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سال آینده؛ سال امید
 زیباترین هدیه برای سال نو، تجربه 
هایی هستند که در سال 97 هر کدام به 
قیمت گذران ساعت ها و روزها و هفته 
ها و ماه ها به دست مان آمدند؛ همان  
تجربه هایی که شاید تلخ بودند و درس 
آموز و شاید هم شیرین و امیدآفرین. چه 
بسا همه این تجربه ها را که در یک 
کفه ترازو بگذاریم، آن وقت در آن کفه 
دیگر الزم باشد برنامه ها و تصمیم ها 
و طرح هایمان برای سال آینده را قرار 
دهیم تا سر به سر، مساوی و یکسان، 
بدون حاشیه و کج و کولگی، زبانه ترازو 
تا درجه رضایِت وجدان ما و مردم باال 
بیاید و یک .. )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*کریمی
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»سعید جلیلی«  دولت را
 به چالش کشید
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 مسئوالن درجه یک کشور 
آدم های خوبی هستند اما...

سرداران اقتصادی کشور، 
سرداران خوبی نیستند

حمایت از اسالم هراسی
 را متوقف کنید

دی
رآبا

 امی
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لبیک طالب و روحانیون استان
به گام دوم انقالب اسالمی
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در گفتگوبا فرماندار  خوسف مطرح شد:

صفحه 6
صفحه 3

تصویرهایی از آینده 
طالیی خوسف

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰5۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰9۱55۶۱۸۳9۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

*** جـایـزه ***
به دانش آموزان کنکوری سال چهارم دبیرستان شهرستان بیرجند 
که در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی کنکور 1398جزو 

3 نفر اول کشوری شوند جایزه  30/000/000 تومانی
 و اگر جزو 10 نفر اول کشوری شوند جایزه 10/000/000 تومانی

 تعلق خواهد گرفت
 مبلغ جایزه توسط پزشک خّیر و با پشتیبانی روزنامه آوای خراسان جنوبی آماده می باشد.

ای کویر تو بهشت جان من        عشق جاویدان من ایران من

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

نیازمندیم.   09153611003

صنـایع ریختـه گـری بیرجنـد 
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، آلومینیوم

 و ... شما را با حذف واسطـه 
با باالترین قیمت در سطح استان خریداریم. 

آدرس: نبش رجایی 23 / 09036240644

جناب آقای مهندس ناصری    فرماندار محترم شهرستان بیرجند
جناب آقای مهندس امامی    مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس صفوی نژاد     مدیرعامل محترم آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس محمدی     مدیرمحترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس محمدزاده     مدیر محترم آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند
جناب آقای مهندس ابراهیمی     مدیر محترم امور منابع آب شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس مالکی      بخشدار محترم مرکزی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس احمدی      مسئول محترم مدیریت بحران فرمانداری شهرستان بیرجند
سرکار خانم مهندس رمضانی نور    کارشناس محترم هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری شهرستان بیرجند

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از حسن همکاری ، مساعدت خالصانه و زحمات بی شائبه شما بزرگواران 

در جهت حمایت از صنایع، کارآفرینی و تولیدات ملی  اعالم می دارم. به امید موفقیت روز افزون تان

سید محمد ضیائی

جناب آقای مهندس حامد  عارفی نیا
مدیر محترم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

 انتخاب آن روابط عمومی را به عنوان روابط عمومی برتر وزارت جهاد کشاورزی
 که نماد بارزی  از توانایی های ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیرتان می باشد صمیمانه تبریک عرض

 می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی 
در جهت رشد و شکوفایی و پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را مسئلت داریم.

شرکت فراز دانه آوند- شرکت کشاورزی فالت شرق کویر
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توزیع میوه شب عید آغاز شد

خبرگزاری صدا و سیما-توزیع تدریجی میوه های تنظیم بازاری شب عید در سطح کشور آغاز شد. ۸۰ تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب به 
تدریج تا یک ماه در مراکز میوه و تره بار کشور توزیع می شود، ۱۰ هزار تن سیب و پرتقال نیز به صورت ذخیره در سردخانه ها برای جبران هر گونه کمبود 
در استان های مختلف در نظر گرفته شده است.قیمت این میوه ها در هر استان ۱۵ الی ۲۰ درصد زیر قیمت بازار خواهد بود.

سرمقاله

سال آینده؛ سال امید.......

 *کریمی

زیباترین هدیه برای سال نو، تجربه هایی هستندکه در 
سال 97 هر کدام به قیمت گذران ساعت ها و روزها و 
هفته ها و ماهها به دستمان آمدند؛ همان  تجربه هایی 
که شاید تلخ بودند و درس آموز و شاید هم شیرین و 
امیدآفرین. چه بسا همه این تجربه ها را که در یک 
کفه ترازو بگذاریم، آن وقت در آن کفه دیگر الزم باشد  
برنامه ها و تصمیم ها و طرح هایمان برای سال آینده را 
قرار دهیم تا سر به سر، مساوی و یکسان، بدون حاشیه 
و کج و کولگی، زبانه ترازو تا درجه رضایِت وجدان ما 
و مردم باال بیاید و یک قدم حرکت به جلو را درک 
کنیم. عبور سال ها، در تقویم باطنی، معنایی ندارد، همه 
سال ها در پیوستگی دامنه داری به نام عمر، در کنار 
هم هستند و همه، یک رویداد مهم را می سازند؛ یعنی 
»زندگی« را. اما در سالی که در حال عبور از خط پایان 
تقویم ظاهری اش است، ما هم مثل همه مردم کشور 
بی نصیب از مشکالت نبودیم، گاهی بیشتر و گاهی 
کمتر. منصفانه که بخواهیم قضاوت کنیم، این ماه 
های آخر سال چه به لحاظ ایجاد یک تغییر اساسی در 
ساختار و فرم و محتوای مدیریتی استان و چه به لحاظ 
باز شدن درهای رحمت خدا و نزول کم سابقه باران و 
برف، جرقه امیدها و انگیزه ها در دل های فسرده و 
گاهی مرده بسیاری از ما زده شد. همین جا بالفصل 
و بی مقدمه خوب است تأکید کنیم که »امید«، شاه 
کلید نجات استان ما در سال آینده و سال های بعد از 
آن از سختی ها، رنج ها و مشکالت و مصائبی خواهد 
بود که در همه این سال ها به دالیل مختلف بر خراسان 
جنوبی تحمیل شده است. در این سال ها آنچه از آن به 
عنوان مشکالت نام می بریم، بی انگیزگی و دلسردی 
را به همراه آورده و پیامد این هر دو، خارج شدن جمعی 
از عناصر خوش فکر و خالق و دلسوز از صحنه کمک 
به حرکت استان به جلو بوده است. در نهایت هم نا 
امیدی از آینده در دل های برخی رخنه کرده و فرار از 
مسئولیت ها و حرکت ها و تالش ها را به دنبال آورده 
است. بدون شک، رهاورد همه اینها، حداقل توقف و 
درجازدن و یا احیاناً عقب گردی غیرمسئوالنه به سال 
ها قبل است. پس به نظر می رسد مهم ترین اولویت 
استان در سال آینده که الزم است همه طرح ها و برنامه 
ها و تصمیم ها و حرکت ها و تالش ها و فعالیت ها و 
دلسوزی های منطقی و منصفانه، حول آن محور جمع 
آید، واژه »امید« است. »امید« را نمی توان خرید، یا با 
خواهش و تمّنا دستش را گرفت و با بی میلی و بی 
اعتقادی وارد عرصه کرد، »امید« را باید به دنبالش 
رفت و به داخل فکرها، مغزها، تصمیم ها و منطق های 
فکری رسوخش داد. اگر پیوست ذهنی همه مدیران 
ما، همه کارکنان و کارمندان ما، همه تالشگران عرصه 
های عمران و توسعه )ادامه سرمقاله در ستون مقابل...( 

پشتیبانی  شرکت  داخلی  بازرگانی  مدیرکل  فارس- 
 ۳۰ امروز  از  بازار  تنظیم  راستای  در  گفت:  دام  امور 
قیمت  به  و  شده  کشور  وارد  منجمد  مرغ  تن  هزار 
می شود. عرضه  تومان   ۸۰۰ و  هزار   ۱۰ کیلویی 
رأس  هزار   ۵۰ ترخیص  حاشیه  در  کریمی،  رضا 
تنظیم  برای  کشتی  طریق  از  که  وارداتی  گوسفند 
کرد:  بیان  خبرنگاران  جمع  در  شده،  کشور  وارد  بازار 
مرغ  تن  هزار   ۳۰ مرغ  قیمت  کاهش  راستای   در 

از  و  شده  کشور  وارد  برزیل  و  ترکیه  کشور  از  منجمد 
است. شده  ترخیص  بازرگان  و  شهریار  گمرک  طریق 

مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: 
تومان   ۱۰۸۰۰ کیلویی  قیمت  به  وارداتی  منجمد  مرغ 
می شود. عرضه  کشور  سراسر  در  مصرف کننده  برای 
پشتیبانی  شرکت  داخلی  بازرگانی  مدیرکل  کریمی، 
منظور  دو  به  وارداتی  مرغ  تن  هزار   ۳۰ دام گفت:  امور 
تأمین ذخایر استراتژیک و همچنین تنظیم قیمت برای 

در سراسر کشور عرضه می شود.  بازار  در  مصرف کننده 
به گفته کریمی، مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی 
امور دام  اولین کشتی حامل ۵۰ هزار رأس گوسفند زنده 
از کشور رومانی وارد چابهار شده و در حال تخلیه است.

روز  چند  در  قرمز  گوشت  بازار  تنظیم  برای  گفت:  وی 
کدام  هر  دیگر  کشتی  فروند  دو  جاری  سال  باقیمانده 
و  شده  کشور  وارد  گوسفند  رأس  هزار   ۲۰ ظرفیت  به 
می شود. ارسال  مختلف  شهرهای  در  توزیع  برای 

فارس- محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
به  گذشته  هفته  که  مسکن  ساخت  تسهیالت  افزایش 
تصویب شورای پول و اعتبار رسید، باعث سرعت دهی به 
عرضه مسکن خواهد شد، گفت: افزایش سقف تسهیالت، 
عرضه زمین و کارت اعتباری مصالح ساختمانی سه عامل 
تشویقی برای ساخت مسکن است. وی افزود: این مشوق 
به عالوه مشوق هایی که در مورد عرضه زمین و کارت 
اعتباری مصالح ساختمانی است، در حال نهایی شدن است، 
پس این سه مورد، سه عامل سرعت دهی برای ساخت 

نظر  اقشار کم درآمد و متوسط در  برای  به ویژه  مسکن 
گرفته شده است و اطمینان داریم که این اقدام کفایت کرده 
و تورم زا نخواهد بود، همچنین موجب این خواهد شد که 
قیمت تمام شده مسکن را متناسب حفظ کند. وی گفت: 
یکی از تأکیدات جدی وزارت راه و شهرسازی جریان سازی 
است،  مسکن  عرضه  و  تولید  به  بخشیدن  سرعت   برای 
قابلیت  و  می شود  داده  سازندگان  به  که  تسهیالتی  پس 
شورای  توسط  گذشته  هفته  دارد،  را  خریداران  به  انتقال 
پول و اعتبار تصویب و به صد میلیون تومان افزایش یافت.

تسنیم- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه ای 
که پیش از پایان سال برگزار می شود تصمیم نهایی در مورد 
میزان رشد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را روشن و 
اعالم می کنیم. شریعتمداری در بخشی دیگر از سخنان خود در 
رابطه با افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال 9۸ خاطرنشان 
کرد: شورای عالی کار جلساتی تا حاال در این زمینه در اقدام 
سه جانبه گرایانه بین کارگران، نمایندگان تشکل های کارگری و 
نمایندگان تشکل های کارفرمایی و نمایندگان دولت در جلسات 
تشکیل داده که نظرها و آرا در این جلسات به یکدیگر نزدیک 

شده است. وی افزود: امیدواریم در جلسه نهایی که پیش از پایان 
سال برگزار می شود تصمیم نهایی در مورد میزان رشد حداقل 
دستمزد که تکلیف شورای عالی کار است را روشن و اعالم 
کنیم؛ امیدواریم شرایط مطلوب تری در زندگی کارگرانی که از 
حداقل دستمزد برخوردار هستند تا سال آینده به وجود بیاید و 
بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا کارفرمایان هم بتوانند کار خود 
را ادامه دهند. شریعتمداری گفت: تصمیم گیری در مورد حقوق 
دستمزد دولت کاماًل مستقل از تصمیم گیری در حوزه دستمزد 

در شورای عالی کار است.

)ادامه سرمقاله..( و فرهنگ و سیاست و اقتصاد ما، 
»امید« باشد، پیروزی ها و دستاوردها هم نزدیک تر، 
هم آسان تر و هم دلچسب ترند. الزمه این »امید«، 
که از آن به عنوان محور حرکت استان در سال 9۸ 
نام بردیم، اعتماد و اعتقاد است؛ اعتماد به وعده خدا و  
اعتقاد به تالش ها و حرکت ها. در استانی همچون 
خراسان جنوبی با چنین ظرفیت ها و توانمندی های 
بی شمار و فراوان، اگر پیشرفت ها سریع و ثمربخش 
نباشند، هم فی الحال ضرر کرده ایم و هم نسل آینده 
همه ما را به بی ُعرضگی و حتی شاید خیانت در امانت 
بزرگ، متهم کنند. استان ما، این پهناور سرزمین بی 
بدیل، این شاخسار پر ثمر امید آفرین، استحقاق یک 
اتفاق بزرگ برای روشن شدن دوباره موتور توسعه 
اش را دارد. با همان اعتماد و اعتقاد و »امیدی« که 
گفتیم، می توان در همین استان و با همین مردم و 
با همین  ظرفیت های بزرگ استانی، کارهای ملی 
و فراملی کرد. باور کنیم و حرکت کنیم و سال 9۸ 
را سال آغاز این حرکت های »امید بخش« بدانیم.

کاهش سقف سرعت
 به سفرهای نوروزی پیش رو نمی رسد

مهر-عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی 
جاده ای نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس   و 
در  سرعت،  سقف  کاهش  طرح  شدن  منتفی  از 
از  روزهای پایانی سال به دلیل عدم استقبال مردم 
کاهش حداکثر سرعت در جاده ها خبر داد و گفت: با 
ارسال طرح کاهش حداکثر سرعت خودروها  تأیید 
در  این طرح  راه ها،  ایمنی  به کمیسیون  جاده ها  در 
صورت تصویب هم به تعطیالت نوروز 9۸ نمی رسد.

وی افزود: چون در حال حاضر روزانه ۸ میلیون تردد 
در جاده های کشور داریم که میانگین طول تردد در 
برخی روزها به ۲۵۰ کیلومتر هم می رسد؛ بنابراین آثار 
اتخاذ چنین تصمیمی بر روی جامعه بسیار باالست.

گوش به زنگ باشید؛ 
کوپن ها  برمی گردند!

ایسنا- طرح دوباره کوپن های توزیع مواد غذایی بعد از 
سال ها این بار با عنوان “کاالبرگ های الکترونیک” در 
مجلس به تصویب رسید. هرچند این طرح مانند همه 
اما قاطبه  طرح های دیگر مخالفان و موافقاتی دارد 
موافقان این طرح آن را به خاطر بستن منافذ فسادی که 
دالر ۴۲۰۰ تومانی باز کرده است، می پسندند اما در نهایت 
شیوه پرداخت نقدی را گزینه ای بهتر از کوپن می دانند.

توزیع 30 هزار تن مرغ منجمد 10800 تومانی از امروز

خبر خوش وزیر کار برای کارگرانآماده شدن سه مشوق  برای تولید و عرضه مسکن در وزارت راه

 مسئوالن درجه یک کشور آدم های خوبی هستند اما...

آیت ا... علم الهدی،امام جمعه مشهد گفت: مسئوالن 
درجه یک کشور آدم های خوبی هستند، اما با همه 
به خاطر  ما  مشکالت  برخی  دارند،  که  خوبی هایی 
سوءتدبیر این ها است. برای مثال دالر ۴۲۰۰ تومانی را 
برای واردات خوراک گربه و سگ و لوازم آرایشی دادند.  

وی گفت: پاسخ های وزیر اقتصاد در اجالسیه خبرگان قانع کننده نبود.

سفر مدیر اینستکس به تهران دیر، اما گامی مثبت است

بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، اقدامات اروپایی ها را برای راه اندازی ساز و کار 
مالی موسوم به اینستکس دیرهنگام، اما گامی مثبت 
خواند و ابراز امیدواری کرد: اروپایی ها بتوانند به همه 
تعهدات شان درباره  برجام عمل کنند. وی ادامه داد: 
اینستکس نهاد مالی اروپاست که باید در ایران هم نهاد مشابهی را به وجود آوریم.

حمایت از اسالم هراسی را متوقف کنید

ظریف، وزیر امور خارجه گفت: بی مجازات بودن ترویج 
نژادپرستی در به اصطالح دموکراسی غربی به این می 
انجامد که در فلسطین مزدوران اسراییلی با ورود به 
مسجد به مسلمانان اهانت کنند و در نیوزیلند تروریست ها 
کشتار نمازگزاران را زنده پخش کنند.وی گفت: تزویر و 
دورویی غربی ها در حمایت از اسالم هراسی به نام آزادی بیان باید متوقف شود.

سرداران اقتصادی کشور، سرداران خوبی نیستند

محمدجعفر اسدی فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه 
گفت: سرداران اقتصادی ایران اسالمی سرداران خوبی 
برای این مملکت نیستند. وی تصریح کرد: متاسفانه 
بی عرضگی برخی ها باعث شده دشمن سوار انقالب 
شود، باید انتخاب هایمان انتخاب اهل باشد و فریب 

دشمن را نخوریم.

»سعید جلیلی« دولت را به چالش کشید

 جلیلی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما از 
عزیزان دولت خواسته ایم بیان کنند مشکالت اقتصادی 
کشور چه میزان به دستگاه های اجرایی و مدیریت داخلی 
و چه میزان به تحریم ها و فالن کنوانسیون ربط دارد؟ 
اکثر صاحب نظران و فعاالن اقتصادی کشور می گویند ۸۰ 
درصد شرایط اقتصادی امروز مربوط به مشکالت داخلی و مسئله مدیریتی است. 

مدیران فاسد را عزل می کنیم

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر 
اینکه مدیران دستگاه ها به سالمت اداری کارکنان بایستی 
حساس باشند، گفت: در مرکز به زودی گزارش های 
ارزیابی از مدیران در سالمت اداری منتشر می کنیم و 
در صورت مشاهده تخلف ضمن اعالم نام، مدیر را عزل 
می کنیم، همچنین تمام سازمان های وابسته، مکلف به طی این مسیر هستند.
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توجه                  توجه 
مدیران محترم دستگاه ها 

شهروندان محترم
فقط تا پایان سال ۹۷ 

صدور فیش عوارض خودرو رایگان 
خواهد بود

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 و 4 فروردین 

خدمات بیمه و مالیات

 دفتر پیشخوان صبح و عصر

 انجام می شود.

پاسداران - روبروی  شعبه تامین اجتماعی 

32423242- چمنی

آگهی اصالحی تحدید حدود 
 ۲ صفحه  در  منتشره  حدود  تحدید  آگهی  پیرو 

روزنامه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ آوای خراسان جنوبی، پالک 
ثبتی مورد تقاضا قسمتی از ۱۳۹۶- اصلی آگهی شده که اشتباه 
می باشد و صحیح آن، پالک ۱۵ فرعی از ۳۷۲۹- اصلی بخش یک 
بیرجند صحیح می باشد و سایر مفاد آگهی به قوت خود باقی است.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی دعوت به افراز پالک ۳۵۴ فرعی از یک اصلی بخش ۲ بیرجند

نظر به اینکه آقای حسن سبزه کار برابر درخواست کتبی وارده به شماره ۱۰۲۶۶۶۲- ۹۷/۱۲/۲۲ تقاضای افراز سهام مشاعی 
خود به میزان یک سهم مشاع از ۲۵ سهم مشاع از ۸۰ سهم و یک چهارم سهم مشاع از ششدانگ پالک ۳۵۴ فرعی از یک اصلی بخش ۲ 
بیرجند به موجب سند رسمی شماره ۶۱۳۲۰- ۹۷/۳/۳۱ دفترخانه ۸ بیرجند از این اداره نموده است و نیز اعالم داشته که به سایر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد. لذا بدین وسیله به استناد ماده ۱۸- آیین نامه اجرای اسناد رسمی از کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور دعوت به 
عمل می آید در تاریخ ۹۸/۱/۱۷ که جهت افراز تعیین شده ساعت ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند تا ضمن بازدید و معاینه 
محل توسط نماینده و نقشه بردار این اداره نسبت به انجام عملیات افراز اقدام گردد. بدیهی است عدم حضور سایر مالکین مشاعی مانع از 

افراز و اقدام قانونی نخواهد بود. صورت مجلس افراز و نقشه ثبتی متعاقبا به اطالع خواهد رسید. 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسن عبدالهی به وکالت از آقای علی عباسی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای 

کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
۹۴۹ فرعی از شماره ۱۲۴ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به موکل وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۰۸۰۰۱۰۰۷۰۸۴ به نام آقای علی 
عباسی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور 

سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 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 
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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 مزایده روز بازار شهرداری حاجی آباد )نوبت اول(     شناسه: 406۷8۹
موضوع: واگذاری روز بازار شهرداری حاجی آباد به صورت اجاره ماهیانه در محل بلوار امام رضا )ع( جنب بوستان 
امام رضا )ع(. شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره ۴۱۰/پ/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ شورای 
 محترم اسالمی شهر حاجی آباد ، روز بازار مربوط به این شهرداری را  به صورت اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط مزایده به صورت اجاره: ۱-کلیه افراد واجد شرایط و دارای صالحیت می توانند جهت دریافت اسناد 
مزایده در مهلت مقرر به شهرداری مراجعه و اسناد الزم را دریافت نمایند. ۲- ارائه سپرده شرکت در مزایده 
جهت بهره برداری از خدمات بازار روز مبلغ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ریال که شرکت کنندگان می بایست مبلغ ذکر شده را 
به حساب سپرده شماره ۸۶۴۱۴۲۵۸۹ نزد بانک کشاورزی واریز و یا به همین مبلغ یک فقره ضمانت نامه بانکی 
شرکت در مزایده تهیه و تحویل نمایند. ۳- فروش اسناد مزایده از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ 
می باشد.  ۴-آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ می باشد.  
۵- زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ در محل شهرداری خواهد 
بود.  ۶- مبلغ پایه اجاره ماهیانه جهت بازار روز با ۲۸ غرفه در محل بازار روز مبلغ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. 
۹- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. ۱۰-کلیه هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی از برنده 
مزایده اخذ خواهد شد. ۱۱- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.  ۱۲. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
۱۲- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره ۳- ۰۵۶۳۲۵۰۱۵۰۰ امور مالی و یا به واحد خدمات شهری  

شهرداری مراجعه فرمایید.
احسان کریمدادی- شهردار حاجی آباد

دعوت نامه مجمع عمومی انجمن صنفی
 کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند )نوبت سوم(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۹ صبح به حد نصاب نرسیده است، جلسه نوبت 
سوم یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ساعت ۱۶/۳۰ در محل حسینیه امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر تشکیل 

می شود از کلیه اعضای محترم دعوت می شود حضور بهم رسانند.
ضمنا متقاضیان عضویت در سمت بازرسان انجمن تقاضای کتبی خود را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه انجمن 

صنفی کارگران تحویل دهند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یک سال 

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

آگهی مناقصه واگذاری رفت و روب معابر شهر         شناسه آگهی: 406۷88
شهرداري حاجي آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره ۴۱۰/پ /۹۷مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ شوراي محترم اسالمي شهر 
حاجي آباد خدمات رفت و روب معابر و پارک های سطح شهر را به مدت یک سال )فروردین لغایت اسفند ۱۳۹۸( با 
مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مناقصه کتبي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵تا پایان وقت اداري مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ به امور مالي شهرداري 
مراجعه و مدارک را پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ به حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
شرایط : تضمین شرکت در مناقصه باید به حساب سپرده پیمانکاران شهرداري  واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 
واصله مختار است. سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداري و در صورت امتناع نفر اول سپرده وی  
ضبط و قرارداد با شرکت دوم و سوم منعقد خواهد شد و در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده نفرات دوم و سوم نیز به 
ترتیب ضبط و مناقصه تجدید مي شود. کلیه هزینه هاي متعلقه شامل هزینه انتشار آگهي و ... به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برنده مناقصه ملزم به ارائه تاییدیه از اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد 
مناقصه مندرج می باشد. بازگشایي پاکت هاي پیشنهادي ساعت ۱۴:۳۰ روز  ۱۳۹۸/۰۱/۰۵در محل شهرداري انجام خواهد 
شد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳-۳۲۵۰۱۵۰۰ داخلي ۵ تماس حاصل فرمایید. سایر شرایط در اسناد مناقصه 

درج خواهد شد.
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درگذشت مادر شهيد در بخش دستگردان طبس

مادر شهید عباس شیردل از شهدای هشت سال دفاع مقدس بخش دستگردان طبس به فرزند شهیدش پیوست. صبح  دیروز کبری جهانیان مادر شهید عباس شیردل در سن 77 
سالگی به دلیل کهولت سن و ایست قلبی در منزلش دار فانی را وداع گفت.پیکر این مادر شهید پس از تشییع باشکوه در آرامستان روستای دستگردان به خاک سپرده شد.شهید 
چندین ماه است در بلوار صیاد شیرازی لوله کشی عباس شیردل اردیبهشت سال ۱۳۴۶ متولد و ۱۳۶7 عازم جبهه های حق علیه باطل شد. وی در ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۶7 در منطقه عملیاتی سردشت به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

حال  به  را  کاری  موزائیک  ولی  شده  انجام  گاز 
خودش رها کرده اند نزدیک عید است نمی دانیم 

کی باید اقدام نماید.
9۱5...۶۶0

با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم، مهرشهر 
مورد بی مهری فراوان قرار گرفته از جمله عدم ضد 
عفونی و شستن سطل های زباله که موجب ایجاد بوی 
بد و پرورش انواع پشه گردیده و نبود پیاده رو در بلوار 

بهجت لطفا اقدامی نمایید با تشکر
9۱5...۳58

مسئوالن محترم لطفا برای آسفالت خیابان مالک 
اشتر اقدام فرمائید

9۱5...0۱9
شهرداری در سال جدید بجای افزایش قیمت بلیت 
اتوبوس سایت مرکزی اتوبوسرانی را از میدان آزادی به 
میدان ابوذر بیاورد تا هم با نصف شدن مسیر اتوبوسها 
هزینه کمتر و به قیمت امسال باشد و هم ترافیک 

جمهوری و  طالقانی کم شود
9۱5...9۱8

رانندگی   و  راهنمایی  مدیریت  خدمت  سالم  با 
اینجانب به ناحق چهارشنبه شب ساعت 22 و 25 
دقیقه مورخ 22 اسفند در بلوار مسافر جایی که تابلوی 

توقف ممنوع نداره جریمه شدم تدبیر چیست؟؟؟
9۱5...297

سالم دانشگاه ... بیرجند دوهفته است که مسجد 
آن روزهای پنجشنبه بسته است و دانشجویان برای 

ادای نماز سرگردان می باشند
9۱5...۳87

دستور  شلوغی  اوج  و  عید  شب  در  که  مسئولی 
بازسازی پارکینگ حاشیه خیابان جمهوری را می 

دهید خداوندا چکار کنم کجا پارک کنم  بفرما
9۱5...9۱8

جناب آقای استاندار صحبت شما در مورد تاثیر روز 
بازارها را در کنترل قیمت اجناس شنیدم و تایید می 
نمایم اما یک نکته که از چشم جنابعالی و دیگر 
مسئوالن مغفول مانده این است که به جز اجناس 
تولیدی داخل از قبیل تره بار و صنایع دستی دیگر 
اجناس وارداتی از طریق قاچاق و توسط اتباع خارجی 
با این روز بازارها وارد و توزیع می شود که هم به 
اقتصاد ملی ضرر می زند هم کسبه ای که انواع هزینه 
ها را برای ایجاد شغل خود پرداخته اند و اجناس را 
از مراکز بنکداری مرکز کشور تهیه نموده اند توان 
رقابت با جنس قاچاق و همچنین اتباع بیگانه را که 
بدون پرداخت هیچ هزینه ای از قبیل مالیات عوارض 
کسب و هزینه جواز کسب را ندارند پس از جنابعالی 
و مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال تقاضا دارم به 
جهت حفظ حق و حقوق کسبه منصف و قانون مدار 
در این مورد ورود کنید و با رویه ای قانونی این معضل 

را برای همیشه حل و فصل نمایید.
9۱5...9۱8

کنترل عبور و مرور و ترافیک از وظایف راهنمایی 
و رانندگیست و صرفا پارک کردن ماشین راهنمایی 
از  راه دردی  رانندگی در دو سه میدان و چهار  و 
و  راهنمایی  عزیزان  کند.  نمی  درمان  را  ترافیک 

رانندگی لطفا توجه فرمایند
9۱5...2۱2

مزاحمت های پیام های تبلیغاتی فروشگاه ... امان 
از من بریده است.عدد ۱ لغو  و... اما کوگوش شنوا 

...واقعاچاره کارچیست؟!!
9۱5...۳5۱

پیرو تایید حرف دوستمون بابت نبود تقاطع غیر 
یا  پیام  نوبت  بیست  باالی  نیز  حقیر  همسطح 
تماس تلفنی بابت این موضوع داشتم ولی جواب 
در  همسطح  غیر  تقاطع  نشنیدم  ای  کننده  قانع 
تقاطع پاسداران با صیاد و صیاد با قرنی و غفاری 
با ناصری و پیامبر اعظم)ص( با سپیده و پیامبر 
اعظم)ص( با بلوار نیروی انتظامی و پیامبر اعظم با 
شهدای عبادی فوری فوری نیاز است انشاا...بهانه 
نبود بودجه با این اعتبارات دکتر نوبخت سال آینده 

حل بشه و شاهد اجرا باشیم. بسم  ا...
9۱5...۶08

مناسب  مکانی  در  خواهشمندم  شهردار  آقای  از 
تا  اندازی کنند  راه  دائمی صنایع دستی  نمایشگاه 
برای تعدادی از افراد بیکار اشتغال و به زیبایی و جاذبه 
های شهر افزوده شود. آقای مسئول صنایع دستی 
وگردشگری این همه سالن و سوله های خالی تو 
شهر یکی رو اختصاص بدین، هم کار خیرکردید هم 
درآمد برای ادارتون. محض رضای خدا یکم به فکر 

این همه جوون بیکار در بیرجند باشید.
9۱5...۶08

کنترل  دوربین  نصب  جای  به  پلیس  آوا.  سالم 
سرعت در بلوارامام رضا)ع( باید در صیاد شیرازی 
نصب می کرد واقعا فکر می کنی پیست سرعته. 

قبال هرچند وقت که میومدن.  
ارسالی به تلگرام آوا
افزایش قیمت ارز به بعضی از کاالها واقعا ربطی ندارد 

سازمان تعزیرات رسیدگی کنید
905...88۶

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

در گفتگوی آوا با فرماندار  شهرستان خوسف مطرح شد:

تصویرهایی از آینده طالیی خوسف
حسینی- »خوسف« مرکز یکی از کهن ترین تمدن های شرق 
کشور و سومین شهرستان پهناور استان است که به دلیل نزدیک 
به مرکز استان و وجود ظرفیت های بالقوه فراوان می تواند نقش 
بسیار موثری در توسعه استان ایفا کند. چند سالی است که این 
شهرستان در مسیر توسعه قرار گرفته  است . در همین راستا با 

فرماندار خوسف گفتگویی اختصاصی داشتیم.
شفیعی در ابتدا با بیان  رزومه ای از خود عنوان کرد: از سال ۱۳80 
وارد وزارت کشور شدم و طی این مدت در قسمت های گوناگون 
همچون دبیرخانه فرمانداری بیرجند قبل از تشکیل استان و در 
دفاتر سیاسی و امنیتی حضور داشتم، پس از تاسیس استان 
نیز رئیس دفتر اولین استاندار خراسان جنوبی بودم و همچنین 
مسئولیت های کارشناس مسئول تقسیمات کشوری و انتخابات 
و کارشناس سیاسی و امنیتی استانداری را تجربه کردم. در سال 
89 به خراسان رضوی رفتم و سال 90 بخشدار تربت حیدریه 
شدم ، سال 92 بخشدار رضویه مشهد مقدس با 80 هزار نفر 
جمعیت بودم و پس از آن در سال 9۳ با پست مدیر کل دفتر 
روستایی و شوراهای روستایی به استانداری خراسان جنوبی آمدم. 
اواخر سال 95 بود که به دلیل آشنایی با شهرستان خوسف و هم 
عالقه به خدمت در این شهرستان ،  به عنوان فرماندار خوسف 
معرفی شدم. شفیعی با بیان این که یکی از رموز موفقیت هر 
فردی در سمت خود، آشنایی کافی نسبت به حوزه شرح وظایف 
و مسئولیتی که دارد است، اضافه کرد : خوشبختانه از آنجایی 
که طرح شهرستان شدن خوسف را در سال 87 باهمکاری 
شورای اسالمی وقت شهرخوسف نوشتیم، شناخت کافی از ابعاد 
گوناگون، ظرفیت ها و نقاط ضعف این شهرستان داشتم. به گفته 
وی خوسف در سال9۱ به شهرستان ارتقا پیدا کرد که البته به 
دلیل ظرفیت هایی که داشت خیلی زودتر از این ها باید  این اتفاق 
می افتاد. این در حالی است که تا قبل از آن زیر سایه شهرستان 

بیرجند مغفول مانده بود. 

محمدشهر فقط یک زمين خالی
 با 6 ميليارد تومان اعتبار!

وی به وجود 2۴۱ آبادی و روستای این شهرستان اشاره  کردو 
افزود: خوسف 28 هزار نفر جمعیت دارد که البته نسبت به 
ولی  است  داشته  کاهش  نفر  هزار  سرشماری سال 90، ۳ 
جمعیت شهر خوسف از آن زمان تاکنون دوبرابر شده که یک 
علت آن مهاجرپذیری این شهر و علت دیگر به خشکسالی ها 
در روستاها باز می گردد.شفیعی با اشاره به این که شهرستان 
دارای دو شهر خوسف و محمدشهر است، ادامه داد: محمدشهر 
در دهه 80 با هدف منتقل شدن سرریز جمعیتی شهر بیرجند 
و تقاضای روستاها، پادگان و واحدهای تولیدی اطراف به این 
نقطه مصوبه گرفت و ایجاد شد اما چون زیرساخت کافی 
ندارد، جمعیتی در آن ساکن نشد. اکنون محمدشهر فقط یک 
زمین خالی با ۶ میلیارد تومان اعتبار و چندین ماشین آالت و 
تقاضاهایی از روستاهای اطراف برای سکونت است. هر چند که 
گروهی به دنبال لغو مصوبه محمدشهر هستند و گروهی نیز 
به دنبال تثبیت آن، اما در نهایت استانداری باید نظر کارشناسی 
خود را بدهد که هنور منتظر آن هستیم. فرماندار خوسف در 
بخش دیگری از سخنانش با بیان این که سهم خراسان جنوبی 
از اعتبارات عمرانی کشور 2 درصد است و به تبع آن ، برخی 
شهرستان ها همچون خوسف اعتبارات قابل توجهی دریافت 
نمی کنند، خاطرنشان کرد: البته در کنار این اعتبارات کم و 
مشکالت زیرساختی و پروژه های نیمه تمام فراوان، خوسف 
ظرفیت های بسیاری دارد که اگر از  حالت بالقوه به بالفعل 

تبدیل شوند در کل سهم درآمدی کشور جایی خواهد داشت.

به دنبال تقویت حس خودباوری در مردم هستيم/ 
احيای سنجد خوسفی!

شفیعی با بیان این که از همان ابتدای ورود به فرمانداری به 
 دنبال شناساندن ظرفیت های خوسف به استان و  کشور بودم ،
ادامه داد: این گونه حس خودباوری را در دل مردم شهرستان 

تقویت می کنیم تا دیگر مهاجرتی از شهرستان نداشته باشند.
وی با اشاره به این که حداقل 70 درصد از مردم شهرستان 
خوسف در کشاورزی و دامداری مشغول هستند، اضافه کرد:   
 از ظرفیت های بسیار خوب شهرستان در بخش کشاورزی ،
عناب است که عالوه بر سطح زیر کشت وسیع، از کیفیت 
باالیی نیز برخوردار می باشد. همچنین سنجد  با قدمت 
فراوانی در این شهرستان کشت می شود که، البته مدتی 
است جایگاه خود را در شهرستان از دست داده و سنجد را از 
استان های غرب کشور وارد می کنند به همین علت به دنبال 

احیای این کشت در شهرستان هستیم. 
فرماندار همچنین به کشت زعفران با کیفیت در منطقه گل و فریز  
اشاره  و گفت: در راستای شناساندن این محصوالت کشاورزی، 
اولین قدم ما برگزاری جشنواره های متعدد بود. برای مثال با 
برگزاری جشنواره گل نرگس ارزش آن باال رفت و هر شاخه 
از 200 تومان به هزار و باالی هزار تومان رسید، از طرفی با 

شهرداری خوسف و سایر شهرستان ها نیز تفاهم نامه هایی برای 
خرید گل نرگس کشاورزان بسته شد تا انگیزه ای برای کشت 
داشته باشند. به گفته شفیعی در سال جاری به قدری تقاضای گل 
نرگس باال بود که با کمبود پیاز  آن مواجه شدیم. وی با بیان این 
که از محل تسهیالت اشتغال روستایی حدود 700 میلیون تومان 
برای گل نرگس به کشاورزان پرداخت شده است، ادامه داد: این 
اقدامات مقدمه ای برای جذب سرمایه گذار در جهت فرآوری گل 

نرگس خوسف بود.

یکی از شهرهای قم، به عنوان شهر
 کارآفرینی عناب معرفی شد!

فرماندار خوسف به فعالیت های انجام شده در راستای باال بردن 
ارزش عناب خوسف ، اشاره  و یادآور شد: غفلت ما از عناب موجب 
شده تا استان هایی همچون چهارمحال و بختیاری و قزوین 

حدود هزار و 500 هکتار عناب بکارند و یکی از شهرهای قم، به 
عنوان شهر کارآفرینی عناب معرفی شود!

شفیعی با اشاره به این که ۳ طرح فرآوری عناب با تسهیالت 
اشتغال زایی در حال تکمیل هستند، عنوان کرد:  کارخانه های 
کیازر و خوشینه از گذشته در زمینه کشاورزی و دامپروری فعال 
بودند اما اکنون قرار است کارخانه ای در ماژان با اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان با نرخ سود ۳ درصد از محل 
صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شود تا فقط برای فرآوری 
محصوالت کشاورزی با اولویت عناب کار انجام دهد. مطلعیم 
که ماشین آالت آن خریداری شده و امیدواریم در سال آینده با 

برداشت عناب آماده کار باشد.

احداث کشتارگاه های دام و طيور
برای کاهش دغدغه دامداران شهرستان

وی در ادامه به مزیت دامداری این شهرستان اشاره  کرد و  
گفت : خوسف با ۱۴ هزار نفر شتر و بیش از ۳00 هزار راس 
دام سبک و سنگین در این زمینه حرفی برای گفتن دارد، اما 
این ظرفیت نیاز به تکمیل چرخه تولید داشت، زمانی که مدیر 
کل دفتر امور روستایی استانداری بودم می دیدم دغدغه عشایر 
و کشاورزان این بود که کسی نبود دام شان را بخرد و معموال 
دالل ها با قیمت پایین تر می خریدند، در همین راستا برای 
احداث کشتارگاه دام، طیور و شترمرغ، به سراغ سرمایه گذاران 
با اولویت بومیان استان رفتم. خوشبختانه اکنون کشتارگاه 
تا ۳0 درصد پیشرفت داشته و در کنار  دام شتر حدود 20 
آن کشتارگاه شتر مرغ را هم می توان احداث کرد. سرمایه 
گذار دیگری نیز برای کشتارگاه شترمرغ متقاضی است که در 
حال پیگیری کار آن هستیم.فرماندار خوسف با بیان این که 
کشتارگاه دیگر برای طیور است، اضافه کرد: این شهرستان 
دارای ۶8 واحد مرغداری تخم گذار و گوشتی است اما به دلیل 
کم بودن کشتارگاه های طیور در استان، کار برای مرغدارهای 
شهرستان سخت شده بود فقط یک کشتارگاه در استان برای 
آن ها تصمیم می گرفت، در نتیجه شرکت تعاونی مرغداران 
شهرستان ورود کرد، اکنون هم طرح انها مصوب شده و هم 

زمین گرفتند و امیدوارم در سال آینده کار انجام شود.

بانک ها نسبت به ظرفيت استان 
همکاری الزم را ندارند

شفیعی با انتقاد از این که پاسکاری و سختگیری های بانک ها 
موجب شده پرونده برخی از سرمایه گذاران معطل بماند، تصریح 

کرد: بانک ها نسبت به ظرفیت استان همکاری الزم را ندارند و 
کمک حال برخی طرح ها نیستند ، در حدی که یکی از سرمایه 
گذاران از بانک عامل استان ناامید شد و برای پیگیری کار خود به 

تهران رفت که البته به جاهای خوبی هم رسیده است.
وی از پرورش شتری که دو جوان در خوسف راه اندازی کردند 
نیز سخن گفت و افزود: این دو نفر بالغ بر ۱00 شتر شیری 
دارند که البته برای فروش شیر شتر و فرآورده های آن دچار 
مشکالتی شده اند. به گفته وی در خوسف فردی قصد راه 
اندازی کارخانه برای شیر شتر را دارد اما در پیچ و خم بانک ها 
مانده است. بانک ها بیش از آنکه مالک پرداخت تسهیالت 
کمک به چرخه تولید باشد به دنبال کسب رتبه درکشور هستند 
تا زودتر تسهیالت پرداخت کنند آن هم به طرح هایی که 
تضامین آنها آماده باشد مثل هتل و معدن و... اما چرخه تولید 

دام وکشاورزی دچار مشکل باقی می مانند.

توسعه شهرستان به کمک فعاالن خوسفی
فرماندار خوسف در ادامه از راه اندازی ستاد توسعه شهرستان 
خوسف با حضور فعاالن خوسفی در حوزه های مختلف و با 
گرایش های متفاوت خبر داد و گفت: برای این ستاد مجوز 
قانونی گرفتیم و امکانات اولیه ای نیز در اختیارشان قرار دادیم 
تا با هم افزایی و ارائه نظرات مشورتی به توسعه شهرستان و 

جذب سرمایه گذار کمک کنند.
شفیعی دیگر ظرفیت این شهرستان را وجود قریب به ۳7 معدن 
فعال دانست و گفت: با وجود این که معدن به تنهایی با نفت 
برابری می کند اما این ظرفیت مغفول مانده است شاید یکی از 
دالیل آن فراهم نشدن زیرساخت هایی همچون آب، برق و جاده 

است تا سرمایه گذار رغبت به حضور پیدا کند.
وی به 5 معدن طالی خوسف اشاره کرد و ادامه داد: بزرگترین 
معدن مس زیرزمینی در قلعه زری این شهرستان است و ۳ معدن 
سنگ آهن نیز وجود دارد با این حال تاکنون از این معادن صحبت 
نشده بود، در همین راستا برای معرفی آن ها به کشور وارد عمل 
شدیم و تاکنون چند بار این ظرفیت ها و معادن طالی شهرستان 

در شبکه ملی پخش شده است.
به گفته وی بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان برای احداث کارخانه 
کودکان   طالی  معدن  و  شادان  طالی  معدن  فرآوری  و 
تسهیالت دیده شده اما با وجود داشتن مصوب از کارگروه ملی، 
باز هم در بانک مانده اند چون اعتبارات استان تمام شده است 

و منتظر ابالغ مراحل جدید هستند.

احداث پست برق 70مگاواتی
برای  نگهداشت سرمایه گذار خارجی

فرماندار خوسف در بخش دیگری از سخنانش به ناحیه صنعتی و 
شهرک صنعتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: سال 95 تمام 
واحدهای فعال شهرستان ، ۳ واحد بود و حداقل 9 تا ۱0 واحد 
تعطیل شدند، برخی تعطیلی ها به دلیل عدم تطابق با بازار رخ داد 
و برخی نیز به دلیل نبود نظارت که اعتبارات را برای واحد صنعتی 
می گرفتند اما در خارج از استان هزینه می کردند، اتفاق افتاد. 
البته از سال 92 شاهد حضور سرمایه گذار چینی بودیم که در 
سال 95 به دلیل عمل نشدن به تعهداتی که از شهرستان گرفته 
بودند ، همچون تامین آب و برق، قصد ترک شهرستان را داشتند، 
 مشابه این اتفاق در جوفرود نیز برای کارخانه فوالد عمانی ها 
رخ داد که با وجود ۱7 میلیارد سرمایه گذاری کار را رها کردند و 
رفتند .شفیعی با اشاره به برگزاری جلسه ای با سرمایه گذار چینی، 
مدیران استان و شرکت برق خراسان رضوی در اردیبهشت سال 

جاری برای تامین برق کارخانه ها، بیان می کند: در نتیجه جلسه 
مصوب شد پست برق با حداقل 70 مگاوات احداث شود. دوماه 
پس از جلسه پیمانکار حضور پیدا کرد و اکنون تیرهای برق فشار 
قوی نصب شده اند ، امیدواریم قبل از سال، خط دو مداره برای 
پایه احداث پست به بهره برداری برسد. این گونه برقی بیش از 

نیاز سرمایه گذار چینی تامین می شود.

راه اندازی صنایع نساجی در سال آینده
وی همچنین از راه اندازی صنایع نساجی در خوسف خبر دادو 
گفت: سرمایه گذاری ترکیه ای که تجربه راه اندازی صنایع 
نساجی در یکی از شهرستان های استان را دارد، راغب شده 
در خوسف نیز این صنعت را راه اندازی کند که امیدواریم در 
۳ ماهه اول سال آینده شاهد راه اندازی واحد نساجی خوسف 
باشیم. این کار در ۴0 هکتار زمین در شهرک صنعتی با ایجاد 

اشتغال برای بیش از ۴ هزار نفر انجام خواهد گرفت.
 به گفته وی ظرفیت دیگر، سرمایه گذاری خارجی در نیروگاه 
۱0 مگا واتی خورشیدی است که در سال جاری با ۱۴ میلیون 
یورو توسط سرمایه گذاران آفریقای جنوبی، ایتالیایی و هندی 
، ۶ ماهه راه اندازی و وارد شبکه برق کشور شد. فرماندار 
خوسف همچنین از سرمایه گذاری فردی بومی در صنایع 
چرم و کرک خبر داد و افزود: واحد دیگری در حال کار برای 
احداث کارخانه بنتونیت است. همچنین 7 واحد دیگر نیز زمین 
دریافت کرده و پرونده آن ها در بانک منتظر اخذ تسهیالت 
در ناحیه صنعتی خوسف می باشد. شفیعی اضافه می کند: در 
حوزه خدمات نیز ، مرکز معاینه فنی خودروهای سبک افتتاح شده 

و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در دست احداث است.
 

حفظ صنایع دستی خوسف با ورود بخش خصوصی
وی دیگر ظرفیت این شهرستان را در حوزه صنایع دستی پارچه 
و حوله معروف خوسفی   دانست و اضافه کرد: خوسف دارای 
اولین پنبه رنگی است که در لباس نیز به کار می رود. ابتدای سال 
عده ای از گلستان به دنبال بذر این پنبه بودند که جلویشان را 
گرفتیم اما قاچاق به هر حال انجام می شود همان طور که دیگر 
محصوالت استان از استان های دیگر سردرآوردند! با این حال 
در راستای حفظ آن ابتدا پنبه رنگی خوسف را ثبت ملی کردیم 
و برای توسعه کشت آن مزارعی را در نظر گرفتیم . این پنبه حتی 
در محوطه فرمانداری نیز کشت می شود.فرماندار خوسف با انتقاد 
از موازی کاری دستگاه های مختلف در حوزه آموزش ، عنوان 
کرد: برای تاثیر بیشتر آموزش، از موسسه خیریه حضرت رسول 
)ص( دعوت به همکاری شد و امکاناتی را نیز در اختیارشان قرار 
دادیم فقط از آن ها خواستیم تا صنعت پارچه بافی خوسف که 
رو به فراموشی است را در روستاها زنده کنند. خوشبختانه اکنون 
50 نفر مشغول کار و پارچه بافی هستند. اگر این کار را بر عهده 
دستگاهی دولتی می گذاشتیم مطمئنم به این سرعت اتفاقی 
رخ نمی داد همان طور که تا قبل آن رخ نداده بود! شفیعی دیگر 
ظرفیت این شهرستان را وجود سنگ های متعدد قیمتی و نیمه 
قیمتی دانست وافزود: با تصویب دبیرخانه سنگ های قیمتی 
شهرستان خوسف، مکان و تجهیزات سنگ تراشی فراهم شد 
تا کشاورز در کنار کار خود این کار را نیز انجام دهد اما باز هم 

از عهده دولت خارج است و بخش خصوصی باید ورود کند. 

عيد امسال خوسف ویژه خواهد بود
وی دیگر مشکل صنعتگران خوسفی را نبود کارگاه عنوان 

می و ادامه داد: امیدوارم با کمک بنیاد مسکن ،  این کار 
نیز انجام شود تا در کنار طرح های هادی روستاها، مجتمع 
کارگاهی هم دیده شود و دیگر نیاز به استعالمات فراوان 
نباشد، هر چند طرح مورد استقبال واقع نشد اما در شهرستان 
ورودی شهر  در  گفته وی  به  پیاده کردیم.  را  آن  خوسف 
خوسف ، 5 هکتار کارگاهی دیده شده تا همچون بازار بعثت 
طرقبه، بازاری در این مکان احداث شود. ۳ هکتار آن در دهه 
فجر کلنگ زنی شد تا مجتمعی به  شکل سنتی با حداقل 

۳00 واحد تولیدی راه اندازی شود.
فرماندار خوسف با اشاره به این که اگر بناست به اشتغال سریع 
دست پیدا کنیم باید وارد حوزه گردشگری شویم ، بیان کرد: 
اولین کار در این راستا ، پرداختن به گردشگری طبیعی و تاریخی 
خوسف بود که سال گذشته قبل عید، دهکده گردشگری در 
ورودی خوسف پیش بینی شد تا نوع زندگی عشایری و روستایی 
شهرستان را معرفی کنیم. پس از این که استقبال مسافران 

نوروزی را دیدیم ، امسال ویژه در این زمینه کار کردیم.
شفیعی با بیان این که دق اکبرآباد نزدیک ترین ظرفیت کویری 
بعد از مرکز استان است، ادامه داد: در همین راستا اعتبارات ویژه 
ای برای آسفالت جاده و تامین زیرساخت دیده شد . همچنین 
دو سرمایه گذار برای کار در این منطقه آمدند که متاسفانه به 
دلیل برخورد بدی که با یکی از آن ها شد، فرد پشیمان شده 
و از استان رفت در حالی که طرح های بسیار عالی برای دق 

اکبرآباد و احداث هتل داشت. 
اکنون سرمایه گذار دیگری برای اجرای طرح در دق اکبرآباد 
ایم،  دیده  برای وی  اعتبار هم  تومان  میلیارد  آمده که ۱5 
امیدواریم بانک ها برای این مورد کمک کنند.  وی با تاکید بر 
این که عید امسال خوسف ویژه خواهد بود ادامه می دهد: در 
حاشیه گواب مجتمع بزرگی که در آن حدود ۳۶ کپر، رستوران 
چینی ، رستوران سنتی و دو کپر بزرگ برای باغ پرندگان و 

حیات وحش اجرا می شود. 
به گفته وی از دیگر اقدامات در راستای گردشگری ، حضور یک 
سرمایه گذار قوی بود که تمام روستای فاطمیه را خریداری کرده 
و قصد دارد از ظرفیت دهکده گیاهان دارویی و بومگردی این 
روستا برای جذب گردشگر استفاده کند. همچنین در جنگل های 
نخاب نیز کوله هایی ساختیم تا گردشگران در آن اقامت کنند و 
در کنار آن از بازی های بومی و محلی لذت ببرند. راه اندازی 
گردشگری معدن و گردشگری سالمت با آبگرم لوت و آب ترش 

شهرستانک نیز جز برنامه های آتی ماست.

نام گذاری روزی به نام خوسف
 و ابن حسام خوسفی

فرماندار خوسف از برنامه خود برای نامگذاری روزی به نام خوسف 
و ابن حسام خوسفی در شورای فرهنگ عمومی خبر می دهد و 
می گوید: تاکنون میزبان جشنواره های متعدد شعر بوده و دبیرخانه 

شعر فجر نیز در این شهرستان قرار دارد.
شفیعی همچنین با تاکید بر این که قصد داریم خوسف را از بن 
بست محورهای جاده ای خارج کنیم، ادامه داد: یکی از کارها 
استفاده از جاده بیرجند-خوسف- آبگرم لوت- کرمان است که 
200 کیلومتر مسافت کرمان-بیرجند را کوتاه تر می کند. جاده 
دیگر از سمت قلعه زری است ، همچنین مسیر خوسف - قلعه 
زری- شهداد نیز در برنامه کار قرار گرفته تا با 90 کیلومتر اجرای 
آسفالت ، مسافت را تا 200 کیلومتر کاهش دهد. محور رکات - 
جاده زرگر - روبیات نیز با ۳ کیلومتر آسفالت در دست اقدام است. 
برای برخی از این محورها اعتبار دیده شده اما چون به شرایط بد 

اقتصادی خوردیم ، کار عقب افتاده است.
 وی همچنین با بیان این که خوسف دارای ۳۳ اداره است که از 
این تعداد فقط ۶ واحد اداره شده اند و مابقی نمایندگی و سرپرستی 
هستند، ادامه می دهد: تعدادتمام نیروهای اداری خوسف ۱50 
نفر هم نمی شود، عدم تصویب چارت اداری و نداشتن اختیارات 
سازمانی، از معضالت شهرستان است و باید سازمان امور اداری 
و استخدامی ورود کند، ولی چون نظام به دنبال کوچک سازی 

دولت است شهرستان هایی چون خوسف ضرر می کنند.

به نيروهای بومی بها داده شود
فرماندار خوسف در پایان با انتقاد از این که در خراسان جنوبی 
کمتر به نیروهای بومی بها داده می شود، تصریح کرد: این 
به  نسبت  بیشتری  بومی شناخت  نیروهای  که  درحالیست 
توان  نمی  اگر  حتی  دارند.  استان  مشکالت  و  ها  ظرفیت 
پست های حاکمیتی را بنا به مالحظات کشوری  به افراد 
بومی داد، می توان مدیر پروری را در استان توسعه بخشید 
تا منتظر پیچیده شدن نسخه توسعه خراسان جنوبی از خارج 
استان نباشیم.می پرسد آیا نگهداشتن نیروهای بومی که بنا به 
دالیل مختلف به آن ها بهایی داده نمی شد و به محض رفتن 
به استان های دیگر جزو بهترین مدیران می شدند، توسعه 
استان را  به دنبال خواهد داشت؟ و آیا تجربه ۱۴سال کار برای 

نیروهای بومی و مدیرپروری کم است؟
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موفقیت و انرژی

عصبانیت

کار را درست انجام دهید

وقتی می خواهید به انجام کاری بپردازید از خود نپرسید 
تمام تالش خود را بکنید تا کار را درست انجام دهید و 
در این راه حقایق تازه ای را کشف کنید همان گونه که 
کریستف کلمب به آمریکا رسید و گراهام بل تلفن را 
اختراع کرد.کارهایتان را با جان و دل انجام دهید و انرژی 
تان روی موانع تمرکز دهید تا بتوانید موانع را از سر راه 
بردارید. در انجام کارها هرگز در جا نزنید و نگذارید افکار 
تان به صورت عادت درآیند. زیرا در زندگی نشانه های 
زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می کنند. 
کارهایتان را با شادی انجام بدهید، تا دیگران را هم شاد 
کنید زیرا مهم ترین چیز احساسی است که نسبت به 
کارتان دارید و دیگران همان احساسی را پس از اتمام 

کار به آن دارند که خودتان هنگام انجامش داشته اید.

 شناخت عالئم جسمی، 
شناختی و رفتاری عصبانیت

برای این که فرد بتواند خشم خود را کنترل کند، اول باید 
تشخیص دهد که عصبانی است. عالوه بر این، کنترل 
خشم در مراحل اولیه آن آسان تر است. بنابراین، آشنایی 
با عالدم هشداردهنده اولیه خشم، به فرد کمک می کند 
تا قبل از این که خشم شدت بگیرد آن را کنترل کند. 

عالئم خشم عبارتند از:
عالئم جسمی: افزایش ضربان قلب، تند شدن تنفس، 
تعریق، خشکی دهان، داغ شدن، لرزش و دردهای بدنی.

عالئم شناختی: حرف یا رفتاری که موجب عصبانیت 
شده، کاهش تمرکز، خودگویی های منفی.

عالئم رفتاری: مشت شدن دست ها، فشار دادن دندان ها 
روی هم، بلند شدن تن صدا و خصمانه شدن آهنگ آن، 

تهاجمی شدن وضعیت بدن.
 شناخت موقعیت ها و عواملی که موجب خشم می شود 
به افراد کمک می کند تا متوجه شوند معموالً چه وقت، 
کجا و از دست چه کسانی عصبانی می شوند. این آگاهی 
به آن ها کمک می کند تا در موقعیت هایی که احتمال 
عصبانی شدن زیاد است، احتیاط های الزم را به عمل 
بیاورند. موقعیت ها و عوامل شایع برانگیزنده خشم 
ناکامی نیازها و خواسته ها، اختالف ها  عبارت است از: 
و تعارض های بین فردی، هیجان های دردناکی مثل 
غم، شرم، اضطراب و احساس حقارت، بیماری ها و 
دردهای جسمی، فشار کاری، خستگی، گرسنگی، 

افکار منفی در مورد دیگران
 آرام کردن خود با روش های آرام سازی ذهن و بدن: 

شمارش معکوس، گوش دادن به موسیقی، تنفس 
عمیق،  انجام کارهای مورد عالقه،  آرام سازی، نوشتن 
معمول،  فعالیت های  انجام  زدن،  احساسات،قدم 
ورزش های سبک ، خودگویی های آرام کننده ، صحبت 

با یک دوست تصویرسازی ذهنی خوشایند.

انجیر از پوکی استخوان 
جلوگیری می کند

انجیر خشک حاوی مقادیر مناسبی از آهن با منشاء گیاهی 
است که می تواند در تأمین نیاز بدن به آهن به ویژه برای 
افرادی که رژیم گیاه خواری دارند و دخترانی که در سنین 

بلوغ هستند، موثر باشد. همچنین انجیر خشک از منابع 
خوب غیرلبنیاتی کلسیم در جلوگیری از پوکی استخوان 
موثر است و با توجه به افزایش نیاز نوجوانان در سنین 
رشد و بلوغ، در تأمین بخشی از نیازهای این گروه سنی 
 به کلسیم می تواند موثر باشد؛ سه عدد انجیر خشک

 ۲۱ درصد کلسیم مورد نیاز روزانه را تأمین می کند.

سیاه دانه ضد سرطان 
و حافظ سالمت پوست  و مو

اسید های چرب ضروری فراوان موجود در سیاه دانه آن 
را به نوعی ماده غذایی ضد سرطان تبدیل کرده که در 
حفظ سالمت پوست و مو نیز مفید است. سیاه دانه آهن 

و پتاسیم فراوانی دارد و عالوه بر تقویت سیستم ایمنی 
بدن، باعث رفع مسمومیت خونی و یبوست می شود.

 سیاه دانه دارای خواص بسیار زیادی از جمله درمان 
سرطان ها، درمان زخم معده، نابودی سموم کبد و نیز 
تنظیم سیستم گوارش بدن دارد. مصرف آن در وعده های 

غذایی برای افزایش شیردهی مادران نیز مفید است.

  تمیز کردن سرویس  بهداشتی و حمام 
ابتال به بیماری را کاهش می دهد 

سرویس  بهداشتی و حمام محلی مناسب برای رشد 
باکتری های مضر هستند. با تمیز کردن مرتب آن ها 
در واقع احتمال ابتال به انواع بیماری ها را کاهش داده 

و احتمال انتقال آلودگی ها از محل توالت را به وسایلی 
مانند مسواک خود از بین می برید.

تمیز کردن مرتب سرویس  بهداشتی و حمام همچنین 
از رشد قارچ ها نیز جلوگیری می کند در صورتی که به 
موقع و به درستی به آن نپردازید، کنترل آن در آینده 

بسیار دشوار خواهد شد.

با  ترکیبات چای سبز و برنج 
به مقابله با آلزایمر کمک می کند

 درمان تلفیقی به مراتب بهتر از یک درمان واحد 
است و بهترین شیوه برای درمان افراد مبتال به 

آلزایمر است. 

ترکیبات  حاوی  غذایی  رژیم  دریافتند  محققان 
عالئم  توانست  برنج  و  سبز  چای  در  موجود 
این  به  مبتال  های  موش  در  را  آلزایمر  بیماری 

بیماری از بین ببرد. 
به گفته محققان، مکمل های گیاهی ممکن است 

از انسان ها در مقابل زوال عقل محافظت کنند.

با مصرف مدام قهوه ممکن است
 سردرد بیشتر شود

اگر عادت به مصرف مداوم قهوه دارید، حتما تجربه 
سردردهایی را داشته اید که زمانی که قهوه نخورده 
 باشید، به سراغ تان می آید. وقتی خوردن قهوه را کنار

 

می گذارید، بدن را از آدرنالین و دوپامین محروم می 
کنید، دو هورمونی که مانند محرک هایی طبیعی عمل 
می کنند و شما را بیدار نگه می دارند. در عوض، سیلی 
از آدنوزین در مغز تولید می شود، هورمونی که مسئول 
ایجاد احساس خستگی به شمار می رود. تولید این 

هورمون، باعث سردرد می شود.

از اولین نشانه های افزایش سن، ایجاد چروک های مختلف روی سطح پوست بدن است. در میان چروک هایی که روی 
صورت ایجاد می شود، چروک دور لب ها بیش از سایر چروک ها، باال رفتن سن را نشان می دهد. پیر شدن پوست، روندی 
طبیعی است که با افزایش سن و کم شدن کالژن پوست مرتبط است؛ اما نوع پوست افراد و مسائل ژنتیکی، عواملی 
مانند اشعه های مضر آفتاب، دخانیات و خشکی پوست نیز می توانند در تشدید و تسریع آن نقش داشته باشند از دیگر 
عوامل ایجاد و تشدیدکننده چروک دور لب، تغذیه نامناسب است. کسانی که کمتر آب، مایعات، میوه و سبزیجات مصرف 
می کنند، بیشتر در معرض بروز چروک هستند.بروز این چروک ها به شکل و فرمی که لب ها بیشتر به خود می گیرند، نیز 
بستگی دارد. افرادی که سیگار یا قلیان می کشند، به علت حالت خاصی که برای پک زدن به لب های خود می دهند، 

برای ایجاد چروک لب مستعدتر هستند.

 در خصوص بیماران دیابتي که انسولین تزریق مي کنند توجه به موارد زیر هنگام سفر ضروري مي باشد:
فراهم نمودن انسولین و داروهاي مصرفي و سرنگ براي تمام مدت سفر. انسولین باید در یخچال نگهداری 
شود و در ایام سفر قلم انسولین بازنشده باید همراه با یخ و نه در تماس مستقیم با آن و یا در داخل ظروف خنک 
کننده نگهداری شود. قلم انسولین باز شده را می توان برای مدت یک ماه در دمای اتاق )۲5 درجه سانتی گراد( 
نگهداری کرد. همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل قند خون، همراه داشتن حبه قند، نبات، بیسکوئیت، آب میوه یا 

میان وعده مناسب )مانند میوه و ساندویچ کوچک( براي درمان کاهش احتمالي قند خون. 

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه های دارویی برای بیماران دیابتی در ایام سفرچین و چروک پوست صورت و دالیل آن

قلعه رستم در جنوب شرقی شهر خوسف و در غرب روستای 
کوچکی به نام “گنج” بر فراز تپه  ای رفیع  که بر جلگه خوسف 
و دشت ماژان مشرف است، قرار دارد. این اثر در تاریخ ۲۳ 
شهریور ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۱۸5 به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. چون این قلعه در محلی واقع شده 
که دسترسی به آن آسان نبوده، لذا آسیب کمتری متوجه برخی 
از فضاهای آن شده است. این قلعه به دلیل مسیر سخت آن 
که دسترسی برای هر کسی امکانپذیر نبوده نام “قلعه  رستم” 
اصلی  قلعه های  از  یکی  رستم  قلعه  است.  گرفته  خود  به 
اسماعیلیان قهستان بوده و به نوشته سایت میراث فرهنگی 

توسط  که  برمی گردد  ساسانیان  دوره  به  قلعه  اولیه  ساخت 
اسماعیلیان بازسازی و مجدد مورد استفاده قرار گرفته است.

در بعضی متون از این قلعه به عنوان “قلعه دختر” نیز نام برده 
شده است. این قلعه نسبت به بسیاری از قلعه های اسماعیلیه 
و  کاوش های الزم  روزی  اگر  و  است  سالم تر  قهستان  در 
بازسازی در آن صورت گیرد، بسیار جالب توجه خواهد بود. 
این قلعه عظیم در مکاني بسیار صعب العبور بنا شده است این 

قلعه با سنگ و آجر ساخته شده است.
در سمت شرق این قلعه، کوه مرتفع تري به نام رچ قرار دارد 
سنگ نوشته هایي  و  سنگ نگاره ها  آن  مختلف  نقاط  در  که 

متعلق به دوران تاریخي به خصوص دوران اشکاني قرار دارد.
وجود بخش هاي زیادي از بنا مانند حصار، برجها، آب انبار، 
تاالرها و بقایاي فضاهاي داخلي که درصد تخریب آنها نسبت 
به سایر قلعه هاي مشابه بسیار کمتر است، این اثر را در وضعیت 

ممتازي قرار داده است.
در بخش هاي قلعه به طور پراکنده انبوهي از آثار معماري 
به صورت دیوارهاي سنگي قابل مشاهده است. این قلعه در 
نزدیکي شهر خوسف و از مناطق تاریخي مهم در خراسان 
جنوبی  به شمار مي رود و اشراف کامل به دشت هاي اطراف 

از ویژگی های آن است.

قلعه رستم خوسف؛ قلعه ای صعب العبور اما دیدنی

آیه روز

در حقیقت  خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می  دهد و از کار زشت و ناپسند 
و ستم باز می دارد به شما اندرز می  دهد باشد که پند گیرید. )سوره نحل/ آیه ۹۰( 

سخن روز

موفقیت امر ساده ای است. اول تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت 
رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید و بعد هم بهای آن را پرداخت کنید.
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افقی: ۱- آسوده وراحت-سرمربی 
سرشناس تیم ملی فوتبال آرزانتین 
کردستان- استان  در  ۲-شهری 
پایتخت مصر-واحد پول عربستان 
۳-پدر یزید-هرسازمان تروریستی 
مخفی 4-باد مشرق-به هیچ وجه-

پایتخت رومانی 5-مخزن ثابت با 
متحرک ذخیره سیمان-یک دسته 
سرباز - خیس 6- گشودن معما- 
سود بردن- متعهد 7- داد و فریاد 
۸-فرمانده  شرط  -کلمه  ها  -ب 
توان  و  ریخته-قدرت  درهم   -
رفته -پزشک-برقرار  به هدر   -۹
حیوان  این  ۱۰-پوست  برجا  پا  و 
زنانه  شده-نامی  جانش  بالی 
پایه  ورزش   -۱۱ خون  -جوی 
بیچاره  و  دست  انگیز-تهی  -تاثر 
معنوی-شهره  و  ۱۲-آسمانی 
نما-با  ۱۳-چهره  آفاق-سحاب 
۱4-مقابل  خوردن  زمین  به  سر 
خروج-حامله و باردار-پایه و بنیاد 
می  بدگفته  چشم  دفع  ۱5-برای 

شود-مترسک جالیزی
دادن-برنامه  عمودی:۱-دشنام 
در  پرچم  بردن  باال  برای  ای 
پی  در  پی  و  پادگان-پیوسته 

۲-حقه و نیرنگ - فرستاده شده 
یعقوب-  سرزمین   -۳ -کتف 
جستجو  سوزاندنی-  چوب 
یا  پالستیکی  روکش  4-قیمت- 
نایلونی- هنگام مصیبت می گویند 
5- بندری در بلغارستان- صحیح 
بودن 6- رقابت کننده- خطوطی 
را  ویدیوئی  تصویر  وضوح  که 
پایانی  مسابقه  برد-  می  بین  از 
از  تندی-  و  عجله  ها-  7-هدف 
۸-ابر  جاهلیت  زمان  های  بت 
نزدیک سطح زمین- محل استقرار 

تجهیزات فنی و عوامل برنامه در 
راستودیو-عددی یک رقمی ۹-باغ 
هوشی  ارباب-تیز  مقابل  شیراز- 
۱۰-بهاری در هم ریخته -افسار-
۱۱-بزرگواری- دارایی  و  ثروت 
سیم پیچ ۱۲-شجاع و قوی-نهی 
کننده-ابزار درو کردن ۱۳-حالتی 
در نخستین ماه های حاملگی-غیر 
نرسیده  مطلوب  حد  ضروری-به 
-ملخ  زورگو  و  ظالم  ۱4-رمق- 
دریایی ۱5- رودی در غرب ایران 

-زمانه- تکان، جنبش
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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۰۰ ) مدرن برتر(

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

 میز اداری و کنفرانس 

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

کار خوب اتفاقی نیست

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

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

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 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/ ۰9157563875- 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

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

رنگ آمیزی
کنـاف و ساختمان

سیم کشی ساختمان09155610111- رحیمی
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

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

قسطـی

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

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

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

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

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
۰9156655۰54 - مهدی برگی



5
شنبه  25  اسفند 1397 * شماره 4312

بهترین جانمایی مجتمع های خدماتی کشور در خراسان جنوبی   

۲۸ برنامه هنری به مناسبت نوروز  اجرا می شود

توسعه اقتصاد و اشتغال با طرح های پژوهشی صادرات کاال به بیش از 595 میلیون دالر رسید
استاندارعنوان کرد: مدیرکل گمرکات استان:

استاندار خراسان جنوبي گفت: طرح های پژوهشی باید 
مستقیم در توسعه اقتصاد و اشتغال استان نقش آفرین باشد. 
استاندار در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری 
و نوآوري استان گفت: کمیته هاي ذیل این کارگروه باید 
فعال شده و نهایتاً تا پایان اردیبهشت سال آینده طرح هاي 
پژوهشي دستگاه ها را بررسي و آنها را ابالغ کنند.معتمدیان، 
با بیان اینکه نیازهاي پژوهشي استان باید از سوي این 
کارگروه احصا و بر اساس راه های توسعه استان اولویت 
بندي شوند، افزود: اقتصاد به عنوان نیاز اول استان در کنار 
مباحث اشتغال، فرهنگ و موضوعات اجتماعي باید اولویت 
بندي شده و بر اساس این، طرح هاي مدنظر بررسي و 

زمینه هاي اجراي آنها فراهم شود.
و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه  رئیس 
نوآوري استان، با اشاره به اعتبارات کم حوزه پژوهشي به 
علت ضعیف بودن پایه اعتباري استان، گفت: باید با اولویت 
بندي نیازهاي پژوهشي استان، از اعتبارات موجود به بهترین 
نحو ممکن استفاده شود تا بتوان در زمینه رونق اقتصادي 
و ایجاد اشتغال، اقدامات الزم را به انجام رساند. معتمدیان 
با تاکید بر استفاده از پژوهشگران بومی استان افزود: طرح 
هایی که در این کارگروه و کمیته هاي زیرمجموعه به 
تصویب مي رسد باید مستقیماً در توسعه اقتصادي و ایجاد 

اشتغال در استان ایفاي نقش کند.

ایرنا - مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: 2 میلیون و 
478 هزار و 830 تن کاال در 11 ماه امسال به ارزش 595 
میلیون و 200 هزار و 566 دالر از طریق گمرکات استان صادر 
شد. خاشی  افزود: عمده اقالم صادرات قطعی گمرک استان 
در این مدت سیمان، خوراک کامل طیور، کاشی و سرامیک، 
گازوئیل، هیدروکربن سبک، هیدروکربن سبک حاصل از 
بازیافت خاک های مستعمل رنگ بر، روغن سوخت تقطیری، 
صیفی جات، نمک و هیدروکربن سنگین بوده است. وی بیان 
کرد: عمده این اقالم به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، 
گفت:  خاشی  است.  شده  صادر  ارمنستان  و  ترکمنستان 
صادرات کاال از استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 

ارزش 27 درصد کاهش و از نظر وزنی نیز 21 درصد کاهش 
داشته است. وی علت کاهش صادرات را اعمال محدودیت 
برای چهار قلم کاال از مرز ماهیرود عنوان و افزود: امسال در 
دو مقطع زمانی گمرک افغانستان صادرات سیمان، آهن، مواد 
نفتی و کاشی و سرامیک را از گمرک فراه هم مرز با ماهیرود 
خراسان جنوبی ممنوع کرد. وی یادآور شد: با توجه به اینکه 
چهار قلم کاال جزو عمده صادرات از مرز ماهیرود بوده به 
همین دلیل آمار صادرات استان امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل کاهش یافته است. وی گفت: البته با رایزنی های 
گوناگون از سوی مقامات استان این محدودیت ها برداشته 

شده و در زمان حاضر مشکلی در صادرات وجود ندارد.

“خطبه های آدینه”

اختالس گران به مردم خیانت می کنند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بیرجند در خطبه های آخرین نماز جمعه بیرجند در 
سال 1397 گفت: دزدان و اختالس گرانی که ترویج 
بی عدالتی و با تغییرات نرخ سکه و دالر روح و روان 
مردم را اذیت می کنند، گروه انگشت شماری هستند 

که به مردم خیانت می کنند.
وضع معیشت مردم نتیجه غفلت

 از عملکرد جهادی در این حوزه است
در  سرایان  جمعه  امام  پور،  نجمی  االسالم  حجت 
خطبه های نماز جمعه با اشاره به غفلت از عملکرد 
جهادی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم گفت: اگر در این 
حوزه ها جهادی عمل می کردیم پیشرفت قطعی بود.

سرمایه گذاری 111 میلیارد ریالی
 در صنعت شهرستان فردوس

صنعت  در  امسال  ریال  میلیارد   111 صداوسیما- 
شهرستان فردوس سرمایه گذاری شده است. رئیس 
اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس گفت: با صدور 
3 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در سال 97 سرمایه 
گذاری قریب به 111 میلیارد ریالی در این شهرستان 
انجام شد.صادقی افزود: این پروانه های بهره برداری 
در زمینه تولید پودر میکرونیزه بنتونیت، محصوالت بتنی 
غیر مسلح از بتن معمولی و مونتاژ انواع تراکتورهای 
کشاورزی صادر شده است. وی با اشاره به میزان اشتغال 
این واحدها افزود: با فعالیت این 3 واحد برای 44 نفر به 

صورت مستقیم شغل ایجاد شده است. 

پیش بیني وزش باد شدید و رگبار در خراسان جنوبي

صداوسیما -کارشناس هواشناسی استان گفت: مطابق با الگوی نقشه های پیش یابی با تقویت ناپایداری جوی ، برای امروز 
صبح وزش باد شدید )گرد و خاک( و رگبار و رعد و برق پراکنده در منطقه پیش بینی می شود. لطفي افزود: تا بعدازظهر 

یکشنبه از شدت ناپایداری های منطقه کاسته می شود البته کماکان  پراکنده احتمال بارش در نیمه شرقی استان وجود دارد.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: 28 برنامه هنری 
به مناسبت نوروز 98 در خراسان جنوبی اجرا 
می شود. زمزم در گفتگو با مهر اظهار کرد: به 
مناسبت روزهای آغاز سال نو و بهار طبیعت 28 
برنامه فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی اجرا 

می شود تا شادی نوروز را به کام هم استانی ها 
این  اجرای  کرد:  بیان  وی   شود.  چندان  دو 
برنامه ها فقط مختص مرکز استان نبوده بلکه 
در شهرستان هایی چون سربیشه، نهبندان، قائن، 

فردوس و طبس نیز اجرا می شود.
زمزم ادامه داد: شب شعر و موسیقی در پارک 

تون فردوس و بشرویه، اجرای نمایش خیابانی 
سیاه بازی عمو نوروز در خیابان های شهر بیرجند، 
برپایی نمایشگاه لباس های سنتی و بومی در سالن 
باغ تاریخی اکبریه در بیرجند و اجرای نمایش 
خیابانی طنز در فردوس، قائن و طبس از جمله این 
برنامه ها هستند.وی افزود: اجرای موسیقی نواحی 

و سنتی در میدان ورودی شهر نهبندان، مسابقه 
عکس بهار سربیشه، مسابقه عکس دیدنی های 
سربیشه، برگزاری هفته فرهنگ و هنر در طبس، 
مسابقه عکس سفرهای نوروزی و عکس طبیعت 
در قائن نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده 

برای روزهای آغاز سال جدید در  استان  است.

خدماتی  های  مجتمع  پور-کارشناس  قلی 
رفاهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
های  مجتمع  از  بازدید  حاشیه  در  ای کشور 
استان به خبرنگار آوا گفت: از لحاظ جانمایی 
مجتمع ها در کشور، خراسان جنوبی بهترین 
علی صارمی مجتمع های  دارد.  را  جانمایی 
خدماتی رفاهی در جاده ها را مجموعه کامل 
افزود: کمیته های  کاربر جاده ای دانست و 
نیز  و  تابستان  و  نوروز  ایام  در  استانی  ویژه 
بعضی استان ها در ایام اربعین بر این مجتمع 
ها نظارت و بازرسی می کنند. صارمی گفت: 

در  کشور  در  رفاهی  خدماتی  مجتمع   745
حال بهره برداری هستند که از این تعداد 26 
است.  واقع شده  در خراسان جنوبی  مجتمع 
علی صارمی با اشاره به اینکه مجتمع های 
خدماتی رفاهی مبلمان جاده ها بوده و برای 
رفع  و  تصادفات  کاهش  و  ها  جاده  ایمنی 
خستگی راننده ها ایجاد شده است،افزود: 455 
مجتمع در حال ساخت در کشور وجود دارد 
که 15 مجتمع در خراسان جنوبی می باشد. 
خانی نژاد کارشناس مسئول مجتمع های بین 
مجتمع  استان 5  در  گفت:  نیز  استان  راهی 

در حال گرفتن موافقت اصولی هستند که پس 
در  آن  احداث  به  نسبت  اداری،  تشریفات  از 
محورهای مواصالتی اقدام خواهد شد. وی با 
اشاره به اینکه در ایام نوروز سامانه پیامکی 141 
و سامانه های پیامکی 300054141 استانی و 
30007070 کشوری پاسخگوی رسیدگی به 
از  باشند  می  رفاهی  های  مجتمع  شکایات 
نوروزی خواست هر گونه تخلف و  مسافران 
برخورد نامناسب و مشکالت در فضاها و اماکن 
به  یا  و  به شماره های مذکور  را  ها  مجتمع 

شماره 09156694457 اطالع دهند.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

ژئو پارک طبس در
 آستانه جهانی شدن

طبس،  پارک  ژئو  جهانی  ثبت  پرونده   - کاری 
و  ارسال می شود  یونسکو  به  اردیبهشت سال  98 
قرار است اواخر سال آینده، ارزیابان یونسکو برای 
ارزیابی این ژئوپارک وسیع برای ثبت در فهرست 
از  کنند.  به طبس سفر  ژئوپارک ها  جهانی شبکه 
میان 60  ژئو سایت پیشنهاد شده برای قرار گرفتن 
در پرونده ثبت جهانی ژئوپارک طبس، ماسه های 
بادی و برخان های طبس نیز به دلیل ویژگی های 
تصاویر  و  طبس  صحرای  در  خود  شگفتی ساز 
خیره کننده ای که ایجاد کرده به عنوان یک جاذبه 

طبیعی در پرونده گنجانده شده است. 
جمع آوری  با  امیدوارند  طبس  ژئوپارک  مسئوالن 
آیتم های متعدد از ژئوسایت های طبس ثبت جهانی 
طبس در فهرست ژئوپارک های جهان را تسریع کنند.

پارک  ژئو  هیئت  مدیره  رئیس  و  امنا  هیئت  عضو 
طبس، با بیان اینکه تاکنون 60 ژئو سایت مهم در 
ژئوپارک طبس شناسایی شده است، گفت: از سال 
گذشته هیئت امنای ژئو سایت طبس تشکیل و پس 

از آن هسته تخصصی ژئوپارک تشکیل شد.
سیدمحمدمهدی موسویان با بیان اینکه 4 میلیون 
فهرست  در  ثبت  برای  از شهرستان طبس  هکتار 
است،  پیشنهاد شده  یونسکو  ژئوپارک های  جهانی 
افزود:  در بین ژئوسایت های پیشنهاد شده، ژئوسایت 
»خرو« طبس با برخورداری از تنوع تاریخی، فرهنگی 

و طبیعی و آثار زمین شناختی بسیار خاص قرار دارد.
 این ژئوسایت در تعطیالت نوروز، روزانه میزبان 
هزاران گردشگر است و براساس آمار بین 1500تا 
ژئوسایت  این  به  روزها  این  در  خودرو  هزار   2
مراجعه می کنند. وی خاطر نشان کرد: ژئوسایت 
پارک  ژئو  جهانی  ثبت  پرونده  در  که  دیگری 
طبس پیشنهاد شده است، »کال جنی« نام دارد 
که در اثر فرسایش آبی بر مخروط ها ایجاد شده 
همچنین  باشد.  می  طبیعی  زیبای  جاذبه  یک  و 
ارائه می کند ساالنه  موسویان  که  آماری  براساس 
»کال جنی« طبس میزبان هزاران گردشگر داخلی 
و خارجی است.  ژئوسایت »کال جنی« هم اکنون 
اداره  و  کشور  میراث فرهنگی  سازمان  همت  به 
میراث فرهنگی خراسان جنوبی در حال استاندارد 
در  ثبت  برای  یونسکو  امتیاز  گرفتن  برای  سازی 
این  است.  جهان  ژئوسایت های  شبکه  فهرست 
می رسد  بهره برداری  به  امسال  پایان  تا  ژئوسایت 
برای  گردشگران  نیاز  مورد  استانداردهای  تمام  و 
سفر به »کال جنی« بدون نیاز به داشتن راهنما و 
به دو زبان انگلیسی و فارسی در ژئوسایت »کال 
جنی« ارائه شده است. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

*گزارش خبری خودکار اثری از مینا حبیبی مقدم، 
خبرنگار صدا و سیمای استان موفق به کسب عنوان 
برگزیده در جشنواره حمایت از کاالی استاندارد ایرانی شد.

*مدیر امور آب و فاضالب نهبندان گفت: مخازن آب 
شهرهای شوسف و نهبندان شسته شد.

*زلزله ای به بزرگی 3.4 ریشتر دیروز خوسف را لرزاند.
*در نتیجه مکاتبات نماینده مردم سربیشه و نهبندان در 
مجلس 150 میلیون ریال اعتبار برای تجهیزات جمعیت 

هالل احمر این دو شهرستان  اختصاص یافت.
*تیم کوهنوردی شهرستان بیرجند به قله های دوبرار 

و انگمار رشته کوه البرز صعود کردند.
*به گفته مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی 
پناهگاه های حیات وحش استان در ایام نوروز آماده 

بازدید گردشگران و مسافران  است.

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12،  جنب بانک ملت

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

    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 ۷ تیر- جنب خرازی تهران       0915۷212188- ۳2۴55۴۳5

به صورت شبانه روزی 

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
یادبود  مراسم  برگزاری  جهت  را  خود  آمادگی 
دهه  های  شب  در  اول  عیدانه  سنت  به  اموات 
آخر اسفند بعد از نماز مغرب و عشاء  اعالم داشته 
تبلیغات، تشریفات  کلیه  رساند  می  عرض  به  و 
مداحان  و  روحانیون  حضور  مراسم،  پذیرایی  و 
شود.  می  پذیرفته  موسسه  این  سوی  از   محترم 

3۲۲۲7177 - 0915561۸4۸۲ 

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

آگهی تغییرات شرکت خدماتی خدمتگزاران محبوب صادق )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 48 و شناسه ملی 10861832314 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای رضا صادقی دخت با 
کد ملی 0859743756، آقای مجتبی صادقی دخت با کد ملی 0859970566 و خانم فاطمه سادات میرزائی با کد ملی 
0859748103 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای هاشم عادل با کد ملی 
0859959147 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین جهانگیر با کد ملی 0850042119 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )415028(

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

05۶۳2۳2۳1۷۹ - 0۹15۳۶۳4۷۶۷

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

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 05۶-۳242244۹
شماره تماس: 0۹15۳۶1۷۶11  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 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

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0915543۸760 و 3۲457033

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

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱7۱7

نت
نتر

 : ای
س

عک

نت
نتر

 : ای
س

عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:41
17 :58
23 :01
4 :22
5 :42

امام حسین علیه السالم فرمودند:
أیما اثنَین َجری بینهما کالم فطلب أحدهما رَضـی االخر کاَن سابقة الَی الجنّة

هر یک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع و یکی از آن دو رضایت دیگری را بجوید
 سبقت گیرنـده اهل بهشت خواهد بود.

)محجه البیصاء ج 4،ص 228(

گزارش خبری- اجتماع بزرگ طالب و روحانیون شهرستان بیرجند، نهبندان، سربیشه، خوسف و درمیان در راستای لبیک به بیانیه دوم 
انقالب اسالمی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( با حضور نماینده ولی فقیه در استان و 

امام جمعه بیرجند، ائمه جمعه و جماعات و خانواده های طالب در محل مصلی بزرگ المهدی)عج( بیرجند برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به مسئله مهم 
خانواده، اظهار کرد: در هر جبهه ای این فرد نیست که پیروزی می آفریند بلکه جمع است که این مهم را محقق می کند و روحیه 

خانواده ها نیز در پیروزی پرافتخار تاثیرگذار است.
*خانواده ها نقش بسزایی در جهاد فرهنگی و تبلیغ دارند

وی در ادامه با بیان اینکه صبر، تحمل و همفکری خانواده ها در جهاد فرهنگی و تبلیغ موثر است و باید قدردان آن باشیم، گفت: 
خداوند حکیم که انسان را آفریده است سرنوشت او را به دست خودش داده است و هر آنچه در این دنیا و آخرت پیش بیاید ثمره کار 
خود انسان است. امام جمعه بیرجند در ادامه با اشاره به اینکه برای سعادت و شقاوت علت های متفاوتی وجود دارد، افزود: اما سیستم 
های حکومتی در سرنوشت انسان نقش دارد و عناصر طاغوت و مستکبر همواره دشمن اصلی پیغمبران و جانشینان آنان بودند. وی با 
بیان اینکه در مسأله حکومت و سیاست دو موضوع مطرح می باشد که نخست، انتخاب نوع حکومت است، افزود: انواع حکومت های 
مختلف با ادعاهای آنچنانی، تعریف شده هستند و آن نوع حکومت و سیستم سیاسی که می خواهد حاکم باشد، سرنوشت ساز است و 
اگر بحث سعادت انسان ها و خیر دنیا و آخرت و شکوفایی استعدادهای انسان ها مطرح است باید نوع حکومت و سیستم سیاسی دارای 

عوامل شکوفایی استعدادهای بشری و انگیزه های الهی باشد.
*حکومت الهی حرف برای گفتن دارد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی عنوان کرد: در دنیای امروز تنها یک حکومت می تواند مدعی باشد و مابقی حکومت ها حرفی برای 
گفتن ندارند و آن حکومت نیز حکومت الهی است.حجت االسالم والمسلمین عبادی با بیان اینکه تمام فضائل در این حکومت الهی 

معنی پیدا می کند، بیان کرد: همچنین موضوع دوم مسأله حکومت و سیاست، اجرای حکومت است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه صاحب اصلی این انقالب مردم هستند، بیان کرد: مردم خوب انقالب کردند اما 

در انتخاب خوب عمل نکردند، هر وقت از وعده های دروغین و روزنامه ها و پارازیت های بیگانه و داخلی بتوانند فاصله بگیرند و کلید 
خانه خود را به دست فرد صالح دهند.

*ایران موفق ترین کشور دنیا در کاهش فقر بوده است
 حجت االسالم و المسلمین آقای مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز کشور اظهار کرد: چهل سال به لطف خداوند 
از عمر انقالب اسالمی گذشت و این در حالی بود که دشمنان برای این مهم مدت انتخاب می کردند اما علیرغم توطئه و فتنه های 

دشمنان، امروز انقالب اسالمی با اقتدار و سرافرازی به مسیر خود ادامه می دهد.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، گفت: مقام معظم رهبری در این بیانیه به گذشته کشور اشاره می کنند و در بخش اعظم 
بیانیه گام دوم انقالب به تحوالت و دستاوردهای عظیم چهل ساله انقالب اسالمی می پردازند.حجت االسالم پورمحمدی با بیان اینکه 

براساس گزارش رسمی سازمان ملل، جمهوری اسالمی ایران در این چهل سال موفق ترین کشور به لحاظ کاهش فقر بوده است، 
افزود: همچنین جمهوری اسالمی در 30 سال گذشته در توسعه انسانی موفق ترین کشور دنیا است.وی با بیان اینکه شعائر و مسائل 
دینی در سال های اخیر آسیب دیده و در این زمینه دغدغه و نگرانی وجود دارد، عنوان کرد: اما نباید تحوالت انقالب اسالمی را کم 
بدانیم چرا که خوشبختانه فطرت مردم دینی است البته هجمه فرهنگی دشمنان بسیار است و فضای مجازی لجام گسیخته می تازند.

همچنین در ابتدای این مراسم حجت االسالم و المسلمین آقای نوفرستی قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
بیش  و  برگزار شد  بیرجند  در  ای طالب خراسان جنوبی  منطقه  اجتماع  اسالمی  انقالب  دوم  گام  تبیین  با هدف  گفت: 
از دو هزار طلبه همراه با خانواده های خود از شهرستان های بیرجند، درمیان، خوسف، سربیشه و نهبندان در این اجتماع 
شرکت کردند. وی افزود: به طور قطع همراهی خانواده در امر تبلیغ طالب موثر است و خانواده ها یاوران تبلیغ هستند.
گفتنی است، در بخشی از بیانیه پایانی اجتماع طالب و روحانیون خراسان جنوبی آمده است: بیانیه ولی امر مسلمین جهان در آغاز دهه پنجم 
انقالب اسالمی نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی است در حالی که بسیاری از انقالب های مهم دنیا قبل از چهل سالگی از آرمان های 
خود فاصله گرفته و به قهقرا رفته اند؛ جمهوری اسالمی با وجود تمام موانع و مشکالت، گام اول انقالب که تحکیم و تثبیت انقالب و نظام 
سازی بوده را به خوبی پشت سر گذاشته و وارد گام دوم آن یعنی تحقق تمدن اسالمی از رهگذر تشکیل دولت و جامعه اسالمی، شده است.

این  بیانیه راهبردی و منبعث از معارف ناب اسالم محمدی که حاصل سال ها ایستادگی ، جهاد ، ایثار و فداکاری امام و امت 
مسلمان ایران است در این عصِر تاخت و تاز جبهه سیاهِ استکبار و طاغوت، چراِغ راه و امید بخِش انسان های تشنه و جویای 
حقیقت ، معنویت و سعادت است. ما طالب و روحانیون خراسان جنوبی پس از حمد و سپاس خدای متعال و درود و سالم بر 
پیامبر اعظم )ص( و اهل بیت مطهر ایشان و تمام مجاهدان راه حق به ویژه بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی 
)قدس سره( تشکر همه جانبه و صمیمانه خود را از رهبری و هدایت های پیامبر گونه ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت 
ا... العظمی امام خامنه ای ابراز داشته به ندای حکیمانه معظم له لبیک گفته و حمایت قاطع خود را از بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی اعالم می داریم. طالب و روحانیت خراسان جنوبی وظیفه خود می داند تا نسبت به آگاهی بخشی و ترویج و تبیین 
این بیانیه ، غایت اهتمام را داشته و تمام تالش خود را انجام دهد تا این بیانیه به گفتمان غالب جامعه اسالمی تبدیل شود.

لبیک طالب و روحانیون خراسان جنوبی به گام دوم انقالب اسالمی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: صاحب اصلی انقالب مردم هستند
 نخستین قدم در گام دوم انقالب، شکل گیری دولت اسالمی است

عکس:  مقامی

ف
شماره ردي

مناقصه
موضوع مناقصه

مبلغ برآورد
)ريال(

نوع تضمین و 
مبلغ )ريال(

مدت 
تاريخ 

بازگشايی

ساعت 
بازگشايی

197 -1220

اصالح و بازسازي، 
تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری 
تأسیسات آب و 

فاضالب روستاهای 
شهرستان های 

فردوس، سرايان، 
بشرويه

12,249,917,010

ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ 

613,000,000

12

ماه

98/01/19

12

297 -1221

اصالح و بازسازي، 
تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری 
تأسیسات آب  و 

فاضالب روستاهای 
شهرستان خوسف

6,106,789,650

ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ 

306,000,000

12

ماه

12:15

397 -1222

اصالح و بازسازي، 
تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری 
تأسیسات آب و 

فاضالب روستاهای 
شهرستان درمیان

 6,058,538,820

ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ 
303,000,000

12

ماه

12:30

497 -1223

اصالح و بازسازي، 
تعمیرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری 
تأسیسات آب و 

فاضالب روستاهای 
شهرستان زيرکوه

7,175,927,800
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
359,000,000

12

ماه

13

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستايی 

خراسان جنوبی

شماره :67/273
تاريخ: 1397/12/20

مناقصه  های عمومی یک مرحله ای 97-1220 ، 97-1221 
97 - 1223 ، 97-1222 

                  شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی در نظر دارد  مناقصه هايی با موضوعات ذيل برگزار نمايد:

1( زمان دريافت اسناد مناقصه: 1397/12/22 لغايت 1397/12/26 2( آخرين تاريخ ارسال پیشنهادات: 
ساعت14:30 مورخ 1398/01/17 3( محل بازگشايی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستايی 
خراسان جنوبی   4( رشته و رتبه پیمانکار: حداقل پايه 5 رشته آب يا تأسیسات و تجهیزات يا دارای گواهینامه 
صالحیت شرکت های راهبر تأسیسات آب و فاضالب مورد تأيید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  5( دبیرخانه 
مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813- 97175 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
"ستاد"  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. اين شرکت در رد يا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات 
مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرايط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت شرکت 
آب و فاضالب روستايي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و يا وب سايت پايگاه ملي اطالع  رساني مناقصات 

)iets.mporg.ir( مراجعه و يا با شماره 8-32214752-056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمايید. 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

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
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ

 آگهي فراخوان پیمانکاران )نوبت اول( 
 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران در نظر دارد: پروژه مرمت و بهسازی 

ساختمان ها ، زيرساخت های تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و 
 محوطه سازی فرودگاه بیرجند را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي 

دو  مرحله ای فشرده چهار پاکتي به شرکت هاي پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرکت ها بايد به تنهايي داراي گواهینامه صالحیت )رتبه بندي( حداقل در پايه 4 ابنیه و 5 تاسیسات و 
تجهیزات و از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند. )مشارکت با شرکت هاي ديگر ، قابل پذيرش نمي باشد.(
شرح مختصري از موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی ساختمان ها ، زيرساخت های تاسیسات 

برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بیرجند )شامل عملیات تخريب - عملیات 
 خاکی با دست و ماشین - کارهای فوالدی با میلگرد - بتن درجا - بتن پیش ساخته - زير اساس -
اساس و باالست - آسفالت - کارهای سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغ های 

فضای آزاد - کابل های فشار ضعیف - وسايل شبکه و ....( 
برآورد اولیه: مجموعاً 69،915،615،797 )شصت و نه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون و ششصد و 

پانزده هزار و هفتصد و نود و هفت( ريال بر اساس فهارس بهاي پايه سال 97 می باشد.
ضمنا پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شاخص تعديل سه ماهه چهارم 97 )اسفند 97(  می باشد.

مدت اجراي پروژه 18 ماه و مدت دوره تضمین برابر يك سال می باشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.900.000.000 )دو میلیارد و نهصد میلیون( ريال مي باشد

)تا 50 میلیارد ريال 5 درصد و مابقي 2 درصد( که به صورت واريز نقدی به شماره حساب شبا 
 IR 870100004001068406371896 تمرکز وجوه سپرده شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران

يا ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )شماره ثبت 84185 
مورخ 70/2/29 تهران، شناسه ملي 10101287750، کد اقتصادي 411319637815( مورد 

پذيرش خواهد بود.
تسويه هزينه آگهي هاي فراخوان روزنامه به عهده مناقصه گذار مي باشد، ضمناً جهت اطالعات 

بیشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه فرمايید.
از شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت کسب اطالعات بیشتر و دريافت اسناد 

مناقصه حداکثر تا پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 98/01/18 به آدرس فرودگاه بیرجند - اداره 
کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی تلفن: 32389254 )056( تماس حاصل فرمايند. الزم به 

توضیح است تنها پاکت هاي )ج( شرکت هايی که حداقل امتیاز ارزيابی فنی بازرگانی )65 امتیاز( را 
کسب نمايند، گشوده خواهد شد. 

 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران
معاونت عملیات فرودگاهی- مديريت نگهداری ابنیه 

و سطوح  پروازی 
اداره کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی

هنرمند شایسته و پیشکسوت ارجمند

 جناب آقای پرویز نیک بین
ضايعه درگذشت شادروان پدرخانم گران مهرتان 

را حضور جناب عالی ، همسر گرامی  و همه داغداران وابسته تسلیت عرض می نمايیم
خداوند به آن مرحوم مغفرت و به شما صبر عطا فرمايد. 

کانون هنرمندان استان


