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استقبال سال نو از کوزه 
شکنی تا رسم شاه موالیی

دگرگونی طبیعت و آغاز سال نو  واکنش 
هایی در زندگی اجتماعی و اقتصادی 
مردم، پدید می آورد. برخی از این آیین ها 
هنوز در خراسان جنوبی  زنده باقی مانده 
و به درستی در  تحکیم روابط خانواده ها 
کارساز  و موثر است.مراسم بزرگداشت این 
جشن همگانی در خراسان جنوبی رنگ و 
بو و حال و فضای مخصوص به خود را 
دارد که در پنج بخش آیین های پیش 
از نوروز، مراسم سال تحویل، آیین های 
پس از سال تحویل و بازی ها و باورهای 
نوروزی تجلی یافته است . مردمان استان 
آیین های خاص .. )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*کاری
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به هر تهدیدی
 پاسخ می دهیم

صفحه 2

 

 مخالفان FATF بر شاخ 
نشسته اند و بن می برند

ذلت است که سّکان اقتصاد 
دست وزارت خارجه باشد

سفر رییس جمهوری به عراق 
اوج عزت ایران است

ری
اکب

س :
عک

چهارشنبه بازار جدیدبیرجند افتتاح شد

آمارهای نگران کننده پلیس از
تصادفات درخراسان جنوبی

عباسی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان :  36 درصد تصادفات درون شهری به دلیل عدم رعایت
حق تقدم است *  امیدواریم شهروندان به خودکنترلی برسند *  هدف پلیس جریمه کردن مردم نیست  

ماهان فرودگاه بیرجند را ترک می کند ؟

انحصار پرواز های استان 
توسعه نمی آورد
تهران- های  پرواز  کنسلی  اعالم  از  پس 
بیرجند-تهران شرکت ماهان در تاریخ های 
18 ، 24 و 25 اسفند ، سخن از ترک این 
بیرجند برای  از فرودگاه  شرکت هواپیمایی 
موضوع  این  پیرو  آمد.  میان  به   همیشه 
سالمی مدیر کل فرودگاه های استان با اعالم 
این که رفتن ماهان شایعه است، عنوان کرد: 
برنامه پروازی شرکت هواپیمایی ماهان برای 
سال آینده برقرار و پروازها همچنان انجام 
خواهد شد. روابط عمومی فرودگاه نیز بیان 
کرد: ماهان برنامه تابستانی خود را اعالم کرده 
است.این در حالیست که یک منبع آگاه عنوان 
کرد: ماهان برنامه تابستانی خود را اعالم کرده 
اما هیچ پروازی به مقصد بیرجند باز نیست در 
حالی که باقی پروازهای این شرکت به غیر 
از بیرجند باز شده اند! این قضایا نیز از زمانی 
شروع شد که ماهان برنامه زمستانه خود را در 
سال جاری باز کرده بود اما زمانی که فرودگاه 
بیرجند اعالم کرد باید قبل از این کار با ما 
هماهنگ می کردید  ... مشروح در صفحه 5 

صفحه 5

صفحه 5

جنـاب آقـای راستـی
 مدیر محترم شعب بانک صادرات خراسان جنوبی

انتصاب جناب عالی را که نشان از پاکدستی، امانتداری، حسن خلق، تعهد 
و خدمت به مردم می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند 
 سبحان سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندم.

علی اکبـر الله

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که 
در مراسم تشییع و ترحیم شرکت نموده اند به اطالع می رساند: 

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان علی محمد تفرس
 )کارمند اداره تربیت بدنی( 

امروز پنجشنبه ۹7/1۲/۲3 از ساعت 1۵/3۰ الی 16/3۰ 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

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

    خانواده های: تفرس،  مزگی نژاد و سایر بستگان

با تشکر از تمام سرورانی که در مراسم تشییع و سوم

   مرحومه فاطمه زهرا نارمنجی 
همسر شادروان سید محسن هاشم آبادی

شرکت و یا به طرق مختلف با ما ابراز همدردی نمودند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلمین روز آن فقیده سعیده امروز پنجشنبه ۲3 /1۲/ ۹7 از ساعت 14:3۰ 
الی 1۵:3۰ در  محل مسجد امام جعفر صادق علیه السالم)سجادشهر( برگزار می شود

حضور سروران معظم موجب امتنان است

خانواده های: نارمنجی، هاشم آبادی وسایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حاج محمد خلیل ثابتی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹7/1۲/۲3 از ساعت 1۵/3۰ 

الی 16/3۰ در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: ثابتی، سعیدی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 

مرحوم حاج مجید احمدی شیرگ
)بازنشسته دارایی( 

جلسه یادبودی روز جمعه ۹7/1۲/۲4 از ساعت ۹ الی 1۰ صبح 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های : احمدی و نوکندی

افسانه هستی اش اگر پایان یافت
 خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

ناباورانهدومین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان محمد فرج زاده
 فرا رسید. روزهای دلتنگی را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش

 سپری می کنیم و به همین مناسبت 
امروزپنجشنبه ۹7/1۲/۲3 برسرمزارش گرد هم می آییم
 و با خواندن قرآن و فاتحه یادش را گرامی می داریم.

فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند
به مناسبت دومین سالگرد درگذشت

 همسری فداکار، پدری دلسوز و پدربزرگی مهربان

 شادروان کربالیی محمد دستجردی
 )پدرخانم آقای دکتر ولوی(

امروز پنجشنبه ۹7/1۲/۲3 از ساعت 1۵ الی 16 بر سر مزارش گرد هم 
می آییم و با نثار فاتحه ای روحش را شاد و یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

خانواده های دستجردی و فامیل وابسته

جناب آقای دکتر عابدی
مدیریت محترم کارخانه هبلکس

 اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت 
بدینوسیله از تالش و زحمت مستمر جناب عالی تقدیر و تشکر 
می گردد و از خداوند متعال برایتان سالمتی و پیروزی آرزومندیم.

پرسنل کارخانه هبلکس رضوی - واحد بیرجند

عروس خانم های گل  به مناسبت روز مرد و سال 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

به یک مدرک مهندسی عمران 
با سه سال سابقه بیمه برای گرید 

شرکت  ساختمانی نیازمندیم.
09153611003 

آگهی ایجاد فروشگاه مشارکتی

مدیریت فروشگاه های زنجیره ای اتکا در نظر دارد 
نسبت به توسعه شبکه فروشگاهی خود با مشارکت 

افـراد حقیقـي و حقوقـی اقـدام نمایـد . 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از 
 شرایط و همچنین عقد قرارداد به آدرس بیرجند ـ 
مدیریــت  ـ  غفــاري   ا...  آیـت  شهیـد  راه  چهـــار 
فروشگـاه هـاي اتکـا استان مراجعـه و یـا با شمـاره هـاي 
 0 9151414624  - 32207246 - 32207262

09151639808 تماس حاصل نمایند.
مدیریت فروشگاه های اتکا استان خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی نوبت دوم کانون بازنشستگان آموزش وپرورش با موضوع انتخابات بازرسین  
امروز پنجشنبه مورخ 97/12/23 ساعت 9 صبح در محل هیئت محترم حسینی )واقع درخیابان 

انقالب( برگزار می گر دد، از اعضای محترم کانون دعوت می گردد شخصاً شرکت فرمایند.

کانون بازنشستگان آموزش وپرورش بیرجند
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خودورو های باالی یک میلیون خالفی متوقف نمیشوند

مهر-سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به رانندگان عیدی و خبر خوش داد و گفت :مطابق هماهنگی هایی صورت گرفته، رانندگان 
خودرو های دارای باالی یک میلیون تومان جریمه می توانند از ۲۸ اسفند تا پایان ۱۷ فروردین به مراکز مربوطه مراجعه و خودرو را ترخیص کنند.وی گفت: 
در واقع برابر این تدبیر، مدت زمان توقیف شده چنین خودروهایی، بخشیده می شود و رانندگان می توانند با پرداخت جریمه خودرو شان را ترخیص کنند.

سرمقاله

استقبال سال نو از کوزه شکنی 
تا رسم شاه موالیی
 *کاری

 دگرگونی طبیعت و آغاز سال نو  واکنش هایی در زندگی 
اجتماعی و اقتصادی مردم، پدید می آورد. برخی از این 
آیین ها هنوز در خراسان جنوبی  زنده باقی مانده و به 
درستی در  تحکیم روابط خانواده ها کارساز و موثر است.

خراسان  در  همگانی  جشن  این  بزرگداشت  مراسم 
به  مخصوص  فضای  و  حال  و  بو  و  رنگ  جنوبی 
از  پیش  های  آیین  بخش  پنج  در  که  دارد  را  خود 
نوروز، مراسم سال تحویل، آیین های پس از سال 
یافته  نوروزی تجلی  باورهای  و  بازی ها  و  تحویل 
ای  ویژه  و  خاص  های  آیین  استان  مردمان  است. 
آیین ها  این  بیشتر  که  دارند  نوروز  از  استقبال  برای 
دارد. کویری  خطه  این  فرهنگ  و  تاریخ  در  ریشه 

بیرجندی ها اسفند را “ ماه نوروز “ می نامند و آن را 
مقدمه  بهار می شناسند و برای استقبال از نوروز آیین 
هایی از جمله کاشت سرسوزی، سمنوپزان، رسم شاه 
و  پزان، ریگ  نان  موالیی، حنابندان، کوزه شکنی، 
کوزه، شیرینی پزان، پرداخت دین، فاتحه خوانی،خانه 
تکانی سال نو و آماده کردن آجیل شب عید مانند 
کشمش، عناب، نقل، پخته و تفت دادن یا شور کردن 
تخمه و پسته را با شور و حال خاصی انجام می دهند. 
همچنین پاکیزه بودن هنگام ورود سال نو نیز از آدابی 
است که اهالی بیرجند مقید به انجام آن هستند و 
اعتقاد دارند که سال نو را باید با تنی پاک آغاز کرد.

اهالی بیرجند قدیم اعتقاد داشتند که شام شب عید به هر 
قیمت که شده باید پلو باشد. فقیر و ثروتمند خود را مقید 
به تهیه و پختن پلو در شب عید می دانستند. این هم از 
رسومی است که شاید  امروزی ها با شنیدنش تعجب  
کنندو یا بخندند چرا که بسیاری در قدیم االیام استطاعت 
تهیه پلو و حتی نان گندم را برای یک هفته هم نداشته اند 
چه رسد برای همه سال و تنها نوروز به نوروز، آن هم با 
کلی سختی و مشقت چشم شان به پلو می افتاده است.

یکی دیگر از اعتقادات مردم خراسان جنوبی این است 
که هنگام تحویل سال در مزار امامزاده ها باشند در 
آنجا شمع روشن کنند و در دست  بگیرند. روز دوازده 
فروردین همه وسایل تهیه می شود و هر چه از شیرینی 
ها و آجیل ها باقی مانده به همراه سرکه و کاهو برای 
صبح سیزده آماده می شود. سیزده فروردین همه دسته 
دسته عازم کوه و باغ های اطراف منطقه خود می شوند، 
چرا که معتقدند در این روز نباید در خانه ماند زیرا این روز 
را خوش یمن نمی دانند. از دیگر رسوم جالب این دیار 
اینکه برخی افراد داخل کوزه مقداری زغال به نشانه سیاه 
بختی، کمی نمک به نشانه شور چشمی و یک سکه به 
نشانه تنگدستی می اندازند و سپس کوزه را به دور سر 
خود و افراد خانواده می چرخانند و از باالی بام خانه به 
داخل کوچه می اندازند.)ادامه سرمقاله در ستون مقابل...( 

ایبنا- طبق الزامات بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه 
کارت به کارت در اپلیکیشن های موبایلی یک میلیون تومان 
به شمار می رود  باالتر تخلف  با مبالغ  انتقال وجه  انجام  و 
است. موضوع  این  ساماندهی  حال  در  مرکزی  بانک  و 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در چند ماه اخیر الزاماتی 
جدید را در بخش ابزارهای پرداخت ،اعمال کرده و از تمامی 
دست اندرکاران صنعت بانکی و پرداخت درخواست کرد تا 
الزامات یاد شده را رعایت کنند؛ بر همین اساس با توجه به 
تاکید رئیس کل بانک مرکزی، الزاماتی برای ابزارهای پرداخت 

توسط اداره نظام های پرداخت و معاونت فناوری های نوین بانک 
مرکزی تدوین و به شبکه بانکی و پرداخت از جمله سقف خرید 
۵۰ میلیون تومانی با کارت و ۱۰۰ میلیون تومانی برای کد ملی 
اعمال و ابالغ شد که بر اساس اعالم رئیس اداره نظام های 
پرداخت این الزام در راستای سالم سازی شبکه پرداخت سبب 
شد تا تراکنش های باالتر از ۵۰ میلیون تومان به ساتنا و چک 
مهاجرت کند. با توجه به انتشار اخباری در زمینه سقف روزانه انتقال 
کارت به کارت در اپلیکیشن های موبایلی در برخی رسانه ها، این 
نکته الزم به ذکر است که سقف انتقال کارت به کارت در نرم 

افزارهای پرداخت موبایلی در چند ماه اخیر تغییر مجددی نداشته 
و همچنان به صورت روال سابق انجام می شود که با الزامات 
بانک مرکزی تغییر پیدا خواهد کرد. در حال حاضر سقف استفاده 
روزانه این خدمت از طرف برخی بانک های مبدا برای کارت به 
کارت از جمله بانک های اقتصاد نوین، شهر، سپه، سامان، ملت، 
دی، پاسارگاد و حکمت ایرانیان یک میلیون تومان و برای برخی 
دیگر از بانک ها از جمله ملی، کشاورزی، انصار، تجارت، پارسیان، 
گردشگری، قوامین و آینده ۳ میلیون تومان است که کاربران 
اپلیکیشن های پرداخت می توانند از این خدمت استفاده کنند.

فارس- معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن از پیشنهاد 
افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن روستایی تا 4۵ میلیون 
تومان خبر داد و گفت:  سازمان برنامه با افزایش سقف تا 4۰ 
میلیون تومان موافقت کرده اما بانک مرکزی با سقف ۳۵ میلیون 
تومان موافق است. عزیز ا... مهدیان، در پاسخ به این سؤال که با 
توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قانون افزایش ساالنه 
۱۵ درصد به سقف تسهیالت مسکن روستایی آیا پیشنهاد 
افزایش سقف وام به دولت ارائه خواهد شد یا خیر، گفت: بنیاد 
مسکن پیشنهاد رسمی خود را تا سقف 4۵ میلیون تومان ارائه 

کرده است اما سازمان برنامه و بودجه افزایش سقف تسهیالت 
تا 4۰ میلیون را قبول کرده و بانک مرکزی تا سقف ۳۵ میلیون 
را پذیرفته است. مهدیان با اشاره به اینکه از آقای نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه بررسی هر چه سریع تر این پیشنهاد را 
درخواست کردیم، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور 
ویژه ای برای در دستور کار قرار گرفتن این پیشنهاد را ارائه کرده 
و مقرر شد شنبه هفته آینده این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی 
دولت بررسی و سپس در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت با 
میزان افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی موافق شود. 

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه 
سقف کنونی تسهیالت مسکن روستایی ۲۵ میلیون تومان با 
نرخ سود ۵ درصد است، گفت: بر اساس قانون اگر ۱۵ درصد به 
سقف تسهیالت مسکن روستایی اضافه شود سقف تسهیالت 
به ۳۲ میلیون تومان می رسد که به دلیل گران شدن مصالح 
ساختمانی و تورم چندان تاثیری در باال بردن توان ساخت 
مسکن روستایی برای متقاضیان ایجاد نمی کرد، بنابراین در 
این پیشنهاد دالیل گران شدن مصالح ساختمانی و تورم لحاظ 

و ارائه شده است.

شعر  این  همزمان  مردم  قدیم  در  سرمقاله...(  )ادامه 
برو  بیا محنت  برو شادی  را هم می خواندند: “غم 
روزی بیا” در پایان هم با کوزه ای نو و تمیز آب از 
قنات و یا چشمه به داخل خانه می آورند. این مراسم 
کارکردهای دیگری هم دارد از جمله کارکرد بهداشتی، 
و  هستند  جلبک  از  پوشیده  که  هایی  کوزه  چون 
کنار می  را  بیماری می شود  باعث  آنها  از  استفاده 
استفاده می کنند. کوزه جدید  آن  به جای  و  گذارند 

)همشهریان گرامی نظرات و پیشنهادات خود را درباره 
این سرمقاله به ایدیAvaeiran۱  @ارسال کنید.

توزیع پول نو در شعب 
منتخب بانکی آغاز شد

روز  تا  اسفند  چهارشنبه ۲۲  از  خبرنگاران-  باشگاه 
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ در ۱۲شعب از جمله بانک 
ملی، صادرات، ملت، اقتصاد نوین، سپه، گردشگری، 
پاسارگاد  پارسیان،  رفاه کارگران،  بانک، سینا،  پست 
اسکناس های نو ۲ و ۵ هزار تومانی توزیع می شود.

ثبت کد رهگیری چک های برگشتی
 به سرعت اجرایی خواهد شد

تولید  از  بانک مرکزی  در  مقام مسئول  مهر- یک 
یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و 
گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، 
ارائه تسهیالت بانکی و صدور ضمانت نامه ارزی یا 
ریالی محروم می شوند. حمیدرضا غنی آبادی با بیان 
اینکه بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، برای 
هر چک برگشتی، یک کد رهگیری ایجاد می شود، 
برگشتی  چک  وضعیت  به  رسیدگی  الزمه  گفت: 
در مراجع قضایی، وجود کد رهگیری  است و بر این 
اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی 
شد. خواهد  گذاشته  اجرا  به  سرعت،  به  که  است 

اصالح شبکه توزیع سال آینده 
در برنامه دولت قرار دارد

خبرگزاری میزان- وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: 
اصالح شبکه نظام توزیع سال آینده در برنامه دولت 
قرار دارد. فرهاد دژپسند با بیان اینکه اصالح شبکه 
نظام توزیع سال آینده در برنامه دولت قرار دارد، گفت: 
اکنون ذخایر کاال های اساسی به طور کافی وجود دارد 
و دغدغه ای در این زمینه نداریم، اما مهم شبکه توزیع 
است که دولت برای اصالح آن در سال آینده برنامه دارد.

سقف کارت به کارت در اپلیکیشن های موبایلی بیشتر از این مبلغ تخلف است!

افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی تا 45 میلیون تومان

سفر رییس جمهوری به عراق اوج عزت ایران است

رییس  سفر  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
جمهوری به کشور عراق اوج عزت ایران اسالمی را در 
دنیا به نمایش گذاشت. جهانگیری اظهار داشت: چگونه 
می شود با وجود این که ما هشت سال با عراق در 
جنگ بوده ایم، محبوبیت ایجاد شود و این گونه رییس 

جمهوری مورد استقبال قرار بگیرد.

وزیر دفاع: به هر تهدید ی پاسخ می دهیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به 
تهدید نتانیاهو علیه نفتکش های ایران،گفت: این اقدام 
نا امنی بین المللی تلقی می شود و ما آن را محکم 
پاسخ می دهیم. امیر حاتمی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران توان الزم برای برخورد با این موضوع را دارد و در 

صورت بروز، محکم به آن پاسخ خواهد داد.

امیدواریم »رئیسی« بتواند عدالت را اجرا کند

گفت:  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی  ا...  آیت   
ان شاءاهلل آقای رئیسی بتوانند عدالت را اجرا کنند و با 
کسانی که غارتگر اموال بیت المال هستند و مفسدان 
برخورد قاطع داشته باشد. وی گفت: باید به مردم 
عالم کنیم که اگر بخواهید یک مجلس نمونه پیدا 

کنید که آرام بحث می کنند بدون جدل و درگیری، مجلس خبرگان است.

گزارش ظریف از روز آخر سفر روحانی به عراق

وزیر امور خارجه گفت: با رهبران مذهبی، آکادمیک و 
عشایری عراق مالقات داشته است.محمدجواد ظریف 
ادامه داد: من به همراه رئیس جمهور حسن روحانی با 
رهبران مذهبی، آکادمیک و عشایری در بغداد، کربال 
و نجف مالقات کردم. در نجف، با چهار مقام مذهبی 

برجسته از جمله آیت اهلل العظمی علی سیستانی مالقات و مشورت کردیم.

 مخالفان FATF بر شاخ نشسته اند و بن می برند

آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اظهار 
کرد: مخالفان AFTF متاسفانه بدون توجه به منافع ملی، 
برای از میدان به در کردن رقیب و تامین منافع کوتاه مدت 
گروهی خود، بر شاخ نشسته اند و بن می برند. وی افزود: 
 مخالفان دولت آن را ابزاری برای حمله به دولت قرار داده اند

و بهانه این حمالت را به زعم خود منافع ملی قلمداد می کنند.

ذلت است که سّکان اقتصاد دست وزارت خارجه باشد

سردار نقدی،معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با اشاره به 
برخی تحلیل های غلط درون دولت گفت: سکان اقتصاد 
ما نباید دست وزارت خارجه باشد. این غفلت، انحراف و 
ذلت است، ما نباید زیر ذلت برویم. وی افزود: در انقالب 
با دستان خالی همه جا پیروز شده ایم، درحالی که امروز 

دستان مان پر است ولی نمی توانیم مشکالت مان را حل کنیم.

     32 44 66 66/32 42 43 20 -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

تاسیس شرکت باهر دارو آروین )سهامی خاص( درتاریخ 1397/08/20 به شماره ثبت 1374 به شناسه ملی 14007938530 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : خدمات مشاوره ای و نظارت فنی 
و اجرایی و بازرگانی،صادرات و واردات، تامین و توزیع کلیه دستگاه ها و ماشین آالت و مواد اولیه و قطعات یدکی و مواد و کاالهای سرمایه 
ای و مصرفی و انجام خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری و اعطا و دریافت نمایندگی تجاری، نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش 
و نمایندگی تعمیر و نگهداری و خدمات مهندسی و همکاری تولیدی، تجاری، بازرگانی و تخصصی مهندسی و اعطاء و دریافت دانش فنی از 
کلیه موسسات، شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه های: انواع دستگاه ها، کاالها و ماشین آالت و تجهیزات 
پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، درمانی و تشخیصی، دارویی و بهداشتی، ماشین آالت انواع صنایع اعم از صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، 
آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و تاسیسات و کاالهای دارویی، آرایشی ، بهداشتی طراحی و نظارت و پیمانکاری و اجرای پروژه های ساخت و 
ساز و عمرانی در کلیه زمینه های: ساختمان و بنا و سازه )مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، صنعتی( درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی - شهرستان 
فردوس - بخش مرکزی - شهر فردوس- محله مصلی-کوچه شهید مطهری 43-کوچه ابن یمین 22-پالک 0- طبقه همکف - کدپستی 
9771784889 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1330 مورخ 1397/07/30 نزد بانک ملی ایران شعبه فردوس 
با کد 8991 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای بهنام محتاجی به شماره ملی 0850052548 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال ، آقای سجاد پردل برون به شماره ملی 0850056322 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال ، آقای سیدحامد 
جلیلی به شماره ملی 0850081475 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : 
 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان سجاد پردل برون ) رئیس هیئت مدیره (
و بهنام محتاجی )نایب رئیس هیئت مدیره ( و سیدحامد جلیلی ) مدیرعامل ( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با 
امضای سیدحامد جلیلی ) مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای محسن سخنور 
به شماره ملی 0850026164 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای مهران قندهاری به شماره ملی 0859510255 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )411606(

تاسیس شرکت حمل و نقل داخلی کاالی ساربان ترابر تون )سهامی خاص( درتاریخ 1397/12/16 به شماره ثبت 1389 به شناسه ملی 
14008206136 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: حمل 
و نقل داخلی کاال )درون شهری( مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، 
بخش مرکزی ، شهر فردوس، مزار ، میدان گلشن ، خیابان فرهنگ ، پالک 98 ، طبقه همکف کدپستی 9771694156 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است: از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4475255/79 مورخ 1397/11/15 نزد بانک تجارت شعبه فردوس با کد 4475 پرداخت 
گردیده است. اعضای هیئت مدیره آقای محسن علمدار آیسک به شماره ملی 0858709775 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال، آقای حسین بیکی باغستانی به شماره ملی 0858885611 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای غالمعلی نژاد سیروس به 
شماره ملی 0859211983 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای جواد سلطانی به شماره ملی 0859365581 به سمت 
 عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی با امضای اقای غالمعلی نژاد سیروس )رئیس هیئت مدیره( و آقای حسین بیکی باغستانی )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر 
می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای حسین بیکی باغستانی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای میثم محمد زاده به شماره ملی 0859326535 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی و خانم آرزو نژاد سیروس به شماره ملی 0859942589 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شماره 3354146 مورخ 1397/11/04 اداره کل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تاسیس گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )413869(

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر گلرو بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1027 و شناسه ملی 10360027649 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس و هیئت مدیره ، سرمایه شرکت از محل 
مطالبات سهامداران از مبلغ 10001000000ریال به مبلغ 20001000000 ریال افزایش یافت. لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل 

اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 20001000000ریال منقسم به 400020 سهم 50000 ریالی با نام می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )413870(

توجه                  توجه 
مدیران محترم دستگاه ها 

شهروندان محترم
فقط تا پایان سال ۹۷ 

صدور فیش عوارض خودرو رایگان 
خواهد بود

سال آینده هزینه ۸۹00 تومان 
می باشد.

صبح و عصر مراجعه فرمایید
دفتر پیشخوان خدمات دولت 

پاسداران 
روبروی شعبه تامین اجتماعی

32423242 - چمنی

سهامداران محترم بورس
ثبت تشخیص هویت سجام
تا پایان سال مهلتی نمانده 

صبح و عصر مراجعه فرمایید.
پاسداران - روبروی شعبه

 تامین  اجتماعی 

دفتر پیشخوان خدمات دولت

32423242 - چمنی

کارفرمایان
 و بیمه شدگان محترم

جمعه و روز 2۹ اسفند 
خدمات بیمه و مالیات 

صبح و عصر انجام می شود.
پاسداران - روبروی 
شعبه تامین اجتماعی 

32423242- چمنی

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:   0۹15۳۶1۸5۴۶- 0۹15۶00۸5۴۶

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 148 فرعی از 1396 - اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای هادی پرهیزی موسویه در روز چهارشنبه مورخ 1398/1/21 ساعت 

10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 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 20 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: 97/1۲/۲3      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهـی مزایـده
شرکت تعاونی مسکن فاتحین بیرجند در نظر دارد: یک قطعه زمین مسکونی دارای 
سند ملکی به مساحت 451/76 متر واقع در شمال شهر، بلوار شعبانیه، خیابان نرجس 

شرقی مقابل آتش نشانی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
مشخصات زمین به شرح ذیل است:

الف: زمین شمالی جنوبی دارای پروانه ساختمان از شهرداری جهت ساخت شش طبقه 
اخذ گردیده ب: طبقه همکف پیلوت جهت پارکینگ و طبقات اول تا پنجم هر طبقه 

دو واحد مسکونی با بالکن جمعا 10 واحد مسکونی دارای مجوز ساخت می باشد.  
قیمت پایه زمین با هزینه های پروانه مبلغ 4/700/000/000 ریال می باشد. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و فرم مربوطه و تحویل پیشنهاد از تاریخ درج 
آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان شهید بهشتی 

2 ، طبقه دوم ساختمان پانیذ مراجعه نمایند. 
تلفن: 3۲۲۲1678 - 091556۲4۲78

هیئت مدیره تعاونی مسکن فاتحین بیرجند

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا ۳ پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
3۱۵۵0

طاهری: 0۹15۳۴011۸۶ قاسمی: 0۹151۶0۶۸۳۶
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تولید یک میلیون و 350 هزار شاخه گل رز

یک میلیون و 350 هزار شاخه گل رز از آغاز سال در 2 گلخانه خراسان جنوبی تولید و به سایر استان ها 
ارسال شد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گفت : این گل ها 40 میلیارد ریال عاید بهره برداران کرده 
سالم آوا به شهرداری بگو حاال که نمایشگاه بهاره است. رضایی افزود: 90 درصد این گل ها به خارج از استان واستانهای خراسان رضوی و  تهران ارسال شد.

تمام شده اگه وقت کردن 7 عدد سرعت گیری که 
زدن جمعش کنند اگرمحل زندگی خودشون اینجا بود 

همین کار رو میکردن ؟! ممنون
990...049
سالم. اگه دین ندارید الاقل آزاده باشید. اگه واقعا به فکر 
محرومان هستید عدالت را اجرا کنید از کاخ نشینی در 
کشور اسالمی جلو گیری کنید. سفره 2 شب بچه های 
فقیر رو دیدم. اشک و صد آه بر مسئوالن کاخ نشین...
915...955
مسئوالن محترم شهرستان سربیشه لطفا فکری به 
حال تلفن های روستای امیرآباد سرزه بکنید با توجه به 
اینکه سیم کارت های تلفن را تعویض کرده اند چند ماه 

شده که تلفن روستا قطع می باشد.
936...012
آقای نماینده زبانمان مو درآورد از بس گفتیم. در 
حالی که سرعت انتقال ایمن افراد یکی از فاکتورهای 
پیشرفت همه بخش های اداری و اقتصادی هست 
ولی بیرجند تنها مرکز استانی هست که حتی یک 

تقاطع غیرهمسطح و بزرگراه ندارد
910...673

با سالم جا داره تشکر فراوان کنیم از مدیرعامل تعاونی 
برتر استان جناب آقای طحان که انصافا هیچ گونه 
کوتاهی  در امر ساخت و واگذاری مجتمع مسکونی 
فاز دو ارتش نداشتند و در زمینه همکاری با اعضا 

سنگ تمام گذاشتند .
915...589

فرماندهی محترم سپاه خراسان جنوبی. عالی بود اگر 
قطعه زمین از شهرداری یا اداره اوقاف دریافت می 
کردید و به نام 2000شهید استان2000 اصله نهال 
اقاقیا یا سرو کاشته میشد دستور می دادید توسط 

بسیجیها غرس می شد
910...673

از شهرداری بیرجند خواهشمند است در این روزهای 
پایانی سال و فرا رسیدن سال نو ، اولویت را به اصالح 

چاله های وسط خیابان ها  اختصاص دهند. 
915...876
سالم به شهردار فعال و پرتالش بیرجند با خودم می 
گفتم آیا روزی می شود که شهری با خیابان ها و فلکه 
های زیبا داشته باشیم و روی آسفالتی رانندگی کنیم 
که پینه ادارات مختلف را نداشته باشد. گویا فعالیتهای 
شهردار این نوید را می دهد . امید استمرار زیباسازی 
شهرمان را با خدا قوت و تشکر از فعالیت هایشان داریم
915...780
سالم. از مسئوالن استان می خواستم بپرسم مرکز 
استان بیرجند هست یا خوسف!؟ مرکز استان با این 
جمعیت  و هزاران مشکل از خوسف بودجه و طرح 

کمتری  بهش  میرسه!؟ چرا؟ خدا میدونه...
915...368

باسالم جناب شهردار و رئیس محترم شورا .درسته 
که هرچی آسفالت وجدول کشی ، میادین درست 
وحسابی  و... مال اون  سمت شهرباشه . هیچ ایرادی 
نداره .خیابان 17شهریور رواصال رد شدین که ببینین 
چه وضعیتی داره ؟ نه خط کشی وترافیک بجای 
خودش .سد معبرش روکه شما میتونین برطرف کنین 

اون که نیاز به زیرساخت نداره.
ارسالی به تلگرام آوا

مسئوالن محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان امیدوارم به فکر معرفی استان و 
صنایع دستی و سوغات ما باشید و برنامه های خوب و 
شاد تدارک ببینید تا مسافران نوروزی لذت ببرند و ما 

هم شاهد شادی دیگران باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم و خدا قوت به مدیران عزیزی که آخر سالی 
نظارت دارند بر روی قیمت گوشت ، بهداشت قصابی ها 
، قیمت آجیل و تازه و کهنه بودن آن، قیمت کاالهای 
خانگی اسباب و وسایل و سپاس از انصاف و مشتری 

مداری کاسبان دیندار و با مروت اجرکم عندا.....
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا خسته شدم بس که پیام دادم و هیچ کسی پاسخ 
نداد کاش محله منم خونه یک وزیر یا معاون یا رئیسی 
می بود شاید زودتر رسیدگی می کردند کاش با استاندار 
و شهردار و یک مدیر کل همسایه بودم شاید اون موقع 
اگه 8 تا سگ با هم ساعت هفت شب کنار خونشون 
پرسه میزد یا صداشون بلند میشد عیب بود شاید وقتی 
ماشین نخاله های ساختمانی بار خودشون رو کنار زمین 
 های رها شده تخلیه می کردند و بوش توی خونه 
می پیچید و بچه ها توش بازی می کردند عیب بود 
شاید جمعیت باالی 300 خانوار و نبود یک فضای سبز 
تو محله عیب بود. خیابان سنبل و شکوفه  رو میگم 
نرسیده به اراضی موسوی اینجوری بهتر می شناسین
ارسالی به تلگرام آوا

شما  سالی  آخر  دونم  می  مربوطه سالم  مسئوالن 
هم خانواده دارین دم عید خرید دارین اما تو رو خدا 
 وقتی میخواین برین جایی برای نظارت و سر کشی 
میشه بدون سر و صدا برین داد نزنین دارین میاین شاید 
حرفام خنده دار باشه شما ندیدید و نبودید وقتی رسیدید 
همه چی از ترس مرتب بود نمایشگاه بین المللی بود  
کلی از محصوالت ...  بدون جلد و سلفون و فروشنده 
های بدون دستکش خبر رسید که شما دارین میاین 
یکهو دستکش به دست شدن و همه محصوالت 
سلفون کشیده شد دلم خیلی درد داره اما شما که 
سرتون شلوغ و وقت خوندن ستون مردمی رو ندارین 

وقت پاسخ گویی هم ندارین
ارسالی به تلگرام آوا

نمیدونم بخندم یا گریه کنم تا حاال صف تخم مرغ 
ندیده بودیم که اونم داخل نمایشگاه بین المللی امسال 

رویت شد تو رو خدا با مردم این کارو نکنید
ارسالی به تلگرام آوا

در نمایشگاه با صحنه های تلخ مواجه شدیم صف 
شکر با تعداد حداقل 60 نفر در روز بعد برف و تعطیلی 
مدارس و صف شدن با بچه های کوچک 5 تا 8 ساله 
ای کاش مملکت و استان ما این روزها رو نمیدید که 
بعد شکر تمام شود نیم صف را نرسد و یک کیسه 
شکر خیس باشد و مادر خانه به همان راضی شود و 
بگوید همان خوب است کار من را راه می اندازد... جای 
بسی تاسف است شاید خیلی ها دارند و الزم ندارند و 
در صف هستند اما خیلی ها واقعا نیاز داشتند و پولی 

نداشتند بیایید برای هم دعا کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما

پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

افزايش بارندگي ها و تاثیر آن در خشکسالی های استان

برداشت بی رویه و کاهش ذخیره آب
کاری- این روزها حال آسمان ایران خوب است 
آنقدر خوب که نسبت به سال گذشته با افزایش 
260 درصدي بارندگي روبه رو بوده ایم. این آمار 
نشان مي دهد مقدار بارندگي ها 162 میلیمتر 
بوده و این میزان نسبت به میانگین دوره هاي 
مشابه درازمدت با افزایش روبه رو بوده است. 
با توجه به کم بارشی ابتدای سال زراعی تا نیمه 
زمستان و کمبود جبران کامل کسری بارش در 
باقیمانده سال زراعی، رعایت و اجرای برنامه های 
کنترل و مصرف بهینه آب و انرژی و هدر رفتن 

آب اهمیت زیادی دارد.

افزایش بارش ۸۶۷ درصدی 
در خراسان جنوبی 

بر اساس داده هاي آماري سازمان هواشناسي 
)روزنامه ایران( در سال جاري زراعي بیشترین 
درصد افزایش بارش با 867 درصد مربوط به 
نیز  افزایش  کمترین  و  بوده  جنوبي  خراسان 
در اردبیل با کمتر از یک درصد اتفاق افتاده 
است بعد از خراسان جنوبی، استان های چهار 
محال و بختیاری، خراسان رضوی، کهگیلویه 
و بویراحمد و ایالم باالترین بارش ها را به خود 
اختصاص داده اند. در این میان استان سیستان 
و بلوچستان که سال گذشته سهم بسیار اندکی 
میلیمتر   20 با  امسال  داشت  را  ها  بارش  از 
بارندگی افزایش 372 درصدی را تجربه کرده 
ولی نسبت به مدت مشابه درازمدت با کاهش 
اما  بارندگی روبه رو بوده است،  64 درصدی 
این حال و روز خوب زمین و آسمان و جاري 
شدن آب این مساله را به ذهن مي آورد که آیا 
دوره 20 ساله خشکسالي به پایان رسیده است  
برخي از کارشناسان عنوان مي کنند تغییر اقلیم 
پیچیده تر از آن است که با چند بارش بتوان 
به چنین نتیجه اي رسید و در مقابل تعدادي 
از کارشناسان معتقدند وضع بهتر خواهد شد و 
بارش ها نشانگر پایان خشکسالي است،افزایش 
سال  به  نسبت  باران  و  برف  برابري  تا 3   2
گذشته و حتي افزایش 30 درصدي نسبت به 

میانگین درازمدت خود گواه این ادعاست.

بارندگی های اخیر جبران 
خشکسالی ۲0 ساله  را نمی کند

در  خشکسالی  سال  کارشناسان 20  گفته  به 

زیر  منابع آب  بر  زیادی  تاثیر  خراسان جنوبی 
زمینی گذاشته، به طوری که افزایش بارندگی 
پنج یا 10 میلیمتری نمی تواند کاهش بیش از 
هزار میلیمتری را جبران کند. علیرغم بارندگی 
نسبتا مطلوب در سال زراعی جاری در خراسان 
جنوبی، اما باز هم بحران کم آبی در استان جدی 
است و این امر لزوم صرفه جویی را در روزهای 

گرم تابستان دو چندان می کند.
کیلومترمربع  هزار   151 با  جنوبی  خراسان 
از  پهناور کشور پس  استان  مساحت سومین 
سیستان و بلوچستان و کرمان است که کاهش 

این  متوالی  خشکسالی  و  آسمانی  نزوالت 
منطقه را با مشکالتی از جمله افت شدید سطح 
سفره های آب زیرزمینی، فرونشست زمین و 

مهاجرت مواجه کرده است. 

5۴ درصد استان درگیر
 خشکسالی شدید است

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میانگین 
بارندگی های استان در بلندمدت )25 سال گذشته( 
54 میلیمتر بوده است که میزان بارندگی های 
استان نسبت به مدت مشابه بلندمدت یک درصد 

کاهش دارد. خندان رو گفت: بر همین اساس 54 
درصد مساحت استان درگیر خشکسالی شدید، 35 
درصد خشکسالی متوسط و 11 درصد خشکسالی 
بسیار شدید است. خندان رو مهمترین راهکار عبور 
از خشکسالی را »مدیریت صحیح منابع آب، صرفه 
جویی و درست مصرف کردن« عنوان  و تاکید 
کرد: برای تحقق این مهم همه مردم،  مسئوالن و 

کشاورزان باید پای کار بیایند.
دومین  جنوبی  خراسان  کرد:  خاطرنشان  وی 
 استان کم بارش کشور بعد از یزد با 109 میلی متر
بارندگی در بلند مدت است. وی ضمن اشاره به 

اتاق پیش بینی مرکز استان عنوان کرد: برای 
هزینه  تومان  میلیون  اتاق  140  این  تجهیز 
شده است. وی ادامه داد: این مرکز به دقت و 
سرعت پیش بینی، برای جلوگیری از خسارت 
احتمالی در مدیریت بحران کمک می کند. وی 
افزود: در این مرکز ایستگاه های خودکار جاده ای 
و ایستگاه های باران نگار در سراسر استان آنالین 
پایش می شود.  خندان رو  افزود: در شرق کشور 
پدیده گرد و خاک خصوصا در زمان وقوع پدیده 
به  دارد که  روزه سیستان وجود  باد های 120 
همین علت سازمان هواشناسی توجه ویژه به 
گیری  اندازه  ایستگاه های  اندازی  راه  و  نصب 

ذرات معلق دارد و یکی از آن ایستگاه ها به زودی 
در خراسان جنوبی نصب و راه اندازی خواهد شد.

شوری منابع آب بزرگترین
 تهدید آبی خراسان جنوبی است

سرزمین  آمایش  سند  مطالعات  طرح  مجری 
خراسان جنوبی هم  بیان کرد: نبود توجه به 
پدیده تغییر اقلیم، فرونشست زمین، خطر سیالبی 
شهرها و شور شدن اراضی کشاورزان و لم یزرع 
شدن آن در درازمدت از مهمترین تهدیدهای 

حوزه آب است. محمد مهدی خطیب افزود: در 
این زمینه افزایش بهره وری آب کشاورزی با به 
کارگیری روش های جدید آبیاری ) آبیاری کم 
فشار با رویکرد بدون افزایش سطح زیر کشت( و 
ذخیره آب مازاد در آبخوان زیرزمینی در راستای 

تعادل بخشی منابع آب ضروری است.
وی  ادامه داد: تعادل بخشی منابع آب استان 
با مدیریت تجارت آب مجازی، بهینه سازی 
مصارف آب خانگی و بهداشتی با استفاده از 
شیرهای کم فشار هواده و کم مصرف، استفاده 
وضع  در  استان  ژرف  های  آب  ظرفیت   از 
مدیریت بحران خشکسالی از دیگر راهکارهای 

اجرایی در موضوع آب استان ارائه می شود.

5 درصد، منابع تجدید شونده 
آب سطحی

مسئول پژوهش های بخش آب سند آمایش 
مجموع  گفت:  هم  جنوبی  خراسان  سرزمین 
میزان آب تجدید شونده استان بیش از هزار و 63 
میلیون متر مکعب در سال است که از این میزان 
سهم منابع آب زیرزمینی تجدید شونده حدود 
92.4 درصد است. خاشی افزود: به دلیل ظرفیت 
پایین آب های سطحی در استان حدود 5 درصد 
از تمام منابع تجدید شونده به منابع آب سطحی 
اختصاص دارد. وی ادامه داد: میانگین بارندگی 
درازمدت استان 98.8 میلی متر و حجم این میزان 
بارندگی حدود 14.93 میلیارد متر مکعب است این 
در حالیست که با توجه به اقلیم خشک و کویری 
استان حجم تبخیر ساالنه در استان معادل 13.6 
میلیارد متر مکعب است. خاشی به وجود 23 دشت 
ممنوعه و بحرانی در استان اشاره کرد و گفت: 
برداشت بی رویه از منابع آبی استان سبب شده 
164.5 میلیون متر مکعب کسری مخزن در دشت 
های استان داشته باشیم. وی افزود: مهمترین 
تهدید آبی استان برداشت بی رویه از منابع آب و 
کم شدن کیفیت آن است اما با توجه به کمبود آب، 
سطح زیرکشت محصوالت باغی استان در سال 

های اخیر افزایش یافته است. 

خراسان جنوبی در معرض
 گرد و غبار و فرسایش زمین

مدیر کل محیط زیست هم  تاکید کرد:  افزایش  
بارندگی و سرسبزی  دشت و دمن برای حفاظت  
زیستگاه حیوانات و گیاهان و بالتبع برای سالمت 
زیست انسان ها مهم است.  اکبری با بیان اینکه 
مسأله آلودگی هوا و گرد و غبار در بعضی از 
استان ها به یک بحران تبدیل شده است، ابراز  
امیدواری کرد: چرخ توسعه را طوری بچرخانیم 
کرد:  بیان  نرویم.وی  را  راه  همان  دقیقا  که 
خراسان جنوبی می تواند در معرض گرد و غبار 
قرار گیرد به دلیل اینکه استان در منطقه خشک 
و در معرض بادهای شرقی، شمالی و غربی قرار 
دارد همچنین افت شدید سفره آب زیرزمینی 
نگه دارنده  که  گیاهی  پوشش  شده  باعث 

خاک و مانع فرسایش است، آسیب ببیند. 

نت
نتر

س:ای
عک

نمایندگی انحصاری مبل ترک نیسا 
با شناسنامه و۳۶ ماه ضمانت کتبی 

و نمایندگی گروه مبلمان الوین
 )بهار نارنج( 

برترین تولید کننده سال ۱۳۹۷ 
نمایندگی گروه مبلمان ایماژ 
واردکننده سرویس خواب 
و نهارخوری نانو کامپوزیت

مبل جدید در طـرح 
و  رنگ  مختلف  رسید

بیرجند  ،خیابان محالتی
 تقاطع ۲۲ بهمـن
0۹۱۲۶۲۷۲۷۸۹
0۹۱5۱۶۱3۴۲5
0۹۱5۱۶۱۱۱3۷

@ moblekianmarkazi1

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

زبرگترین مجتمع گل و گیاه طبیعی
خـدمات رایگـان

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

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

آدرس: خیابان بهشتی روبروی چهارشنبه بازار ، داخل پارک خانواده 
بازار گل و گیاه شهرداری - گلخانه من   با مدیریت: علی عباسی  0۹۱500۶۹۳8۶

آماده عقد قرارداد با تمام ارگان های دولتی و خصوصی

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  0۹۱5۱۶۱۳۱۶۱
0۹۱55۶۱۲۳8۹  - کلنگـی خـواه

کلی - جزئی

 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

نقد- مدت دار

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

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   0۹۱572038۶3          

         فروشگاه به کشت : 0۹۱0۱۹۶25۶7
بیرجند: 0۹۱53۶۱334۹- صادقی            قاین: 0۹۱53۶۱0502 - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر 0۹۱53۶۶۱۶۹4    فروشگاه پانیا: 0۹۱53۶۶0۶87

فقط با ۲0 هزار تومان

    خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان 7 تیر- جنب خرازی تهران       0۹۱572۱2۱88- 32455435

به صورت شبانه روزی 

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3۶۴۷  3۶3  0۹۱5



موفقیت و انرژی

ارزش افراد

رسیدن به چیزهای خوب، زمان بر است 

یک درس زندگی این است که بدانید موفقیت بیش 
از هر چیز، نیازمند صرف زمان و تالش است. َملُکم 
ِگلَدِول، نویسنده  مشهور کانادایی پیشنهاد کرده که 
تسلط بر هر چیزی، نیازمند ۱۰ هزار ساعت تمرکز 
بدون خستگی است. بسیاری از افراد موفق با این 
پیشنهاد موافق هستند. هنری فورد را در نظر بگیرید 
که ابتدا دو تجارت اتومبیل راه اندازی کرد که هر 
دو شکست خوردند و باالخره در سن ۴۵ سالگی 
کارخانه  فورد را تأسیس کرد. همچنین، آرتور َهری 
برنستین که کل زندگی اش را صرف نوشتن کرده 
پرفروش   نویسندگان  از  یکی  به  سالگی  بود، ۹۶ 
تبدیل شد. زمانی که باالخره موفق می شوید، متوجه 
خواهید شد مسیری که طی کرده اید، بهترین بخش 

از این موفقیت بوده است.

ارزش شما باید درونی باشد 

درس زندگی که می توانید بیاموزید این است که زمان 
و انرژی خود را با مقایسه  خودتان با دیگران از دست 
ندهید. وقتی به خاطر کاری که انجام داده اید احساس 
دستاوردهای  یا  نظرات  ندهید  اجازه  دارید،  خوبی 
اگرچه  از شما بگیرد.  را  این احساس  فرد دیگری، 
غیرممکن است که واکنش های تان به آنچه دیگران 
در مورد شما فکر می کنند را کامال از بین ببرید، نیازی 
نیست که خودتان را با بقیه مقایسه کنید و همیشه 
می توانید نظرات دیگران را جدی نگیرید. با این کار، 
هر چه دیگران فکر کنند یا انجام دهند بی اهمیت است 
و ارزش شما از درون تان ناشی می شود. صرف نظر از 
اینکه دیگران در مورد شما چه فکری می کنند، یک 
نکته قطعی است: شما هیچ گاه به همان خوبی یا بدی 

که آنها می گویند، نیستید.
 در واقع اکثر افراد از شما حمایت نمی کنند. بعضی 
از افراد شما را با منفی بافی، پرخاشگری منفعالنه، 
خشم یا حسادت اشباع خواهند کرد؛ اما هیچ کدام از 
این ها اهمیت ندارد، در واقع افرادی که مهم هستند 
)به منفی بافی ها( اهمیت نمی دهند، و افرادی که )به 

منفی بافی ها( اهمیت می دهند مهم نیستند.
و  کنید  جلب  را  همه  حمایت  نمی توانید  احتماال 
نمی توانید تمام انرژی تان را صرف کنید تا بر افرادی 
که حامی تان نیستند پیروز شوید. توجه نکردن به 
نظرات کسانی که مهم نیستند، زمان شما را برای افراد 

و چیزهایی که برای تان اهمیت دارند، نگه می دارد.
هدف تان را کمال تعریف نکنید چون وجود ندارد؛ 
چراکه انسان ها به دلیل ذات شان جایزالخطا هستند. 
زمانی که هدف شما کمال باشد، همیشه حس غر 
زدن از شکست دارید که باعث می شود بخواهید دست 

از تالش بکشید یا کمتر تالش کنید.

منابع غذایی حاوی
 ویتامین بیوتین

از آنجایی که مواد غذایی حاوی بیوتین در دسترس 
رژیم  در  مواد غذایی  این  گنجاندن  گاهی  هستند، 
غذایی روزانه می تواند کمبود بیوتین را جبران کند و 

به  مرور زمان، میزان ریزش موها که در اثر کمبود 
این ریزمغذی مهم ایجاد شده، کاهش دهد.مهم ترین 
مواد غذایی که مقادیر مناسبی از بیوتین را در خود 
جا داده اند، شامل جگرسیاه، قلوه، زرده تخم مرغ، بادام، 
بادام زمینی، گردو، دانه سویا، غالت سبوس دار، موز، 

گل کلم ، ماهی و قارچ می شوند.

چربی سیراب شیردان
 از گوشت گوسفند کمتر است

بنا به گفته متخصصان تغذیه، مصرف سه تا چهار بار 
سیرابی و شیردان در ماه به همراه نان یا برنج در وعده 
ناهار یا عصرانه محدودیتی ندارد. ارزش تغذیه ای آن از 

نظر چربی و ریزمغذی ها مقداری با گوشت تفاوت دارد. 
پروتئین آن تقریبا مشابه گوشت قرمز و مرغ است، ولی در 
مقایسه با گوشت گاو و گوسفند کالری و چربی کمتری 
دارد و تا حدودی مشابه انواع گوشت کم چرب در نظر 
گرفته می شود. کلسترول آن در هر صد گرم حدود ۹7 

میلی گرم است که شبیه گوشت گاو   است.

فواید گوجه فرنگی 
در محافظت از چشم ها

و  “لوتئین”  نام  به  موادی  حاوی  فرنگی  گوجه 
از  محافظت  به  احتماال  که  است  “زاگزانتین” 
های  دستگاه  از  که  آبی  اشعه  مقابل  در  چشمان 

کامپیوتر  و  هوشمند  های  گوشی  مثل  دیجیتالی 
 ساطع می شود، کمک کند. همچنین ممکن است از 
چشم ها در مقابل احساس خستگی و کاهش سردرد 
ناشی از خستگی محافظت کند. ممکن است احتمال 
نابینایی  اصلی  عامل  که  تری  جدی  مشکل  بروز 

)کوری در افراد مسن( است را کاهش دهد.

حقایقی در مورد
 موهای خاکستری

 موهای خاکستری نیاز به مراقبت بیشتری در برابر 
آب، اشعه فرابنفش خورشید، رطوبت، مواد شیمیایی 

و طریقه خشک کردن موها دارند. 

بدون مراقبت مو آب خود را از دست می دهد. بنابراین 
موها خشک و شکننده خواهند شد. روغن مو می تواند 
از خشکی و شکننده بودن موهای خاکستری و سفید 
جلوگیری کند. گرما و حرارت المپ یا نور خورشید 

موهای خاکستری را سفید یا زرد خواهند کرد.

فواید انار
برای رشد مو

آنتی اکسیدان قوی در انار ، فولیکول های مو را تقویت 
می کنند و گردش خون را بهبود می بخشند. روغن 
دانه انار به عنوان یک درمان موثر برای موهای مجعد، 

خشک و نامرتب شناخته می شود. خوردن دانه های 
 انار می تواند به تقویت فولیکول های مو کمک کند. 
از آنجا که دانه ها و به خصوص روغن دانه، حاوی 
اسید هستند جز تشکیل دهنده برای تقویت مو به 
شمار می رود. همچنین مشهور است که گردش خون 

را بهبود بخشیده و رشد مو را تحریک می کند.

 بهبود عملکرد ادراک و شناخت: تحقیقات نشان می دهد پخش موسیقی ، هنگامی که فرد در حال انجام فعالیت دیگری 
است و روی آن تمرکز کرده، می تواند عملکرد او را در کارهایی که نیاز به درک و شناحت دارد باال ببرد. در مطالعه ای معلوم 
شد دریافت موسیقی با ریتم تند منجر به افزایش سرعت در کار و موسیقی با ریتم تند و ریتم مالیم هم می تواند حافظه را 
تقویت کند.. کاهش استرس: سال های سال است که گفته می شود موسیقی می تواند به کاهش و مدیریت استرس کمک 
کند. گوش دادن به موسیقی مالیم و آرامشبخش می تواند روشی موثر در غلبه بر استرس باشد و این چیزی است که علم 
هم آن را ثابت کرده است .  کاهش اشتها: یکی از شگفت انگیزترین اثرات روانی موسیقی این است که می تواند ابزاری مفید 
در کاهش وزن باشد. اگر سعی دارید از وزن خود کم کنید، گوش دادن به موسیقی و همزمان کم کردن نور محیط می تواند 

به شما در رسیدن به هدف تان کمک کند.

هر ساله در آستانه فرا رسیدن نوروز با توجه به خانه تکانی و استفاده از شوینده های مختلف و نیز در مسافرت های نوروز 
و استفاده از مواد غذایی که در طول سفر یا به خوبی نگهداری نشده یا مواد غذایی آلوده بوده است، تعداد کثیری از مردم، 
مسموم و روانه بیمارستان ها می شوند که می توان با رعایت برخی نکات ساده از بروز این گونه مسمومیت ها پیشگیری 
کرد.غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی نداشته باشند، با وجود اینکه اکثر مسمومیت های غذایی 
معموالً ظرف 2۴ ساعت برطرف می شوند، اما بعضی از این مسمومیت ها می توانند باعث مرگ افراد شوند. از آنجا که 
رعایت ایمنی غذایی مانع بروز مسمومیت غذایی خواهد شد توصیه می شود در هنگام سفر از حمل گوشت خام، تخم مرغ 

خام و فرآورده های لبنی خودداری شود، چرا که این مواد غذایی ظرف مدت بسیار کوتاهی فاسد می شوند.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

پیشگیری از مسمومیت های غذایی در سفرتاثیرات شگفت انگیز موسیقی

کویر حلوان از کویرهای بسیار زیبای ایران است که از شمال به 
کویر مرکزی ایران و ارتفاعات پیر حاجات طبس و از جنوب به 
مسیر ارتباطی خور - طبس منتهی می گردد. نام کویر حلوان از 
روستایی به همین نام در حاشیه شرقی کویر گرفته شده است 
و دلیل شهرت آن اهمیت روستای حلوان از بعد گردشگری و 
استقبال گردشگران از آن است. کویر حلوان یکی از بکرترین 
کویرهای ایران است. این ریگزار که در  ناحیه شرقی و شمالی آن، 
باتالق های نمکی و رسی کویر مرکزی و دریاچه نمک خور به 
چشم می خورد از بهترین نقاط طبیعت برای تجربه آرامش و بازدید 
از آسمان زیبای شب است. پوشش گیاهی حلوان بسیار غنی از 

گیاهان نواحی استپی و ماسه ای است؛ قیج، درمنه، تاغ، دم گاوی، 
بادام کوهی، اسکنبیل، شور بیابانی و گز پوشش گیاهی این منطقه 
را تشکیل می دهد. کویر حلوان از حیث گونه های جانوری و حیات 
وحش هم می توان به گونه هایی چون انواع مار و عقرب، شاهین، 
هوبره، کبک، چکاوک،  عقاب طالیی، کرکس، گرگ، شغال، روباه 

شنی، گربه شنی، سمور سنگی، اشاره کرد. 
مسیر دسترسی به کویر حلوان: نزدیکترین شهر به کویر حلوان 
دارد و هم  این شهر هم فرودگاه  طبس است. خوشبختانه 
ایستگاه راه آهن. به وسیله اتوبوس هم می توان به حلوان سفر 
کرد. فاصله فرودگاه طبس تا روستا و کویر حلوان ۸۹ کیلومتر 

و فاصله ایستگاه راه آهن طبس تا روستای حلوان حدود 7۸ 
کیلومتر است. مسیر دسترسی طبس به کویر حلوان از جاده ای 
با چشم اندازهای بیابانی بسیار زیبا می گذرد که در نوع خود 

تجربه بی نظیری است. 
اقامت در حلوان به این صورت ممکن است که می توانید در 
روستای حلوان به اقامتگاه بومگردی ستاره کویر حلوان مراجعه 
کنید و با گذراندن شبی در خانه ای کویری و غذاهای بومی، 
تجربه دلچسبی در حلوان به دست آورید. اقامتگاه بومگردی 
ستاره کویری حلوان به سبک خانه های متناسب با اقلیم کویر 

ساخته شده است.

کویر حلوان؛ شاهکار طبیعت بیابانی

آیه روز

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند قطعا گناهان شان را از آنان می زداییم و بهتر از آنچه 
می کردند پاداش شان می  دهیم. )سوره عنکبوت/ آیه 7(

سخن روز

تصمیم گرفتن فقط آغاز کار است وقتی تصمیم گرفتی عمال در جریان پر خروش شیرجه رفته ای که تو را 
به جاهایی می برد در زمانی که تصمیم می گرفتی حتی فکرش را هم نمی توانستی بکنی.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

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

۹۸۲۷۱۳4۶۵

۶۳۵۸4۹۷۱۲
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۸۲۱۹۷۶۵۳4
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۵۶۸۳۹۷۲4۱

۲۹۳۱۵4۶۷۸

۱۷4۶۸۲۹۵۳

جدول سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) 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.  

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
32462434 -09910306264

کانکس 4×2 خریداریم.
09151637231

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

یک شرکت معتبر 
نیازمند به چند کارگر 

ساده، جوشکار و لوله کش 
می باشد.

09154784313
به یک آقا یا خانم جهت کار
 در فست فود نیازمندیم.

حقوق توافقی
32226788

09021631921  

 به دو شاطر خانم جهت
 پخت نان هیزمی نیازمندیم. 

09155632257

به یک کارگر ساده در دامداری
 با حقوق مکفی نیازمندیم.

09156046934

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

استخدام فوری: تعداد 2 نفر نیروی خانم و 2 نفر 
نیروی آقا )نیروی آقا حداکثر 25سال( جهت کار 
در فست فود  32342315- 09363654746

فروش ویژه جاروبرقی
یک سال ضمانت 

 خدمات در بیرجند 
آدرس: مهرشهر- نبش بهجت 27

09333009860

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  ۰۹۱۵۶۷۰۵۳۲۳- عبدالهی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی ۲۳
0۹0۳۶۲40۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
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نمایندگان شورای استان خواستار شدند:

حوادث

چهارشنبه بازار جدید افتتاح شد

غالمی- مکان جدید روز بازار چهارشنبه در بیرجند 
این  گفت:  باره  این  در  بیرجند   افتتاح شد. شهردار 
روز بازار در مکانی به وسعت 7 و نیم هکتار و 7 هزار 
مترمربع زیربنا و فضای مسقف احداث شده است.

جاوید افزود: برای احداث این مکان 3 میلیارد و 100 
میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته که در هفته دولت 
کلنگ زنی شد و کمتر از 6 ماه به بهره برداری رسید 
و در آن صنایع دستی و محصوالت محلی هفته ای 
یک بار عرضه می شود. وی گفت: این مکان شامل 
262 غرفه، هزار و 500 واحد پارکینگ، نمازخانه و 
سرویس بهداشتی است. وی افزود: هدف از راه اندازی 
این مکان رفع نیاز مردم شمال شهر به محصوالت 
محلی است و روز بازار قبلی هم دایر است و روز 
قطعی برپایی آن به زودی اعالم می شود. استاندار  
هم در این مراسم گفت: ایجاد روز بازار نقش موثری 
در کنترل قیمت اجناس و کاالهای عرضه شده دارد. 
وی با تاکید بر اینکه ایجاد روز بازار به عنوان یک 
کار ارزشمند تسهیالتی را برای مردم ایجاد می کند، 
گفت: سرعت کار در اتمام پروژه و تدبیر شورای شهر 

و شهرداری قابل تقدیر است. 

۱۰ دستگاه خودروی آبرسان
 به عشایر واگذار شد

تسنیم-مدیرکل امور عشایری گفت: خوشبختانه با 
پیگیری هایی که صورت گرفت به ناوگان حمل آب 
خراسان جنوبی 10 دستگاه اضافه شد که 5 دستگاه 
سبک  خودروی  دستگاه   5 و  آبرسان  سیار  تانکر 
کمک دار است. حسین پور در مراسم بهره برداری و 
واگذاری 10 دستگاه خودروی آبرسان به استان اظهار 
کرد: آب شرب 50 درصد از جمعیت عشایری و دامی 

که دارند از طریق تانکر انجام می شود.

سه عامل اصلی به شهادت رساندن  شهیدان 
کاردیده و نایبی اعدام شدند

سردارشجاع، فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 
گفت: سه تن از عناصر اصلی در درگیری ماموران 
انتظامی که منجر به شهادت شهیدان نایبی و کاردیده 
شده بودند با پی گیری مقام های قضایی در حضور 

خانواده شهدای بزرگوار به دار مجازات اویخته شدند.

امنیت و اقتدار ایران به برکت خون شهدا ست

ایرنا- در آیینی با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی از خانواده 30 شهید، هفت نفر از کارکنان برتر در 
طرح میثاق با والیت و 6 نفر از کارکنان برتر جشنواره 
امام هادی )ع( در مرکز آموزش 04 بیرجند تقدیر شد. 
فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( بیرجند در این 
مراسم گفت: امنیت و اقتدار امروز نظام اسالمی در 
منطقه و جهان به برکت خون شهداست. سرهنگ 
ارتش  بیان کرد: طرح های سه گانه ای در  زمانی 
جمهوری اسالمی ایران برای تقدیر از خانواده شهدا و 
کارکنان برتر این مجموعه پیش بینی شده که این طرح 
ها مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. 
وی افزود: این طرح ها متناسب با ماموریت و شرح 
وظایفی که در نیروی زمینی ارتش وجود دارد و برای 

قدردانی از کارکنان و خانواده هایشان اجرا می شود.

انتظار مردم ایجاد فضای مناسب
 و شاد در نوروز است

ایرنا- فرماندار بیرجند گفت: با توجه به فضایی که 
به لحاظ حضور گردشگر و تردد در نوروز فراهم می 
شود، انتظار مردم ایجاد فضایی مناسب و شاد و مفرح 
برای ابتدای سال است. ناصری روز گذشته در نشست 
ستاد خدمات سفر شهرستان بیرجند گفت: وظیفه 
همه دستگاه هاست تا تمام تالش خود را برای ایجاد 
چنین فضایی به کار گیرند. وی اظهار کرد: دستگاه 
های مربوط قبل از آغاز برنامه ویژه نوروزی که با 
آغاز  اسفند  از 25  بهار هر سال  از  استقبال   عنوان 
دهند. وی گفت:  انجام  را  اقدامات الزم  می شود، 
ایستگاه های نوروزی و مشکالت فنی و زیرساختی 
آن تعیین تکلیف شود و موضوع برق رسانی باید هرچه 
سریعتر به نتیجه برسد تا در خصوص استقرار پلیس و 
هالل احمر در ایستگاه های نوروزی کمبودی نباشد.

کشته شدن پسر بچه ۶ ساله 
در برخورد با کامیون

پسر بچه 6 ساله در برخورد با کامیون جان باخت . رئیس 
پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۹ و 45 دقیقه  
دیروز بر اثر برخورد کامیون با عابر پیاده در کیلومتر 27 
محور نهبندان - بیرجند پسر بچه 6 ساله جان خود را 
از دست داد. سرهنگ  رضایی علت حادثه را تخطی از 

سرعت مطمئنه کامیون اعالم کرد.

پیام استاندار به مناسبت ۲۲ اسفند، روز بزرگداشت شهدا

صداوسیما -  استاندار در پیامی 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا را گرامی داشت. در متن پیام استاندار آمده است: 22 اسفند، روز بزرگداشت مقام شامخ 
شهدا و تجدید میثاق با آرمان های الهي امام شهیدان را گرامي داشته و ضمن عرض خداقوت به خادمان شهدا و آرزوي توفیقات روزافزون، با ارج 

نهادن به جایگاه واالي شهیدان سرتعظیم فرود مي آوریم؛ امید است با تاسي از این الگوهاي بي بدیل، ادامه دهنده راه سعادت بخش آنان باشیم.

امین جم - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی دیروز در نشست 
خبری با خبرنگاران ، با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس از 25 
 اسفند آغاز و تا 17 فروردین ادامه دارد ، گفت : شعار امسال پلیس ، 
» پرهیز از خطر و آرامش در سفر« است که سال گذشته نیز شعار 

سال بود و به دلیل استقبال زیاد امسال نیز انتخاب شده است.
سرهنگ عباسی با بیان اینکه امسال یکهزار و 870 نفر به 
رانندگان استان اضافه شده است، خاطرنشان کرد: این در 
حالی است که وضع معابر شهری بیرجند نسبت به گذشته 
تغییری نکرده است. وی بیان کرد: امسال چهار هزار و ۹14 
دستگاه خودرو به چرخه ترافیک اضافه شد در حالی که به 
دلیل شرایط اقتصادی فقط 170 دستگاه خودرو اسقاط شده 
است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با 
اشاره به شناسایی نقاط حادثه خیز در حوزه درون شهری 
اظهار کرد: از ابتدای امسال بالغ بر 10 جلسه شورای ترافیک 
برگزار شد که مصوبات خوبی داشت و بیش از 70 درصد 
مصوبات نیز محقق شد. عباسی ادامه داد: طبق هماهنگی 
انجام شده با شهرداری خط کشی های طولی و عرضی از 
شنبه هفته آینده شروع و به مدت 72 ساعت درتمام معابر 

مرکز استان انجام می شود. 

عباسی با بیان اینکه 60 درصد تصادفات درون شهری در مرکز 
استان  به وقوع پیوسته است، افزود: 75 هزار و 551 نفر را در 

مساجد، مدارس و مهدهای کودک آموزش داده ایم.

امیدواریم شهروندان به خودکنترلی برسند
وی با اشاره به اینکه از 25 تا 2۹ اسفند حجم ترافیک در معابر 
درون شهری سنگین خواهد بود، گفت:  الزم است شهروندان 
برای خریدهای خود طوری برنامه ریزی کنند تا این حجم کمتر 
شود. عباسی با اشاره به نصب سه دوربین کنترل سرعت در 
بیرجند اضافه کرد: 24 دستگاه دوربین نظارتی نیز کار کنترل 
ترافیکی را انجام می دهد. وی  ابراز امیدواری کرد: شهروندان به 

خودکنترلی برسند و نیازی به استفاده از دوربین نباشد. 

هدف پلیس جریمه نیست
وی با بیان اینکه جزو استان هایی هستیم که بالغ بر ۹8 درصد 
شهروندان در حوزه درون شهری کمربند ایمنی را می بندند و 
این رقم در حوزه برون شهری 100 درصد است، گفت : جزو 
محدود استان هایی هستیم که در دو شهر سربیشه و نهبندان 
نزدیک 80 درصد از کاله ایمنی استفاده می کنند و این برای 
مرکز استان باالی 40 درصد است. وی با بیان اینکه عابران 
پیاده با 51 درصد بیشترین تعداد متوفیان در تصادفات درون 
شهری را داشته اند ، ادامه داد: امسال 1۹ عابر پیاده جان خود 
را از دست دادند که 14 نفر از آنان باالی 70 سال سن داشتند 

که توجه جدی خانواده ها را می طلبد. 
عباسی افزود : متاسفانه استفاده از لباس تیره در شب توسط 
عابران پیاده از عوامل اصلی کاهش دید و تصادفات است که 

باید مردم توجه جدی به آن داشته باشند.

36 درصد تصادفات درون شهری 
به دلیل  رعایت  نکردن حق تقدم است

وی با اشاره به اینکه تعداد تصادفات جرحی 2 هزار و  285 فقره 
است که نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته ، تصریح 

کرد: تعداد مجروحان 2 هزار و 881 نفر بوده که 4 درصد افزایش 
را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. وی با بیان اینکه 36 
درصد تصادفات درون شهری به دلیل رعایت نکردن حق تقدم 

است اظهار کرد: بیشتر تصادفات در بعدازظهر بوده است.

نواقص پل فرزان رفع نشود ،
 کار بیشتر گره خواهد خورد

وی با بیان اینکه پل فرزان زیرساخت هایی الزم دارد و نباید 
در بازگشایی آن عجله کرد ، گفت:  پل نواقصی دارد که الزم 
است قبل از بازگشایی این نواقص رفع شود و گرنه ترافیک 
در این معبر با نواقص موجود صد درصد بیشتر گره خواهد 
خوردکه ایمن سازی ورودی های معبر، تامین روشنایی و 
هدایت ترافیک از مهمترین مسایلی است که باید در پروژه 
فرزان  مد نظر قرار گیرد. وی در خصوص تعدد  بیلبوردهای 
شهر گفت: در برخی نقاط شاهد نصب بی رویه بیلبورد هستیم 
که با مجوز دادستان با مهلت 15 روزه دستگاه های مربوطه 
باید در برخی نقاط شهری از جمله تقاطع معلم بیلبوردهای 
اضافه را جمع آوری کنند و گرنه سهم تقصیر در حوادث 

رانندگی برای سازمان مربوطه لحاظ می شود.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

*مأموران فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از ورود 
162 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه به استان های 

مرکزی کشور جلوگیری کردند
نو  سال  آستانه  در  گفت:  زیست  محیط  *مدیرکل 
خریدارن ماهی شب عید از خرید جانوران دیگری که در 

کنار این مورد عرضه می شود خودداری کنند.
*رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: امروز 
اجتماع بزرگ روحانیت شهرستان های بیرجند، خوسف، 
درمیان، سربیشه و نهبندان در راستای تبیین گام دوم 
انقالب در مصلی المهدی )عج( بیرجند برگزار می شود.

*به گفته معاون توسعه منابع اداره کل راهداری 26 
مجتمع خدمات رفاهی در جاده های استان وجود دارد.

*به گفته مدیرکل دامپزشکی استان 38 تن فرآورده خام 
دامی در  استان از چرخه مصرف خارج شد.

*رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت: 6 راس گوسفند 
اتوبوس  جعبه  در  که  بهداشتی  حمل  مجوز  بدون 

جاسازی شده بود در  این شهرستان کشف شد.

پیوستن به »کمپین ملی بهرفت« برای کاهش حوادث جاده ای

آمارهای نگران کننده پلیس از تصادفات درخراسان جنوبی

کاری-  معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر 
استان  با اشاره به »کمپین  ملی بهرفت« با هدف 
ایجاد سفر ایمن برای مسافران نوروزی،گفت: 
مردم می توانند با پیوستن به این پویش در کاهش 
سوانح رانندگی و پیشگیری از آن سهیم باشند.

فائزه موهبتی روز گذشته در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به اجرای نوزدهمین طرح 
ایمنی و سالمت مسافران نوروزی اظهار کرد: در 
این طرح 18 پست ایمنی و سالمت نوروزی جوانان 

 جمعیت هالل احمر در ورودی شهرها برپا می شود.
پیوستن  برای  مردم  عموم  دعوت  ضمن  وی 
افزود:  جاده ای«  تصادفات  به  »نه،  کمپین  به 
قوانین  رعایت  برای  مردم  همه  است  الزم 
راهنمایی و رانندگی متعهد شوند تا در کاهش 
سوانح رانندگی و پیشگیری از آن سهیم باشند.

3۰ پایگاه امداد و نجات نوروزی
 فعال می شود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی  هم 
با اشاره به اینکه  در نوروز ۹8 تعداد 30 پایگاه امداد 
و نجات ثابت و سیار در استان فعال می شود.یاد 
آور شد: امسال طرح نوروزی جمعیت هالل احمر 
تا 16 فروردین ۹8  آغاز و  اسفند  از 25  استان 
نشان  خاطر  شهریاری  محمدرحیم  دارد.  ادامه 
کرد:  خراسان جنوبی جزو 15 استان حادثه خیز 

در بخش جاده ای است، بنابراین هر قدر تجهیزات 
امدادرسانی را افزایش دهیم می توانیم زمان رسیدن 
به سر صحنه را کاهش دهیم. وی با بیان اینکه 
گروه  امداد و نجات که به شکل 24 ساعته در 
مدت اجرای طرح پاسخگو است، ادامه داد: در 
استان هالل احمر  نوروزی  طرح  اجرای   طول 
 42 خودروی امداد و نجات در پایگاه های امداد و 

نجات و 70 خودروی پشتیبانی فعالیت می کنند.

رشد 66 درصدی امدادرسانی
 نسبت به سال گذشته

وی تاکید کرد:  از ابتدای امسال تاکنون به تعداد 
6 هزار و 53۹ نفر خدمات امدادرسانی در استان 
درصد  قبل 66  سال  به  نسبت  که  شده  ارائه 
رشد داشته است.مدیرعامل جمعیت هالل احمربا 
اشاره به اینکه در تمام دوره طرح پایگاه هوایی 

هالل احمر استان فعال است، افزود: همچنین 
ساعته   24 شکل  به  هالل احمر  سامانه 112 
پاسخگوی مردم برای گزارش دهی حوادث است. 
وی با اشاره به اینکه در سال جاری حدود یک 
هزار و 387 مورد حادثه توسط امدادرسانان جمعیت 
هالل احمر استان امدادرسانی شده است افزود: این 
حوادث شامل آتش سوزی، برف و کوالک، سوانح 
جاده ای، ریزش آوار و سایر موارد بوده که نسبت به 
سال قبل 32 درصد این حوادث رشد داشته است.

آشیانه پایگاه هوایی هالل احمر   
نیازمند ۱۲ میلیون تومان اعتبار است

شهریاری با اشاره به اینکه امسال 10 میلیارد 
آشیانه  ایجاد  برای  استانی  اعتبارات  از  ریال 
پایگاه هوایی هالل احمر استان از بودجه دولتی 
اختصاص یافت خاطر نشان کرد:  اعتبار مورد نیاز 

برای اجرای کامل این پروژه 120 میلیارد ریال 
است. وی افزود: همچنین سه خودروی نجات 
با اعتبار 45 میلیارد ریال تجهیز و در دهه فجر 
امسال تحویل و به نقاط حادثه خیز استان واگذار 
شده است.شهریاری با بیان اینکه از چالش های 
پایان سال چهارشنبه سوری است  تا  پیش رو 
برای  می شود  خواسته  مردم  از  داد:  ادامه 
خود  فرزندان  مواظب  حوادث  از  پیشگیری 
باشند. وی با اشاره به اینکه در امدادرسانی روز 
چهارشنبه آخر سال پایگاه های هالل احمر استان 
آماده خدمت رسانی هستند،  افزود: در این باره  
راستای  در  مروجان سالمت  به عنوان  طرحی 
چهارشنبه سوری  خطرات  و  حوادث  کاهش 
توسط جمعیت هالل احمر استان اجرا خواهد شد 
که به همین منظور آموزش هایی به مردم به ویژه 

قشر دانش آموز، نوجوان و جوان ارائه می گردد.
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ظرفیت های گردشگری شهرستان ها را ویژه ببینید
حسینی- صبح دیروز شورای استان با دستورکار 
اطالع رسانی برای برنامه های نوروزی و بررسی 
مشکالت شوراهای شهرستان ها با حضور حالج 
امور شهری و شوراهای  مقدم مدیر کل دفتر 
استانداري ، خواجوی مدیر کل دفتر روستایی و 
شوراهای استانداری و عربی معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی برگزار شد. ابتدا عربی معاون گردشگری به 
برنامه های نوروزی این اداره کل برای مسافران 
اشاره کرد و گفت: در این ایام 25 دفتر و آژانس 
گردشگری آمادگی کامل برای برگزاری تورهای 

گردشگری را در داخل استان دارند.
 وی با بیان این که امسال اپلیکیشن راهنمای جامع 
گردشگری استان رونمایی خواهد شد ، خاطرنشان 
کرد: این برنامه راهنمایی برای گردشگران بوده که 
تمام اطالعات درباره ظرفیت های گردشگری 
استان در آن آمده است. وی از فعالیت 16 موزه با 
33 نفر راهنمای گردشگری در این ایام نیز سخن 
گفت و افزود: برای اولین بار امسال، طرح همیار 
گردشگر با استفاده از ظرفیت دانش آموزان انجام 
شده تا از همان سن نسبت به نگهداری از آثار 
تاریخی و فرهنگی استان حساس باشند. به گفته 
وی بالغ بر 320 بازارچه صنایع دستی، سوغات 
محلی و روستایی و سیاه چادرهای عشایری و 
81 نوروزگاه در استان با هدف احیای سنت هایی 
همچون موسیقی محلی، نوروزی خوانی ، کوزه 

شکنی و ... خواهیم داشت.

استان در  بسته گردشگری
 تورهای مارکوپولو و عالءالدین

معاون گردشگری میراث فرهنگی همچنین با 
انتقاد از این که ورودی های شهر برای مسافران 
جذاب نیست، اضافه کرد: این موضوع هر ساله 

بوده ، کافیست آرشیو روزنامه آوا را نگاه کنید. وی 
با بیان این که اگر در بیلبوردهای ورودی، شهر را 
تبلیغ نکنید کسی راغب به آمدن به داخل شهر 
نمی شود، خاطرنشان کرد: برنامه ای را برای 
تبدیل بیرجند به شهر نمونه گردشگری تبیین 
کردیم که با همکاری شهرداری می توان آن 
را به مردم ارائه کرد. عربی از رشد 33 درصدی 
گردشگران خارجی نسبت به سال گذشته سخن 

که  کشورهایی  از  امسال  کرد:  بیان  و  گفت 
تاکنون به این جا نیامده بودند همچون بلژیک، 
ایتالیا و اتریش نیز گردشگر داشتیم.به گفته وی 
با مجموعه تالش های انجام شده استان در 
بسته گردشگری تورهای شرکت هایی چون 
مارکوپولو و عالءالدین قرار گرفته است. معاون 
گردشگری با اشاره به این که استقبال از برخی 
محل های گردشگری استان به حدی باالست 
که توسط تورهای بزرگ کشور از االن رزرو شده 
اند، یادآور شد: کمپ کویرنوردی که در 5 مهر 

کلنگ زنی شد اکنون آماده افتتاح است. 
به گفته عربی امسال برای اولین بار نوروزگاه 
بچه  و  البالغه  نهج  و  قرآن  همچون  هایی 
های آسمانی نیز راه اندازی می شوند. وی در 
ادامه با بیان این که خدمات شهرداری شهروند 
محور است، اضافه کرد: برای توسعه گردشگری 

خدمات باید شهروند گردشگر شود.

به شهرداری شهرهای 
پرگردشگر اعتبار مکمل بدهید

در ادامه جلسه اعضای شورای استان هم به ارائه 
فردوس  نماینده  اکبری  پرداختند.  نظرات خود 
برای  جلسات  برگزاری  تعداد  افزایش  خواستار 
گردشگری استان شد و گفت: تقاضا داریم در 

شهرهای پرگردشگر ، ماهیانه حداقل یک جلسه 
کنید.  برگزار  شهر  آن  گردشگری  رصد  برای 
وی همچنین تقاضا کرد تا برای شهرداری این 
قبیل شهرها که به حجم باالیی از گردشگران 
خدمات ارائه می کنند اعتبار مکملی داده شود. 
یزدانی نماینده مردم سربیشه هم خواستار پرداخت 
تسهیالت اشتغال زایی به دهیاری ها شد تا با 
نظارت آن ها بازخوردی از این پرداخت ها داشته 
باشیم. توکلی نماینده مردم درمیان هم خواستار 
توجه به ظرفیت های گردشگری این شهرستان 
شد و ادامه داد: در بودجه دهی به شهرداری ها، 
شهرهای مرزی را ویژه ببینید. وی همچنین با 
بیان این که هنگام تخصیص قیر رایگان معیار 
فقط جمعیت نباشد، خاطرنشان کرد: هزینه تهیه 
 زیرساخت برای آسفالت در قهستان که کوهپایه ای

است بسیار باال تر است.

اداره کل راه و شهرسازی همکاری 
الزم را در ورودی های شهر ندارد

میری نماینده مردم بیرجند هم با انتقاد از این که 
ارزش افزوده امالک دیده شده در میراث فرهنگی 
به جای افزایش ، کاهش دارند، بیان کرد: این گونه 
است که فرد تصمیم به تخریب شبانه سقف خانه 
می کند تا از ضوابط میراث خارج شود. وی با اشاره 
به این که اداره کل راه و شهرسازی همکاری 

الزم را به خصوص در ورودی های شهر ندارد، 
بیان کرد: شهرداری بیش از یک میلیارد برای 
زیباسازی ورودی شهر از مسیر کرمان تا میدان 
شهدای عبادی گذاشته است و 700 میلیون هم 
برای احداث المانی در این میدان هزینه خواهد شد.
حسین زاده نمایند بشرویه هم با بیان این که 
برای مرمت خانه های قدیمی این شهرستان 
که به دوران تیموریه و صفویه بر می گردد اعتبار 
مالکان  اکنون  داد:  ادامه  نمی شود،  داده  کافی 
هم پای کار هستند و اگر میراث اعتبار بگذارد 
آن ها نیز کار خواهند کرد. به گفته وی طرح 
است  متعددی  اشکاالت  دارای  بشرویه  جامع 
و کسی هم پاسخی در این باره نمی دهد. در 
ادامه نمایندگان مردم طبس، زیرکوه و قائن نیز 
به بیان مشکالتی پرداختند. گفتنی است تمام 
نمایندگان خواستار توجه ویژه دستگاه های متولی 

به ظرفیت های گردشگری شهرستان ها بودند.
بودجه شهرداری ها دست ما نیست

در ادامه حالج مقدم مدیر کل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداري هم به برخی از  مشکالت 
مطرح شده پاسخ داد. وی با بیان این که بودجه 
شهرداری ها در اختیار ما نیست و توسط کمیته 
برنامه ریزی شهرستان ها و فرمانداری توزیع می 
شود ادامه داد: اگر شورا در جلسات یا کارگروه 
های مرتبط با کار خودش دعوت نیست پیگیری 
می کنیم. عالوه بر این اگر دستگاه های اجرایی 
به شما پاسخگو نیستند بگویید تا مطابق قانون 
پیگیری  انجام  از  وی  کنیم.  پیگیری  اساسی 
ها برای اضافه کردن شاخص وسعت در کنار 
جمعیت برای توزیع قیر و ماشین آالت و محقق 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  از سال ۹8،  آن  شدن 
طرح جامع هر شهری زمانی ابالغ می شود که 
شهرداری و شورا و کمیته های فنی آن را تایید 
کنند و اگر اختالفاتی در این طرح وجود دارد قبل  
از تایید باید اعالم می شد، ما نیز پیگیری می 
کنیم تا راه و شهرسازی سریع تر تعیین تکلیف 
کند. خواجوی مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای 
استانداری نیز عالوه بر پاسخ به برخی از اظهارات 
نمایندگان ، از پرداخت تسهیالت اشتغال زایی و 
خرید ماشین آالت به دهیاری ها خبر داد و گفت: 
تاکنون هیچ طرحی از شهرستان ها ارسال نشده 
است! به اعتقاد من از آنجایی که برای دریافت 
تسهیالت نیاز به 20 درصد آورده از سمت دهیاری 

است ، تاکنون طرحی ارسال نشده است.
به گفته وی برای این که یک دهیاری تمام وقت 
شود نیاز است باالی 5 هزار نفر جمعیت داشته 
باشد، ولی اگر جمعیت پایین تر از این حد ولی 
فعالیت های عمرانی آن باال بوده و اعتبار هم پیش 

بینی شده باشد ، مشکلی ندارد.

دی
ریون

س :
عک

ماهان فرودگاه بیرجند را ترک می کند؟

از شایعه تا واقعیت
انحصار پرواز های استان توسعه نمی آورد

حسینی- پس از اعالم لغو پرواز های تهران-بیرجند-
تهران شرکت ماهان در تاریخ های 18 ، 24 و 25 
اسفند ، سخن از ترک این شرکت هواپیمایی از فرودگاه 
بیرجند برای همیشه به میان آمد. پیرو این موضوع 
سالمی مدیر کل فرودگاه های استان با اعالم این 
که رفتن ماهان شایعه است، عنوان کرد: برنامه پروازی 
شرکت هواپیمایی ماهان برای سال آینده برقرار و 
پروازها همچنان انجام خواهد شد. مدیر روابط عمومی 
فرودگاه نیز بیان کرد: ماهان برنامه تابستانی خود را 
اعالم کرده است.این در حالیست که یک منبع آگاه 
عنوان کرد: ماهان برنامه تابستانی خود را اعالم کرده 
اما هیچ پروازی به مقصد بیرجند باز نیست در حالی که  
بقیه پروازهای این شرکت به غیر از بیرجند باز شده 
اند! این قضایا نیز از زمانی شروع شد که ماهان برنامه 
زمستانه خود را در سال جاری باز کرده بود اما زمانی 
که فرودگاه بیرجند اعالم کرد باید قبل از این کار با 
ما هماهنگ می کردید همه پروازهای خود را بست! 
مشکل پس از رایزنی های مدیر کل فرودگاه های 
استان حل شد اما اکنون دوباره پروازها بسته شده اند و 
حتی در سیستم پرواز بسته شده را هم نشان نمی دهد! 
وی با بیان این که شرکت ماهان منظم ترین پروازهای 
بعدازظهر استان را داشت اضافه کرد: برای حل مشکل 
استان  مسئوالن  اگر  زیرا  باقیست  هفته  فقط یک 
پیگیری نکنند، تا مهر  سال آینده باید برای بازگشت 
ماهان صبر کرد.این فرد مطلع با اشاره به این که حضور 
پرواز آتا و بیس شدن هواپیما در فرودگاه بیرجند اتفاق 
بسیار خوبی برای استان است خاطرنشان کرد: اما باید 
توجه داشت که ورود یک شرکت هواپیمایی به معنای 
خروج دیگری نباشد زیرا این گونه توسعه استان محقق 
نمی شود فقط انحصار پروازها از یک شرکت به شرکت 
دیگری انتقال داده شده است! و انحصار هر ایرالینی در 

هر فرودگاهی آن را دچار مشکل می کند.
اقتصادی  آتا وضع  این که شرکت  بر  تاکید  با  وی 
مناسبی ندارد و باید مسئوالن استان برای آنچه وعده 
داده تعهد بگیرند، ادامه داد: مسئوالن استان باید با هر 

سه ایرالین ایران ایر، آتا و هما، وارد تعامل شوند.
وی با اشاره به این که دو ایرباس 31۹ قرار است وارد 
ناوگان هما شود و مشکل بوئینگ های این شرکت نیز 
حل شده است، بیان کرد: ناوگان ماهان نیز سرپا بوده 
و مجموعه فعالیت های این دو شرکت به همراه آتا 

توسعه فرودگاه را رقم می زند.
چندی پیش سفیر ژاپن برای سفر به استان حمل و 
نقل زمینی را ترجیح داد و علت را نبود پرواز ماهان 
به بیرجند اعالم کرد. زیرا فقط به این پرواز اعتماد 
ماهان  پروازهای  نیز  از گردشگران  بسیاری  داشت. 
را به دلیل امنیت باال انتخاب می کنند. به نظر می 
رسد با این تفاسیر رفتن پرواز ماهان از فرودگاه بیرجند 
به ضرر استان تمام خواهد شد. اگر این قضیه شایعه 
باشد که قطعا مسئوالن خبرخوش  باز شدن پروازها را 
خواهند داد. در غیر آن انتظار مردم استان از مسئوالن 
جدیت در پیگیری این موضوع است تا منجر به توسعه 
ایستگاه  رئیس  بازنشستگی  هنگام  چند  هر  شود. 
ایران ایر، فعاالن حوزه گردشگری برای به کارگیری 
داشتند  اصرار  پست  این  در  بومی  و  توانمند  فردی 
اما گویا کوتاهی مسئوالن در این امر موجب شد تا 
اکنون ایستگاه ایران ایر خراسان جنوبی زیر مجموعه 
خراسان رضوی باشد! )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

آگهی افراز پالک ۵۵۴ فرعی از ۱۲۴- اصلی بخش ۲ بیرجند
با عنایت به تقاضای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند مبنی بر درخواست افراز اراضی واگذار شده به شرکت 
آب و فاضالب شهری استان )واگذاری چهار حلقه چاه به شماره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶( و عدم دسترسی به مالکین مشاعی 

دیگر،  بدینوسیله اعالم می دارد جهت بازدید محل و افراز تاریخ ۱۳۹۸/۲/۴ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده لذا از کلیه مالکین مشاعی 
پالک مذکور دعوت می گردد در وقت مقرر در محل حاضر و هرگونه اظهاری دارند نفیا یا اثباتا بیان نمایند. ضمنا عدم حضور مانع از افراز 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندو ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود. 

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

09156633230- برگی

کنـاف ، دکوراسیون

بازسازی، طراحی و مشاوره
09155610111- رحیمی

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 
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 پیامبر مکرم اسالم صلی ا... علیه  و  آله فرمودند:
َرَجٌب َشهُر ا... األَصبُّ یَُصبُّ ا... فِیِه الرَّحَمَة َعلی ِعباِدهِ

رجب ماه بارش رحمت الهی است. خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو می  ریزد.
)عیون اخبارالرضا علیه  السالم : ج 2 ، ص ۷1(

برنامه و بودجه  آقای دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
کشور در سفر به خراسان جنوبی و پس از ترک فرودگاه بیرجند بالفاصله  برای دیدار 
و نشست با فعاالن اقتصادی استان خراسان جنوبی در شرکت کویرتایر حضور یافت و 

مورد استقبال آقای مهندس زینلی مدیرعامل کویرتایر قرار گرفت.
وی در مراسم استقبال خطاب  به آقای مهندس زینلی  گفت: خاطرات خوب و به 
یادماندنی از دوران حضور شما در مجلس دارم.مدیرعامل شرکت کویرتایر نیز در نشست 
فعاالن اقتصادی استان خراسان جنوبی که با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه در محل این کارخانه برگزار شد،ارزش ریالی هزینه 
های انجام شده برای طرح توسعه کوتاه مدت این کارخانه را 2 میلیون دالر و 9  میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: برای تکمیل این طرح به 17 میلیون دالر اعتبار نیاز  است.

مهندس سید محمدحسین زینلی اظهار کرد: اگر طرح کوتاه مدت در مدت مشخص 
شده به انجام نرسد کمبود ظرفیت تولید کویرتایر همه سود کارخانه را خواهد بلعید. وی 
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.
مدیرعامل شرکت کویرتایر تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه برای 300 نفر اشتغال 
ایجاد می شود و10هزار تن به ظرفیت تولید فعلی کارخانه افزوده خواهد شد.مهندس 
زینلی با بیان اینکه اگر این کمک ها در نظر گرفته نشود سرمایه کارخانه از دست خواهد 
رفت، اظهار کرد: تسهیالت یارانه دار می تواند به اتمام طرح های نیمه تمام کمک کند 
و با تخصیص اعتبار مورد نیاز منابع بلوکه شده این شرکت به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به تاریخچه احداث کارخانه کویرتایر افزود: سهم این کارخانه از تولید تایر 
کشور به لحاظ وزنی 11 درصد است و 23 درصد تایر سواری در کشور توسط این 
کارخانه تولید می شود. مدیرعامل شرکت کویرتایر گفت: 37 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. مهندس 
زینلی با بیان اینکه این شرکت به تنهایی به اندازه 93 درصد سه محصول استراتژیک 
)زرشک،زعفران وعناب( استان 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 93 به استان خراسان جنوبی اشاره کرد و 
افزود: در این سفر 100 میلیون یورو برای اجرای طرح توسعه کویرتایر اختصاص یافت 

که هنوز محقق نشده است. 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. 
مهندس زینلی با تشکر از فرصت شناسی و زمان شناسی استاندار خراسان جنوبی که 
موجبات سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را به استان فراهم کرده است، اظهار 
کرد: با توجه به خاطرات خوشی که از این سفرهای استانی در کشور وجود دارد نسیم 

توسعه را در استان با این سفر احساس می کنیم.
دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از استماع 
گزارش مدیرعامل شرکت کویرتایر گفت: آقای زینلی گزارش جامع و مفصلی را به 
خوبی ارائه کردند. ما مجموعه برنامه ها و منابعی را برای صنعت این استان در نظر 

گرفته ایم که خواسته های کویرتایر در آن دیده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت کویر تایر:

تکمیل طرح های کوتاه مدت در کویرتایر17 میلیون دالر اعتبار نیاز دارد
حضورمعاون رئیس جمهور در کویر تایر و شرکت در نشست فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی/دکترنوبخت خطاب به مهندس زینلی: خاطرات خوب و به یادماندنی از دوران حضور شما در مجلس دارم

ره آنچه ربای خاهن شما مازاد است، ربای این خاهن نیازی ضروريست

خیران،نیک اندیشان و همه حامیان عزیز
مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند، بزرگترین مرکز توانبخشی شرق 
کشور که آسایشگاه 450 معلول ذهنی و سالمند می باشد، نیاز شدید به مواد غذایی، 
بهداشتی و پوشاک دارد، لذا با توجه به فصل خانه تکانی این موسسه آمادگی خود را 

جهت جمع آوری کلیه اقالم مازاد شما به نفع معلوالن مجموعه اعالم می دارد. 
کافیست در هر ساعت از شبانه روز با پایگاه سیار به شماره همراه 09153636314 

و یا شماره 32252050 داخلی 222 واحد مشارکت های مردمی
 )ساعات اداری( تماس حاصل نمایید. 

 جهت مراجعه حضوری شما بزرگواران به اطالع می رساند، آدرس دفتر مرکزی مشارکت های
 مردمی توانبخشی 

در  واقع  اکبر)ع(  علی  حضرت 
خود مجموعه

 به آدرس : معصومیه، بلوار 
صنعت و معـدن، خیـابان 

شهیدشهاب می باشد. 

روابط عمومی توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع(

 بیرجند


