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دولت از جان و آبروی خود 
مایه گذاشته  است

حجت االسالم روحانی:

صفحه 2

دولت روحانی  نباید
 اینقدر آه و ناله کند

نادر قاضی پور:

بابک زنجانی گفت
 ۴ وزیر پشت من هستند

علیرضا زیباحالت  منفرد :

پرده ی آخر

شاید آخرین فرصت باشد. دیگر تکرار 
نشود و فقط حسرتی بر دل بماند و آهی 
که از نهاد دل بیرون می آید.برخی روزها 
توانند  و شب ها خاص هستند و می 
بخواهیم.  ما  اگر  بشنود  تر هم  خاص 
که  هست  زندگی  طول  در  لحظاتی 
آنقدر طالیی و روشن اند که نمی شود 
لیالی  پوشید.  سادگی چشم  به  آنها  از 
قدر هم یکی از همین ایام است و شاید 
مهمترین آن که جنبه ای جهان شمول 
دارد و چتری است گسترده که همه را 
بزرگی  به  که  چتری  گیرد.  می  بر  در 
آسمان هاست و زیر سایه آن می توان 
از نعمات زیادی  ... مشروح در صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

بازدید استاندار از پروژه های
در حال ساخت هالل احمر 

افزایش پروازهای بیرجند
روی میز اتاق بازرگانی استان

تأثیر صندلی های خالی پروازهای فرودگاه 
بیرجند در لغو پروازها، چگونگی اقتصادی 
کردن پروازها و نقش فعاالن اقتصادی در 
این امر در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی 
بیرجند مطرح شد. احتشام شب شنبه در 
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند که 
افزایش  راهکارهای  ارائه  و  بررسی  برای 
و  مشهد  به  بیرجند  فرودگاه   پروازهای 
زاهدان برگزار شد، اظهار کرد: از مشکالت 
کسب و کار تجار و بازرگانان خراسان جنوبی 
با فعاالن اقتصادی سایر استان ها و تجار 
کشورهای همسایه موضوع پروازها است. 
وی بیان کرد: بسیاری از تجار و فعاالن 
اقتصادی سایر کشورها ترجیح می دهند به 
جای طی کردن مسیر هفت ساعته مشهد 
به بیرجند یا زاهدان به بیرجند با استان هایی 
ارتباط اقتصادی داشته باشند که در حمل و 
نقل سهولت بیشتری دارد این در حالی است 
که سهولت حمل و نقل و ارتباطات هوایی 

برای تجار ... مشروح در صفحه 5

مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی : 

گردشگری  استان
تحریم شکن می شود
آذرکار : تا زمانی که به گردشگران  به چشم جاسوس نگاه شود، پیشرفتی نخواهیم داشت
غنی : برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش، فرصتی برای رونق گردشگری ورزشی است 
شهریاری : اصلی ترین مانع حوزه صنایع دستی خراسان جنوبی ، کمبود مواد اولیه است
صفحه 3

عکس: اکبری

صفحه  6

همکار محترم جناب آقای ضیائی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده،
 از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان 

عزیز بردباری مسئلت می نماییم.

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاالی بیرجند

آسانسورهای خانگی )هوم لیفت(
مناسب برای خانه های ویالیی و قدیمی، قابلیت اجرا 

 در فضاهای کوچک ، مقرون به صرفه و اقتصادی

 امنیت کامل با حرکت نرم )هیدرولیک(

آدرس: بلوار معلم- خیابان فردوسی - پالک ۲۶

فشار خون باال  از علل اصلی سکته مغزی، سکته قلبی و بیماری های کلیوی است.

سروران  ارجمند
 جناب آقای وطن چی و سرکار خانم اسالمی

با قلبی مملو از اندوه درگذشت خواهر گرامی تان را حضور شما تسلیت عرض نموده، از 
پروردگار سبحان برای آن مرحومه غفران و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم. 

احسان بخش- فروزانفر

جناب آقای دکتر کارگر 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان
 صبر و سالمتی آرزومندیم.

دکتر شریف - دکتر فروزانفر

شرکت حسابداری فروهر آریا 
جهت تکمیل کادر حرفه ای اقدام به جذب نیروی متخصص با شرایط ذیل می نماید:

۱- دارای مدرک فوق دیپلم و لیسانس رشته حسابداری
2- داشتن سابقه کار حداقل سه سال

3- نداشتن سوء سابقه کیفری
 ۴- آشنا به تحریر دفاتر قانونی - نرم افزارهای مالی - ثبت سند )حداقل نیمه حرفه ای(
 آدرس: میدان شهدا،  ابتدای خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه ۲، پالک ۲، طبقه ۱

شماره تماس: ۳۲۲۳۷۱۷۱ - ۰۹۱۵۵۶۰۰۵۶۷
ضمنا مدت اعتبار این آگهی از تاریخ انتشار به مدت ۵ روز می باشد

استخدام بازاریاب در پخش سراسری کیال
دفتر بیرجند برای ایجاد الین آرایشی و همچنین تکمیل کادر فروش خود حداقل 
پنج بازاریاب آقا و خانم می پذیرد. آقایان دارای کارت پایان خدمت، حداقل دیپلم، 

حداکثر سن 35 ، تمام وقت / مراجعه حضوری همراه با یک قطعه عکس
آدرس: شهرک صنعتی- بلوار تولید - نبش ۶    تلفن: 3225509۶

انا انزلناه فی لیله القدر
نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست

آنچه سلطان ازل گفت بکن، آن کردم
همه ی زندگی جوانش، عشق و دلدادگی به خداوند 
الیزال بود و شهادتش در ماه خدا گویای این دلدادگی.

 شب لیله القدر 23 رمضان المبارک، اقتدا به موال و مقتدا 
علی بن ابیطالب )ع( را در سالگرد 

شهید محمدرضا فرهادی 
گرامی می داریم.

زمان: لیله القدر ۲۳ رمضان المبارک 
مکان: مسجد جامع علوی )آیت ا... حائری( 

ساعت ۹/۳۰ شب
سخنران: دکتر شهاب

خانواده ی شهید محمدرضا فرهادی

آگهـی  استخـدام
گروه صنایع غذایی سولیکو در نظر دارد: به منظور تامین نیروی انسانی 

مورد نیاز جهت به کارگیری در سازمان لبنی کاله از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نماید.

تعدادمحل خدمتشرایط احرازعنوان شغل

فروشنده حضوری 
)بازاریاب(

  مقطع تحصیلی: دیپلم/ کارشناسی- حداقل سابقه کاری :
 تجربه کاری 0 - ۲ سال در زمینه مشابه

 یا حوزه های مرتبط با فروش - حداکثر سن ۳۵- مرد

۶بیرجند

فروشنده تلفنی 
)بازاریاب تلفنی(

مقطع تحصیلی : دیپلم / کارشناسی - حداقل سابقه 
کاری یک سال- حداکثر سن ۳0- خانم

۲بیرجند

پروموتر 
)معرفی محصول(

مقطع تحصیلی : دیپلم / کارشناسی- روابط عمومی 
باال- حداکثر سن ۳0- خانم

۱بیرجند

 ارائه اصل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت )برای آقایان( و یک قطعه عکس هنگام مراجعه الزامیست
آدرس جهت مراجعه حضوری : بیرجند - بلوار معلم- معلم ۱۰- پالک ۲ 

شماره تماس : ۳۲۲۲۸۸۵۱- ۳۲۲۲۸۸۵۲

با نهایت تاسف بدینوسیله درگذشت شادروان 

حاج محمدعلی مودی 
)بازنشسته بیمه آسیا( 

را به اطالع شهروندان ارجمند می رساند: جلسه ترحیمچهارشنبه ۹۸/۳/۸ 
از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل حسینیه آیت ا... آیتی  برگزار می گردد.

خانواده های: مودی - افسر و سایر بستگان 
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پرده ی آخر
* امین جم

 شاید آخرین فرصت باشد.دیگر تکرار نشود و فقط 
حسرتی بر دل بماند و آهی که از نهاد دل بیرون 
آید. برخی روزها و شب ها خاص هستند و  می 
بخواهیم. ما  اگر  بشنود  هم  تر  توانند خاص  می 
لحظاتی در طول زندگی هست که آنقدر طالیی 
و روشن اند که نمی شود از آنها به سادگی چشم 
و  است  ایام  همین  از  یکی  هم  قدر  پوشید.لیالی 
شاید مهمترین آن که جنبه ای جهان شمول دارد 
و چتری است گسترده که همه را در بر می گیرد.
چتری که به بزرگی آسمان هاست و زیر سایه آن 
می توان از نعمات زیادی بهره مند شد. لیالی قدر 
تابد و  در ماه رمضان نگینی است که خوب می 
توجهات را معطوف خود می کند. نه فقط توجهات 
زمینیان بلکه اوج رحمت و بخشایش از جانب خدا 
و بهره مندی از الطاف و خوان بی انتهایش است. 
ماه رمضان به روزهای پایانی خود رسیده و به شب 
23 ماه رمضان رسیده ایم. شبی که شاید آخرین 
فرصت برای فریاد رازها و نیازها به درگاه یگانه 
معبودی است که به دنبال بهانه ای برای بخشش 
 ، احادیث  و  روایات  طبق  است.  خطاکارش  بنده 
دعاها و خواسته ها در شب بیست و یکم تثبیت و در 
شب بیست و سوم امضا و حتمیت می یابد. امضایی 
 که شاید تقدیر جدیدی را رقم بزند و راه تازه ای
را بسازد. اگر دو شب قبل را آن طور که باید قدر 
ندانسته ایم، فرصت مغتنم است که شب بیست و 
سوم را پررنگ تر  به درگاه پروردگار نیایش کنیم.
فرصتی که نباید از خود بگیریم و به بهانه های 
مانده  باقی  های  این شب  در  دهیم.  هدر  واهی، 
ماه رمضان که هنوز خوان الطاف خداوندی برای 
بندگانش پهن است، یاد کردن از بندگان خدا هم 
نصیب  تاکنون  که  سعادتی  نیست.  سعادتی  کم 
بندگان بسیاری شده و هنوز هم می توانیم قدمی 
ما هم  اگر  برداریم. چه خوب می شود  آن  برای 
نقشی هر چند کوچک در این ماه بندگی ایفا و دل 
بندگان را شاد کنیم. در این چند روز نیز کمپین 
و  خیران  توسط  خوبی  بسیار  رسانی  یاری  های 
تواند  می  که  افتاده  راه  به  استانی  هم  جوانان 
نهادهای  باشد.همچنین  کمک  برای  خوبی  راه 
حمایتی چون کمیته امداد نیز همچون هر سال 
یاد  به  تا  اند  دیده  تدارک  ای  ویژه  های  طرح 
آوریم ما هم نسبت به همنوعان خود وظیفه ای 
داریم و باید دینی که به گردن ماست، ادا کنیم. 
مطمئنا در این روزها و شب ها، تالش برای جلب 
آنکه  چشم  از  خدا  بندگان  خشنودی  و  رضایت 
باید ، دور نمی ماند و به خوبی پاسخ داده خواهد 
شد. امید که خداوند دست همه ما را گرفته و به 
راه درست و به سمت هدفی که از ابتدا برایمان 

تعیین شده ، قدم برداریم.

آغاز ثبت نام بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان از ۱۸ خرداد

 حجت االسالم مطهری پور، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، با اشاره به ثبت نام دور جدید اعزام دانشجویان 
به عتبات گفت: ثبت نام بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان از ۱۸ خرداد آغاز می شود و تا 2۷ خرداد ادامه دارد. 
پس از پایان ثبت نام قرعه کشی 3۰ خرداد انجام می شود و اعزام ها از 2۷ تیر ماه آغاز و تا ۱۵ مهر ادامه خواهد یافت.

خباز: برخی آرزوی سقوط 
دولت روحانی را دارند

 محمدرضا خباز  فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
امروز ساز ناکوک در دولت روحانی بیشتر از دولت سید 
محمد خاتمی زده می شود و بعضی ها آنقدر از دولت 

کینه به دل دارند که حاضر به سقوط آن هستند.

دولت نباید اینقدر آه و ناله کند

نادر قاضی پور با بیان اینکه هیچ رئیس جمهوری به 
اندازه روحانی اختیارات نداشته است، گفت: دولت هر 
اندازه که قوی باشد به نفع نظام است. ما نمی خواهیم 
دولت را تضعیف کنیم، اما دولت هم نباید آه و ناله کند.

سال ۸۸ تصور شد حرکات اصالح 
طلبان رویکردی براندازانه دارد

برخی   ۸۸ سال  اینکه  بیان  با  عطریانفر  محمد 
تندروی ها باعث شد هزینه های بیهوده ای بر پیکره 
جریان اصالحات تحمیل شود، گفت: من حوادث 
سال ۸۸ را یک سوءتفاهم بزرگ بین دو رویکرد 
سیاسی حاکمیت و اصالح طلبان می دانم. ما در آن 
زمان گرفتار یک گفتمان غبارگرفته بودیم و تلقی 
اصالح طلبان  حرکات  که  بود  این  سیاسی  نظام 

رویکردی براندازانه دارد.

مشکل این است روحانی از اختیارات 
موجود داخلی هم استفاده نمی کند

علی صوفی گفت:  مشکل آقای روحانی این است 
که از اختیارات موجود به شکل کامل و موثر استفاده 

نکرده و دولت در زمینه هایی فشل نشان می دهد.

منفرد: زنجانی گفت
 ۴ وزیر پشت من هستند

علیرضا زیباحالت منفرد جعبه سیاه اقدامات مجرمانه 
بابک زنجانی در دادگاه اظهار کرد: بابک زنجانی با 
با خراب  تماس گرفت و گفت فکر نکن که  من 
کردن من می توانی خودت با شرکت نفت کار کنی. 

۴ وزیر و نمایندگان مجلس پشت من هستند.

گویا روحانی اختیارات ویژه 
می خواهد تا کناره گیری کند

گفتن  از  روحانی  اینکه  بیان  با  بادامچیان  اسدا... 
 نیاز به اختیارات ویژه دنبال هدف دیگری است ، 
اختیارات  ایشان  که  شده  بازتاب  اینگونه  گفت: 
همین  به  و  کند  کناره گیری  تا  می خواهد  ویژه 
علت می گوید به من اختیارات بدهید و اگر ندهید 

کناره گیری می کنم که این بحث دیگری است.

درخواست از دولت درباره
 حقوق کارمندان

عضو  الرگانی  موسوی  سیدناصر  حجت االسالم 
طبق  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
هزار   ۴۰۰ کارمندان  حقوق  باید  مجلس  مصوبه 
گفت:  یابد،  افزایش  درصد   ۱۰ عالوه  به  تومان 
پس از تصویب این افزایش حقوق ها در مجلس، 
عمل  مصوبه  این  به  کرد  اعالم  دولت  نماینده 
پرداخت  روند  دولت  نیز  کنون  تا  و  کرد  نخواهد 

حقوق ها را اصالح نکرده است.

معاون وزیر: کلیپ های منتشر شده 
از مدارس ساخت دشمن است

وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  کاظمی  علیرضا 
آموزش و پرورش گفت: ۵ کلیپ منتشر شده درباره 
مدارس در فضای مجازی، توسط دشمن و فضاهای 

رسانه ای  آنها ساخته شده است.

رد اختیاری و پنج ساله
 شدن سربازی

نیروهای  کل  ستاد  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
مسلح با رد شایعات مطرح شده در مورد احتمال 
داوطلبانه و اختیاری شدن سربازی و نیز افزایش 
کل مدت آن به پنج سال گفت: تالش ما این است 
تا سربازی در کشور عادالنه شود این طرح نیز بر 
همین موضوع توجه داشته و به دنبال راهکارهایی 
حال  در  سربازان  حقوق  آن  براساس  که  است 

خدمت افزایش یابد.

شروع ثبت نام اینترنتی پایه اول 
دوره ابتدایی مدارس شاهد

میزان- اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از آغاز ثبت نام اینترنتی پایه اول ابتدایی خبر داد و 
گفت : ثبت نام به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت و 
متقاضیان می توانند به سامانه ثبت نام مدارس شاهد 
 http://www.saja.medu.ir آدرس   به 

مراجعه و ثبت نام کنند.

افزایش ۱5 تا 22 درصدی
 شهریه دانشگاه آزاد

طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه 
سایر  با  متعاقب  آزاد  دانشگاه  سال 9۸ شهریه  در 
افزایش  درصد   22 تا   ۱۵ بین  ها  هزینه  افزایش 
خواهد داشت ، گفت : این افزایش بسته به شهرهای 
مختلف متفاوت خواهد بود و سعی بر این است که 

به صورت چند مرحله ای صورت پذیرد.

حجت االسالم والمسلمین روحانی در دیدار با 
جمعی از اصحاب رسانه با بیان اینکه شرایط 
ما بسیار سخت است، اظهار کرد: مردم ایران 
علیرغم اینکه با سختی های بسیار مواجه هستند 
مردمی خوب و قدردان هستند و من شهامت، 
صبر و استقامت مردم را در مناطق سیل زده از 
جمله پلدختر در کنار خانه های ویران شده از 
سوی مردمی دیدم که زندگی خود را از دست 

داده بودند.

کار ما نقص داشته اما 
مردم گالیه ای نکرده اند!

وی افزود: نگاه، صبر و استقامت مردم هیچگاه 
برای من فراموش شدنی نیست و هر چند که 
کار دولت و خدمات آن حتماً بی نقص نبوده، 
اما مردم هرگز گالیه ای نکردند. رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی تواند ادعا کند 
کاری که انجام می دهد، بی نقص است و دولت 
نیز جدای از آن نیست، تازه اگر همه اختیارات 

قانون اساسی را در اختیار دولت بگذارند.

سال ۸3 رهبری با رفراندوم موضوع 
هسته ای موافقت کردند

مدیران  از  یکی  سخنان  به  اشاره  با  روحانی 
رسانه ها در خصوص استفاده از اصل ۵9 قانون 
اساسی، برای همه پرسی، گفت: اصل ۵9 قانون 
اساسی، اصلی بن بست شکن است و می گوید در 
هر زمان الزم دریچه به روی مردم باز است، 
حاال چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا 
آیا باید قباًل استفاده می کردیم، موضوعی دیگر 
است. رئیس جمهور افزود: در سال ۸3 از رهبر 

معظم انقالب خواستم تا موضوع هسته ای را به 
آرای مردم بگذارند که ایشان هم استفاده از این 
اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد 
زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن 
هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری 
در هر  اصل ۵9  به هر حال  اما  یافت،  ادامه 

مقطعی می تواند راهگشا باشد.

اختیارات در زمان 
جنگ متفاوت است

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بارها در جلسات 
تشخیص  مجمع  جمله  از  کشوری  مهم 
مصلحت نظام به صراحت بیان کرده ام مشکل 
این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر 
قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی 
باشیم که  باید در نظر داشته  اما  دارد، گفت: 
دارد  تفاوت  عادی  شرایط  با  جنگ  شرایط 
در  اختیارات  تمام  مقدس  دفاع  سال  در ۸  و 
شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود 
و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا 
محول نموده بود. روحانی با تأکید بر اینکه در 
شرایط فعلی نیاز به ساز و کار روان تری داریم، 
افزود: در آغاز تحریم های جدید در جلسه ای با 
مقام معظم رهبری مطرح کردم که کشور در 
این شرایط جنگی برنامه و فرمانده می خواهد 
و شما فرمانده و ما همه مطیع هستیم و ایشان 
عهده  بر  را  فرماندهی  خودتان  که  فرمودند 
بگیرید. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اختیارات 
فرماندهی مهم است، تصریح کرد: در جنگ با 
آمریکا کشور هزینه می دهد اما ما قطعاً پیروز 
این میدان هستیم و این پیروزی نیازمند شرایط 

و لوازمی می باشد که مهم ترین آنها وحدت فکر 
و اعتماد به یکدیگر است.

روزانه از چهره های مردم شرایط 
و زندگی آنها را ارزیابی می کنم

روحانی با اشاره به اینکه روزانه هنگام رفت و 
آمد در خیابان ها و همچنین در سفرهای استانی 
از چهره های مردم شرایط کشور و زندگی آنها 
را شخصاً ارزیابی می کنم، افزود: امروز می توانیم 
از این جنگ عبور کنیم، اما باید هزینه جنگ را 
کم کنیم و این اختالف و تفرقه است که هزینه 
جنگ را افزایش می دهد. از سوی دیگر هر چه 
این جنگ اقتصادی زودتر به پایان رسد، به نفع 
مردم خواهد بود چرا که همه رنج ها بر دوش 

آنان است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه من قطعاً از رنج 
بیشترین  افزود:  دارم،  و مشکالت مردم خبر 
رنج را حقوق بگیران ثابت می برند و به عنوان 
رئیس جمهور در ابتدای هر سال میزان حقوق 
حقوق بگیران را تعیین می کنم و می دانم قشر 
مهمی از جامعه به ویژه مددجویان کمیته امداد 
و بهزیستی از لحاظ اقتصادی در فشار هستند و 
با مسئولین مربوطه، به صورت روزانه در ارتباط 
دست  به  اطالع  آنها  زندگی  وضع  از  و  بوده 

می آورم.

رسانه ها باید جرأت کنند نواقص سایر 
دستگاه ها را نیز بیان کنند

رسانه ها  از  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
نمی خواهم که نقص دولت را بپوشانند، اما باید 
در نظر داشت همه نقص دارند و باید مشکالت 
سایر دستگاه ها نیز به قصد اصالح مطرح شود، 
تصریح کرد: رسانه ها باید جرأت کنند نواقص 
سایر دستگاه ها را نیز بیان کنند و نباید اینگونه 
باشد که تنها برای دولت آزاد باشند، البته اگر هر 
نقصی وجود دارد، حتماً بیان کنید، اما از سوی 
اقدامات و دستاوردهای  انتظار دارم که  دیگر 

دولت هم از زبان رسانه ها اطالع رسانی شود.
ذخیره کاالهای اساسی

 نسبت به سال های قبل بهتر است
رئیس جمهور تصریح کرد: افتخار دولت این 

کنونی،  شرایط سخت  به  توجه  با  که  است 
به سال های  نسبت  اساسی  ذخیره کاالهای 
تالش  دولت  یعنی  این  و  است  بهتر  قبل 
زندگی  برای  ندهد شرایط  اجازه  می کند که 
مردم سخت تر شود. روحانی با طرح این سوال 
که حاکمیت آمریکا تا چه زمان به فشارهای 
خود علیه ملت ایران ادامه خواهد داد، گفت: 
زمانی که آنها متوجه شوند، آثار تحریم بسیار 
اقدامات خصمانه خود  از  است، دست  ناچیز 
برخواهند داشت و اثر افکار و قضاوت مردم 

نسبت به نظام بسیار مهم است.

مردم با وجود کوچک شدن سفره ها 
دست از حمایت نظام برنمی دارند

رئیس جمهور تأکید کرد: شاید مردم با سختی 
که  است  این  مهم  مسأله  اما  کنند  زندگی 
شدن  کوچک  وجود  با  مردم  بداند  دشمن 
سفره ها دست از حمایت نظام برنمی دارند و 
به مسئولین و حاکمان اعتماد دارند. روحانی 
با بیان اینکه نباید اعتماد مردم نسبت به نظام 
و دولت از بین برود، گفت: برخی در کشور 
صرفاً به انگیزه سیاسی به دنبال این موضوع 
هستند که اگر اعتماد مردم به دولت کاهش 
مجلس  آتی  انتخابات  نتیجه  در  مثاًل  یابد 
حامیان دولت نمی توانند به مجلس شورای 
اسالمی راه یابند و یا اینکه برخی معتقدند 
ناچیز شمردن تالش ها  و  به دولت  با فشار 
می توانند دو سال آینده در انتخابات ریاست 
جمهوری پیروز شوند و این بزرگترین خیانت 

به تاریخ و ملت ایران است.

اگر این دولت نبود، برجام
 توسط دولت ایران شکسته می شد

رئیس جمهور با بیان اینکه افتخار می کنیم 
محکوم  را  ما  دنیا  ندادیم  اجازه  برجام  در 
کند و امروز تمام کشورهای دنیا آمریکا را 
نبود،  این دولت  اگر  متهم می کنند، گفت: 
می شد  شکسته  ایران  دولت  توسط  برجام 
از  بود که  دوازدهم  کار مهم دولت  این  و 
اجازه  و  گذاشت  مایه  خود  آبروی  و  جان 

نداد برجام بشکند.

دولت از جان و آبروی خود مایه گذاشته است
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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صاحبان محترم مشاغل - صاحبان محترم امالک اجاره ای 
صاحبان محترم خودرو های عمومی  و شرکت ها
گزارش مالیات عملکرد سال ۹۷، تغییرات دارد

 و باید اعتبار سنجی شود. حتما و حتما با در دست داشتن 
اظهار نامه سال گذشته از ساعت  ۷/۳۰ صبح تا ۱۰ شب

 هر چه سریعتر مراجعه و اقدام نمایید 
تا هرگز جریمه نشوید.

پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی - ابتدای باهنر غربی  دفتر پیشخوان خدمات دولت - چمنی   
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

 )به تابلوها دقت نمایید(               32۴2   32۴2

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 »آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

برابر آراء شماره 139860308002000050 و 139860308002000051 و کالسه شماره های 1397114408002000028 
و 1397114408002000027 مورخ 1398/02/11 صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 

مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم 
نمايند. بخش 11: قطعه مفروزه مزرعه  اراضی عبدالرحمتی پالک 1577- اصلی آقای محمدحسين پری نژاد فرزند محمدعلی به شماره 
ملی 0888988990 قاين در ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار به مساحت 2820.39 مترمربع در قسمتی از پالك 1577- اصلی )رديف 
35 فرعی( واقع در اراضی عبدالرحمتی خريداری شده از محل مالكيت پدرش که رديف 35 فرعی به نام ايشان معرفی شده و در تصرف دارد. 
قطعه مفروزه مزرعه  فرخ آباد پالک 1589- اصلی آقای محمود کاهی فرزند زين العابدين صادره از قاين به شماره شناسنامه 2398 و کد 
ملي 0889851751 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 212.80 مترمربع در قسمتی از پالك 26 فرعی واقع در فرخ 
آباد- انتهای کوچه فرخ آباد 6 خريداري شده )مع الواسطه( از خانم زهرا مقنی. خانم اکرم نادی فرزند اسداله صادره از قاين به شماره شناسنامه 
0880020458 و کد ملي 0880020458 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل به مساحت 212.80 متر مربع در قسمتی از پالك 
26 فرعی واقع در فرخ آباد- انتهای کوچه فرخ آباد 6 خريداري شده )مع الواسطه( از خانم زهرا مقنی.  بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/03/07     تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/03/23
علی صفايی فر -   رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 »آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي«

برابر آراء شماره 139860308002000067 و 139860308002000068 و کالسه شماره های 1397114408002000011 
و کالسه شماره  رای شماره 139860308002000052  و همچنين  مورخ 1398/02/16  و 1397114408002000044 
1397114408002000033 مورخ 1398/12/14 صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 

هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند. مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. شهر قاين آقای سيد معصوم ناصری ) از 
محل مالكيت آقای سيد اسماعيل ناصری( فرزند سيد محمدعلی صادره از قاين به شماره شناسنامه 5704 و کد ملي 0888246048 در ششدانگ 
يكباب منزل به مساحت 219.45 مترمربع در قسمتی از پالك 770- اصلی واقع ميدان هفت تير - کوچه قدی خريداري شده )مع الواسطه ( از 
آقای سيد اسماعيل ناصری مالك رسمی. قطعه مفروزه مزرعه  شاهيک پالک 1269- اصلی خانم طاهره اسالمی محمدی ) از محل مالكيت 
محمدعلی حسين زاده ( فرزند محمد صادره از قاين به شماره شناسنامه 5351 و کد ملي 0888242514 در ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 
 1394.78 مترمربع در تمامی پالك 94 فرعی واقع در مزرعه شاهيك خريداري شده )مع الواسطه ( از آقای محمدعلی حسين زاده مالك رسمی .

قطعه مفروزه مزرعه  خيرآباد پالک 1588- اصلی خانم طاهره حجتی ) از محل مالكيت آقای سيد ابراهيم اسحاقی نژاد مقدم ( فرزند سيد 
مرتضی صادره از قاين به شماره شناسنامه 35 و کد ملي 0888947410 در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 217.60 مترمربع در تمامی 
پالك 182 فرعی از 59 فرعی واقع در خيابان قائم 3 - پالك 23 خريداري شده )مع الواسطه ( از آقای سيد ابراهيم اسحاقی نژاد مقدم مالك رسمی.  

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/03/07- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/03/23
 علی صفايی فر -   رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

» تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای« نوبت  اول   

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بيرجند- ابتدای خيابان غفاری- جنب فروشگاه اتكا - اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی( در نظر دارد: اجرای پروژه ذيل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پيمان کاران 
دارای صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور )معاونت سابق برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری( از محل اعتبارات اختصاصی )غير عمرانی( به صورت نقدی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط متقاضی  می توانند 

جهت دريافت اسناد مربوطه از تاريخ 1398/03/04 تا 1398/03/09 به سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و شماره فراخوان 2098000167000002 مراجعه نمايند.

مدت محل اجراموضوعپروژه
پيمان

مبلغ برآورد اوليه 
)ريال( 

مبلغ تضمين 
شرکت در مناقصه 

)ريال(
تاريخ بازگشايیتاريخ تحويل اسناد و پيشنهادات

خريد،حمل و نصب ديوارپيش ساخته جداره محوطه 
ايکس ری گمرک مرزی ماهيرود

ديوار محوطه سايت
 ايکس ری ماهيرود 

گمرک مرزی 
406/000/000/000300/000/000 روزماهيرود

حداکثرساعت 10 صبح
 مورخ

1398/03/19 

ساعت 11 صبح
    مورخ

1398/03/19

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ 000 000 300 )سيصد ميليون( ريال است که به صورت ضمانت نامه معتبر بانكی مطابق فرمت پيوست در مدارك و يا واريز نقدی به حساب شماره 650170000002111006302004 به نام حساب وجوه 
متمرکز سپرده اداره  کل گمرکات استان خراسان   جنوبی نزد بانك ملی بيرجند. ضمناً پاکت »الف« و اسناد ارزيابی عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( ، در بيرجند- ابتدای خيابان غفاری- جنب فروشگاه اتكا- دبيرخانه 

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در موعد مقرر نيز تحويل گردد. 
محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اداره  کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.                                                                                                                                                                                         اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی
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سه شنبه * 7  خرداد 1398 * شماره 4359

صدور ۱۲۰ کارت شناسایی صنعتگران در خراسان جنوبی

صداوسیما- ۱۲۰کارت شناسایی از آغاز امسال تاکنون برای صنعتگران خراسان جنوبی صادر شد. معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: کارت شناسایی گواهی مبنی بر تایید توان و سطح مهارت 

استانداری متقاضی در حرفه مورد درخواست است که پس از تایید کارشناس صنایع دستی به هنرمندان اعطا می شود. عمرانی  معاون  میرجعفریان  جناب  سالم 
بهتر بود قبل از جلسه با شهرداران سری به مهرشهر 
میزدین و از بلوار و میادین که جز علف خود رو ندارن 
شود  می  ساخته  مجاز  غیر  که  سبزهایی  فضای   و 

و بی تفاوتی شهرداری و ... بازدیدی داشتین.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم. عزیزان مسئول در شهرداری لطفا فکری به 
حال تنها تلویزیون شهری بیرجند بردارید یا راه اندازی 
کنید یا به داخل پارکی منتقل کنید تا مردم شب ها که 

پارک می روند از آن استفاده کنند. با تشکر
9۱5...۱5۱
عزیز شهر  و  پر تالش   و شهردار  محترم  فرماندار 
و  بارید  بیرجند  در شهر  نسبتا خوبی  بارش  بیرجند. 
باعث راه افتادن آب در معابر و بخصوص در کانال 
حاشیه چهارشنبه بازار شد و آب باال آمد چون حاشیه 
کانال هر دو طرف ایمن سازی نشده هر لحظه خطر 
افتادن عابران یا دستفروشان وجود داشت و با توجه 
به حجم آب اگر بارش ادامه می یافت شاهد اتفاقی 
ناگوار بودیم لطفا قبل از هر اتفاقی حاشیه کانال در 

قسمت چهارشنبه بازار را ایمن سازی نمایید
9۱5...4۲3
با سالم .شبکه های دیجیتال درمهرشهر حدود دوهفته 
است مشکل دارند سریال های ماه رمضان رو اصال 

نتوانستیم درست ببینیم صدا وسیما  پیگیری کند.
9۱5...۰7۱
اعضای شورای اسالمی شهر و  از  احترام.  و  باسالم 
مسئوالن راه و شهرسازی تقاضامندیم با این اوضاع 
در  تعادل  جهت  مسکن  و  زمین  وگرانی  اقتصادی 
بازار و شکستن حباب قیمت درخصوص تغییرکاربری 
وکارگر  ضعیف  اقشار  به  مربوط  که  امیرآباد  اراضی 

هست،مساعدت نمایند. باسپاس
9۱5...۱5۱
سالم بر زحمت کشان آوا سوالی از شهردار محترم 
داشتم 4۰ سال گذشت هیچگونه خدماتی به مدرس 
48 ندادید حتی یک شن ریزی معمولی که از گرد و 
آمدن گاز جلوگیری می  از  پیدا کنیم،  خاک رهایی 
کنند، اجازه ساخت و پروانه ساخت نمی دهند حال 
اخطار رفع دیوار خطر ساز چه معنی می دهد آیا اصال 
اینجا در خدمات شهری قرار گرفته مردم با داشتن 
خانه مجبور به اجاره نشینی هستند چون در این 4۰ 
سال هنوز کسی پیدا نشده درد دل مردم را گوش کنه 
بعد از ماه مبارک شروع به بنایی و رفع نقص می کنیم 
اگر مأموری جهت جلوگیری بیاید! حتما برای عاشقان 

خدمت به مردم دعا خواهیم کرد 
9۱5...495
سالم. شهر بیرجند از نظر بهداشت و نظافت، بسیار 
عالی است. از مسئوالن شهرداری و مردم بسیار تقدیر 
و تشکر می کنیم. فقط اگر فکری برای زباله گردها 

بنمایند، خیلی عالی خواهد شد.
یک شهروند
سالم. اگر امکان دارد در جشن ها و اعیاد اسالمی 
هنگام پذیرایی در خیابان های شهر بیرجند، از آب 
میوه های پلمپ شده و بهداشتی تاریخ مصرف دار 
نمایند. استفاده  بهداشتی  بندی  بسته  و کیک های 

رعایت بهداشت مهمه
9۱۰...86۲
سالم بجای اینکه ۲۱ خط در وصف مسئوالن سطر 
بزنید. صدای مردم حاجی آباد را بابت خرابی آسفالت 
و صدمه دیدن جلوبندی وسایل مردم تیتر بزنید و به 

گوش مسؤالن برسانید.
9۱۰...7۰۲

حسینی- ظهر یکشنبه نشست هم اندیشی کمیسیون گردشگری، 
اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.  اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش 
مجیدی رئیس این کمیسیون به شعار امسال مبنی بر رونق تولید 
اشاره کرد و گفت: تالش ما این است که برخورد با شعار امسال 
شعاری نباشد و در عمل رونق تولید را نشان دهیم. وی با بیان این 
که مسئولیت ما در این کمیسیون حمایت و پشتیبانی از کارهای 
بخش خصوصي است و انرژی و توان خود را معطوف به این کار 
می کنیم، ادامه داد: در یک سال گذشته کارگاه های آموزشی 
خوبی در حوزه هایی مثل دیپلماسی گردشگری و کارآفرینی 
گردشگری و همچنین همایش بین المللی بیابان لوت برگزار شد. 
وی ابراز امیدواری کرد بعد از جمع بندی این نشست، یک یا 
دو جلسه در شورای گفتگوی بخش خصوصی درباره گردشگری 
استان برگزار شود، وی همچنین ازبررسی طرحی برای سالمت 

گردشگری با کشورهای حوزه اکو و همسایه نیز خبر داد.
 مجیدی در ادامه با تاکید بر این که تمامی محصوالت و صنایع 
استان با برند واحد خراسان جنوبی عرضه می شوند، اضافه کرد: 
برای رونق گردشگری استان برنامه ای ۱۰ ساله تعریف شده که 
با همایش بیابان لوت شروع شد. که اگر برای تحقق آن، همه در 
کنار هم قرار بگیریم، خواهیم دید گردشگری استان همان اقتصاد 
مقاومتی و تحریم شکن می شود. وی خاطرنشان کرد: کارهای 
استارتآپی در حوزه گردشگری باید بیشتر شود تا شهروندان استان 
نیز در بطن کار قرار گرفته و مدیران را برای تامین زیرساخت های 

حضور گردشگر بازخواست کنند.

اصلی ترین مانع حوزه صنایع دستی استان،
 کمبود مواد اولیه است

شهریاری عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی نیز توضیحی 
کامل درباره ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف گردشگری استان 
ارائه داد. وی با بیان این که بسیاری از دانش آموزان استان با 
محصوالت راهبردی، پدران علم و جاذبه های طبیعی و تاریخی 
خراسان جنوبی آشنا نیستند، خاطرنشان کرد: باید کتابی مختص 
معرفی منطقه تهیه و در مدارس توزیع شود. وی با اشاره به این که 
اتصال حلقه های متعدد آموزش، خدمات و تولید، پر رنگ نمودن 
آداب و رسوم کهن ، استفاده از غذاهای سنتی، برپایی فروشگاه 
های صنایع دستی در کنار اماکن تاریخی و گردشگری از جمله 
عوامل موثر در رونق صنعت گردشگری است، اضافه کرد: نقش 
آموزش و کالس های آموزشی در روستاها و شهرهای کوچک 
باید بسیار پررنگ تر دیده شود. به گفته وی اصلی ترین مانع در 
حوزه صنایع دستی، کمبود مواد اولیه است، ونبودثبات بازار به کار 
صنعتگران استان لطمه وارد کرده، به گفته وی کمبود سرمایه گذار 
عالقه مند و با انگیزه، سنگ اندازی های متعدد، ضعف ریسک 
پذیری، نبود توجه به ظرفیت سرمایه های خرد و سرگردان و دید 
سنتی مدیران از دیگر مشکالت این حوزه می باشد. شهریاری با 
تاکید بر این که باید زیرساخت های استان به سمتی برود که 
گردشگر عبوری به گردشگر ماندگار تبدیل شود ، پیشنهاد داد: 
طراحی و توزیع ماهنامه هایی برای معرفی خراسان جنوبی به 
استان های دیگر، ایجاد بازارچه های صنایع دستی با معماری 
سنتی، استفاده از ظرفیت کوه باقران برای نصب تله کابین، استفاده 

از محصوالت زراعی و باغی برای گردشگری فصلی و راه اندازی 
گردشگری سالمت می تواند در جذب گردشگر مفید واقع شود.

تعصب نیشابوری ها در خام فروشی نگین ها
وی با تاکید بر این که باید از خام فروشی مواد استان جلوگیری 
شود، اضافه کرد: فردی تعریف می کرد در نیشابور حتی یک نگین 

خام نتوانسته پیدا کند، زیرا بر روی ظرفیت های خود تعصب 
داشتند اما این جا مواد اولیه در حجم های باال برای فرآوری به 
خارج از استان می رود. این عضو کمیسیون گردشگرازدیگر موانع 
گردشگری استان را نبود خودباوری مردم دانست و گفت: تا فرد 
روستایی به این باور نرسد که گردشگر برایش سود خواهد داشت،   

در روستاها نمی توان کاری کرد.
شهریاری پرداخت نشدن تسهیالت بدون دغدغه، نبود انسجام 
بازار صنایع دستی و شناخت نداشتن از نحوه قیمت گذاری را از 
جمله چالش های تولید صنایع دستی و محصوالت محلی عنوان 
و افزود: بهتر است که هر شهرستان صنایع دستی منحصر به فرد 
خود را داشته باشد و شهرستان دیگری در کار تولید آن وارد نشود. 
وی در پایان تصریح کرد: فضای کسب و کار در صورت رفع 
مشکالت بانکی بهبود خواهد داشت اما نبود همسویی و هماهنگی 
بین سازمان ها درد دل مشترک سرمایه گذاران حوزه گردشگری 

و صنایع دستی استان است.

تا زمانی که به گردشگر به چشم جاسوس
 نگاه شود، پیشرفتی نخواهیم داشت

آذرکار، مدیر هتل سپهر و نماینده هتل داران بیرجند نیز در این 
نشست با بیان این که برای برون رفت از  وضع سخت موجود 
در حوزه گردشگری نیاز به مدل اجرایی و عملیاتی است، گفت: 
تا زمانی که به گردشگر به چشم جاسوس و عیاش نگاه شود، 
هیچوقت پیشرفتی نخواهیم داشت. باید از فرهنگ خود پاسداری 

کنیم اما نباید نافع استفاده از این فرصت و ارزش برای توسعه 
منطقه باشیم. وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی مکان 
هایی را برای اقامت دارند که ظرفیت و کیفیت کافی ندارد و 
دستگاه  به  همچنین  آذرکار  گذارد.  می  استان  بر  مخربی  آثار 
های مرتبط با مراکز اقامتی همچون اداره کار، امور مالیاتی و 
 بانک ها اشاره و تصریح کرد: از بانک ها گالیه خیلی داریم که

 “ دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان ز او شده ام 
بی سر و سامان که مپرس، کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، 

که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس”.
وی در ادامه با بیان این که هم افزایی الزم بین بخش های فعال 
گردشگری استان هنوز ایجاد نشده است،تقاضا کرد: همه زیر یک 
پرچم قرار بگیریم زیرا پرسودترین، سریع ترین، کم خطرترین و 

سازگار ترین صنعت با محیط زیست ، گردشگری است. 

ایجاد حدود 3۰ فرصت شغلی در
 درمیان با احیای صنعت فرش

حسینی مدیر بهزیستی شهرستان درمیان هم به کارهای قبلی 
خود از جمله تغییر صنعت پارچه به حوله بافی اشاره کرد و گفت: 
امسال تصمیم گرفتیم صنعت فرش دستباف که به فراموشی 
سپرده شده بود را احیا کنیم. وی با بیان این که در داخل استان 
سرمایه گذاری که بتواند ریسک کند و مایل به این کار باشد پیدا 
نشد، ادامه داد: فردی را از خارج استان پیدا کردیم که هم دارای 
برند بود و هم تمام تجهیزات فرش بافی را تامین می کرد. اکنون 
برای ۲6 نفر در روستای درخش، از جامعه هدف بهزیستی و هم 
عموم مردم فرصت شغلی با میانگین درآمد ماهیانه بین 5۰۰ تا 
7۰۰ هزار تومان ایجاد شده است. به گفته وی سرمایه گذار 
قبول کرده تعدادی را نیز بیمه کند. حسینی با اشاره به این که در 
کنار این کار، از ظرفیت قرض الحسنه استفاده کردیم و وام های 
۲۰ میلیون تومانی با سود صفر درصد و بازپرداخت 5 ساله برای 

فعاالن این حوزه گرفتیم تا عالوه بر کار زیر نظر این سرمایه 
گذار، خود در خانه کارگاهی راه اندازی کند و شعار هر خانه یک 

کارگاه محقق شود.

نیروی  و  فنی  توان  از  درصد  دادن ۸۰  دست  از 
انسانی استان در زمینه فرش دستباف 

صمیمی اول عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران نیز با بیان 
این که فرش دستباف در خراسان جنوبی بیشترین فراوانی را پس 
از کشاورزی و دامداری داشته است، ادامه داد: با این حال بنا به 
دالیلی از جمله ضعف مدیریتی ، بضاعت این بخش پایین آمده 
است. به گفته وی بر اساس سرشماری سال 75، 4۰ هزار دار قالی 
در بیرجند قدیم وجود داشت اما اکنون به 5 هزار بافنده با ۲ هزار 
و 5۰۰ دار قالی تقلیل یافته است. یعنی از سال 75 تاکنون 8۰ 
درصد توان فنی و نیروی انسانی خود را در زمینه فرش دستباف از 
دست داده ایم. وی با بیان اینکه حوزه توسعه فرش دستباف بسیار 
گسترده است تصریح کرد: همچنین در دهه 4۰ سهم تجارت 

جهانی ما 7۰ درصد و در زمان حاضر ۲8 درصد است.

برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش، 
فرصتی برای رونق گردشگری ورزشی استان

به  استان  اسکواش  هیئت  رئیس  غنی  نشست  ادامه  در 
اردوی  گذشته  سال  گفت:  و  کرد  اشاره  ورزشی  گردشگری 
انتخابی تیم ملی نونهاالن در بیرجند برگزار شد. در این راستا 
روستای  به  استان  از  خارج  مهمان  بازدید  برای  را  روز  یک 
خراشاد اختصاص دادیم که در این روز 4 میلیون تومان خرید 

صنایع دستی از روستای خراشاد انجام شد.
وی از برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش به عنوان بزرگترین 
رویداد ورزشی خراسان جنوبی در اسفند خبر داد و بیان کرد: این 
میزبانی قطعا بر روی گردشگری استان تاثیر می گذارد. اما نگرانی 

من از تامین اسکان و اسپانسر است در همین راستا از شما فعاالن 
گردشگری تقاضای همکاری و کمک داریم.رئیس هیئت اسکواش 
همچنین با اشاره به این که برای این مسابقات 4 کورت در نظر گرفته 
شده است ، ادامه داد: تاکنون این فضاها 6۰ درصد پیشرفت داشته و 

4۰ درصد باقی مانده تا چند ماه آینده انجام می شود.

تبلیغات ضعیف برای صنایع دستی
 و اماکن گردشگری

بی باک از فعاالن حوزه اقتصاد هنر نیز با بیان این که متاسفانه 
اماکن  و  دستی  صنایع  برای  خصوص  به  تبلیغات  حوزه  در 
به  نیاز  داد:  ادامه  است  شده  عمل  ضعیف  بسیار  گردشگری 
برگزاری کالس های آموزشی ضروری به نظر می رسد ، به 
همین جهت آمادگی برگزاری این کالس ها را برای فعاالن 
با اشاره به  این بخش به صورت رایگان دارم. وی همچنین 
میزبانی استان برای مسابقات بین المللی اسکواش عنوان کرد: 
خواهش می کنم نسبت به تبلیغات این رویداد توجه کافی را 
داشته و کمیته تبلیغ را مختص این مسابقات راه اندازی کنید. 
وی خطاب به سایر فعاالن و سرمایه گذاران حوزه گردشگری 
و صنایع دستی نیز اعالم کرد: حتما هدف خود را از تبلیغات 

مشخص و از سلیقه گرایی و تغییر شکل خودداری کنید

روستاییان به خودباوری نرسیده اند
نماینده بنیاد ملی توسعه کارآفرینی تعاون زنان ایران دیگر سخنران 
این نشست بود که عنوان کرد: یکی از مشکالت ما این است که 
مسئوالن ادارات کارشناسان خود را نمی شناسند. برای مثال اداره 
کار فردی را معرفی کرده که همکاری الزم را ندارد. مزروعی در 
بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: همانگونه که حجاج ولیمه 
سفر خود را به تاسیس مدارس با نام میقات اختصاص دادند، 
فرهنگیان نیز بخشی از پاداش خود را برای سرمایه گذاری در 
گردشگری بگذارند. وی همچنین با بیان این که در حوزه آموزش ، 
متاسفانه روستاییان به خودباوری نرسیده اند خاطرنشان کرد: امروزه 
روستایی سعی می کند آداب گردشگر را به خود بگیرد تا اینکه 
گردشگر از آداب روستایی متأثر شود. مزروعی با تاکید بر این که 
جای اداراتی همچون اوقاف، بنیاد مسکن و آموزش و پرورش و 
دانشکده هنر در این نشست ها و در حوزه گردشگری خالی است 
افزود: برگزاری شب بازار یا روزبازارهایی با حضور دانشجویان و 

هنروران استان پیگیری شود.

استفاده از ظرفیت دانشجویان 
غیر بومی برای توسعه گردشگری

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند نیز در این نشست با بیان اینکه در 
موضوع گردشگری علمی باید جاذبه دانشگاه ها را بیشتر کنیم 
اضافه کرد: بین 35 تا 4۰ هزار دانشجو در استان وجود دارد که 

6۰ درصد آن ها غیر بومی هستند.
 هاشمی با بیان اینکه قریب به 4۰۰ هزار میلیارد تومان آموزش 
عالی، بودجه به استان می دهد خاطرنشان کرد: دانشجویی که 
به استان می آید از جایی که ساکن می شود  و خریدی که انجام 

می دهد مهم است و نباید از آن غافل شویم.

گردشگری خراسان جنوبی ، تحریم شکن می شود  
 نشست هم اندیشی کمیسیون گردشگری برگزار شد:

نی
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: ح
س

عک
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تهیه غذای حسینیون
شله مشهدی اصل

حلیم مخصوص با سرآشپز مشهد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نهبندان

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۲۴- ۱۳۹۷/۸/۲۴هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای فرج ا... هاشم زائی فرزند غالم به شماره 
شناسنامه ۳۹۲۶ صادره حوزه چهار بیرجند به شماره ملی ۵۶۳۹۲۶۰۸۲۳ در پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۱۲ نسبت به 
ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک باب اتاق به مساحت ۳۱۸۳ مترمربع پالک ۱۶ فرعی از ۲- اصلی مزرعه همری بخش ۵ نهبندان 
 به صورت انتقالي مع الواسطه از مالک رسمی محمد تقی ثقفي و فرخ لقا ثقفی به آدرس نهبندان - مزرعه همری نهبندان محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند معترض می بایست ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۳/7
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149

فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

آگهی تثبیت حدود پالک ۷۷ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۷ و 
 ۸۸ و ۹۰ و ۹۱ فرعی از ۴۳۴- اصلی بخش ۷ بیرجند

نظر به اینکه آقای سید علیرضا علوی به وکالت از طرف وراث 
خانم فاطمه بیگم صفوی مالک مشاعی پالک های مذکور واقع 
در دشت میرعلی )بجد( خواستار طول و متراژ و تثبیت حدود 
ششدانگ پالک مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به 
مالکین مجاور وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق 
اعالم که در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ ساعت ۱۰ صبح در محل 
این واحد ثبتی یا محل وقوع ملک به آدرس کالته میرعلی حاضر 
گردند ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده های اجرایی به شماره ۹۸۰۰۶۴ و ۹۸۰۰۶۵ محکوم علیه شرکت خاورپیشه محکوم است به پرداخت مبلغ 

۲۲۷/۴۹۷/۹۰۴ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لهم آقایان علی شخم گر و غالمحسین همروان و پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه یخچال کامیونتی تک سلول سایز ۹۱۱ با موتور مدل KD - ISSIV و 
ملحقات، آماده به کار و با ساعت کار نامشخص به مبلغ ۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ 
از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله  اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 

تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.

ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان می باشد
چهارراه آخر توحید به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده - 09151606836 )قاسمی(
09153401186 )طاهری(

خط ویـژه  
3۱55۰

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱76۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد



موفقیت و انرژی

اعمال شب قدر

با احساس گناه خداحافظی کنید

هیچکس تا به حال از ضعف های طبیعی خود یا 
کاری که واقعاً با توانایی های او جور نبوده است قادر 
به ایجاد یک زندگی رضایتمند نشده است. هیچکس 
و  استعداد  روز کاری که در آن هیچ  اینکه هر  از 
مهارتی ندارد را انجام دهد، لذت نمی برد. اما چرا 
خیلی آدم ها این کار را می کنند؟ چون احساس گناه 
می کنند؟ چون متقاعد شده اند که باید در آن کار بهتر 
شوند و پیشرفت کنند. ما خیلی راحت اجازه می دهیم 
که دیگران استانداردهای زندگی مان را تعیین کنند. 
داشتن ضعف در استعدادهای مان بخشی از انسان 
بودن است. همه ما این طور هستیم. هیچ مسئله 
پیچیده ای نیست. چیزی که مهم است این است که 
با استعدادهایی که داریم چه کاری انجام دهیم نه با 

استعدادهایی که نداریم.

دعا و اعمال مخصوص
 شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

ذکر شده شب بیست و سوم  از دیگر دو شب قدر 
افضل است و از احادیث بسیار مستفاد می شود که 
شب قدر همین است و در این شب جمیع امور بر 
وفق حکمت مقدر می گردد و از برای این شب غیر 
چند  است  قبل شریک  دو شب  با  که  اعمالی  از 

عمل دیگر است:
خواندن سوره عنکبوت و روم که حضرت صادق 
این دو  یاد فرموده که خواننده  السالم قسم  علیه 

سوره در این شب از اهل بهشت است.
خواندن سوره دخان،  خواندن سوره قدر هزار مرتبه  
و  آنکه تکرار کند. دیگر اینکه به جز غسل اول شب،  
غسلی نیز در آخر شب کند و بدان که از برای غسل و 
احیای این شب و زیارت امام حسین علیه السالم و صد 
رکعت نماز فضیلت بسیار و تاکید شده ،  روایت شده  از 
حضرت صادق علیه السالم که فرموند: در شب قدر 
صد رکعت نماز بخوان در هر رکعت قل هو ا... احد 
را ده مرتبه بخوان اگر قوت نداشته باشید ایستاده بجا 
آورید فرموند نشسته بجا آور گفتم اگر هم قوت نداشته 
باشید نشسته بجا آورید فرموند بجا آور به همان حالی 
که به قفا خفته ای در فراش خود( و روایت است که 
حضرت رسول )صلی ا... علیه و آله( در دهه آخر ماه 
رمضان رختخواب خود را جمع می کرد و کمر خود را 
محکم می بست برای عبادت و در شب بیست و سوم 
اهل خود را بیدار می کرد و آنها را که خواب ربوده بود 
آب به صورت شان می پاشید. و حضرت فاطمه )سالم 
ا... علیها(  نمی گذاشت در این شب احدی از اهلش 
بخوابد و عالج می فرمود خواب آنها را به کمی طعام 
و مهیا می کرد آنها را برای احیای آن شب از روز یعنی 
امر می فرمود که روز را خواب و استراحت کنند که شب 

خواب شان نبرد و احیا بدارند.

بهترین روش های 
جذب »ویتامین خورشید«

با وجودی که اشعه خورشید برای تولید ویتامین D  الزم 
است، اما می تواند خطراتی هم در پی داشته باشد از جمله 
می توان به آفتاب سوختگی، آسیب به چشم ها، پیری 

پوست، سرطان، تغییر در رنگ پوست و گرما زدگی اشاره 
کرد که با توجه به این عوارض توصیه می شود بعد از 
۱۰ تا ۳۰ دقیقه که بدون هرگونه محافظی در برابر نور 
خورشید قرار گرفتید از ضد آفتاب ها استفاده کنید؛ تا از 
عواقب خطرناک اشعه خورشید در امان باشید،  هر ۲ تا ۳ 

ساعت یک بار از ضد آفتاب ها استفاده شود.

فواید فعالیت بدنی 
در نوزادان

تحرک می تواند از چهار دست و پا راه رفتن تا دویدن و 
پریدن، دوچرخه سواری و بسیاری ورز ش های دیگر باشد. 
در کنار تحرک بدنی خواب کافی شرط الزم برای رشد 

ذهنی، بدنی و روانی کودکان به شمار می رود. کودکان 
زیر یک سال باید حداقل ۳۰ دقیقه تحرک بدنی داشته 
باشند. والدین باید در طول روز کودک خود را با بازی های 
گوناگون در این راه یاری کنند. کودکانی که هنوز قادر به 
بازی نیستند  روی شکم خوابانده شوند. هرگز بیشتر از یک 

ساعت کودک را در کالسکه یا صندلی نگذارید.

خوراکی هایی که کمبودشان
 زیان آور است

افرادی که به اندازه کافی میوه یا غالت کامل از رژیم 
غذایی خود دریافت نمی کنند با بیشترین میزان خطر 
مواجه هستند. افزایش مصرف میوه ها و غالت کامل به 

معنای آن نیست که می توانید بخش های دیگر رژیم 
غذایی خود را نادیده بگیرید. دنبال کردن یک برنامه 
غذایی سرشار از گوشت قرمز، لبنیات و غذاهای فرآوری 
شده بدون در نظر گرفتن این که چه میزان میوه یا 
غالت کامل مصرف می کنید، همچنان می تواند اثر 

منفی بر سالمت شما داشته باشد.

تخم شربتی 
مفید در رفع عطش

تخم شربتی از قدیم برای برطرف کردن عطش در 
فصل تابستان استفاده می شود. گاهی تخم شربتی به 
اشتباه به عنوان دانه های چیا خریداری شده و مورد 

استفاده قرار می گیرد،  تنها شباهت دانه چیا با تخم 
آن می  است. مصرف  دو  لعابدار شدن هر  شربتی 
تواند به پیشگیری از سرماخوردگی، کاهش چربی 
و پاکسازی بدن از سموم و مواد زائد کمک کند. بر 
همین اساس افراد بسیاری این نوشیدنی را هر روز 

مصرف می کنند.

عوارض ناشی از استفاده 
بیش حد از استامینوفن

استامینوفن  از  ناشی  مهم ترین عالئم مسمومیت 
شدید  موارد  در  و  یرقان  استفراغ،  تهوع،  شامل 
از  ناشی  مسمومیت  عالئم  است.  کبدی  آسیب 

چند  از  است  ممکن  استامینوفن  باالی  مصرف 
ساعت تا چند روز پس از مصرف دارو بروز کند. 

بروز  در  مهمی  عامل  استامینوفن،  باالی  مصرف 
 آسیب های جدی در مرحله اول به کبد و در مرحله دوم 

به کلیه است.

مصرف بیشتر سویا با کاهش ۷۷ درصدی کاهش ریسک شکستگی های استخوانی در زنان جوان تر مرتبط 
است. ورود به دوره یائسگی، دوره ریسک باال در از بین رفتن استخوان هاست. محققان دریافتند سویا و فرآورده 
های آن غنی از ایزوفالون ها هستند که تعدیل کننده استروژن بوده و به افزایش تراکم استخوانی کمک 
می کند. مطالعات نشان داده اند مصرف سویا برای بیماران مبتال به سرطان سینه تجویز می شود، موجب 
کاهش ریسک شکستگی ها می شود. برخی درمان های مربوط به سرطان سینه می تواند موجب یائسگی 
 زودهنگام شده و در نتیجه تراکم استخوانی کاهش یابد. همین مسئله منجر به بروز بیشتر شکستگی های 

مرتبط با پوکی استخوان در بین بازماندگان سرطان سینه می شود.

بیشتر انرژی بدن باید با خوردن سحری تامین شود. پس افطار را سبک بخورید تا شکم سنگین نشود. غذای افطار باید 
سبک و پرکالری باشد و سریع هضم شود. مثل: خرما، شله زرد، مقداری کمی شیر و چای کمرنگ. حتماً از غذاهای کم 
حجم استفاده کنید تا به معده فشاری وارد نشود. بهتر است با چای شیرین و خرما روزه خود را باز کنید و حتی المقدور از 
نوشیدن آب زیاد بپرهیزید؛ چون این کار باعث بی حالی، ضعف و درد معده خواهد شد. موقع افطار مایعات زیادی مصرف 
نکنید؛ چرا که مصرف مایعات در این زمان، سبب سوء هاضمه می شود، اگرچه در ساعات بعد از افطار نوشیدن آب زیاد 
مفید است. در صورتی که فردی بعد از افطار قصد تمرین ورزش سنگین یا مسابقه ورزشی را دارد بهتر است قبل از شروع 
مسابقه، هنگام افطار از گوشت، زرده تخم مرغ و ماهی استفاده کند. مصرف مایعات فراوان از جمله آب میوه ها قبل از 
ورزش هم مناسب است.      مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

توصیه هایی برای افطارفواید مصرف سویا

مداوم  که  است  این  مخرب  و  متداول  خیلی  عادت  یک 
خودتان و زندگی تان را با دیگران و زندگی هایشان مقایسه 
کنید: اتومبیل، خانه، کار، کفش و لباس، حساب بانکی، روابط، 
محبوبیت اجتماعی و امثال آن وباالخره خواهید دید که هیچ 
اعتمادبه نفسی برایتان باقی نمانده است و کلی احساسات منفی 

در خود جمع کرده اید.
چطور بر این عادت غلبه کنید: این عادت مخرب را با دو عادت 

مثبت دیگر جایگزین کنید.
خودتان را با خودتان مقایسه کنید. اول به جای اینکه خودتان را 
با دیگران مقایسه کنید، سعی کنید خودتان را با خودتان مقایسه 

کنید. ببینید چقدر رشد داشته اید، به چه چیزهایی رسیده اید و 
چقدر به سمت رسیدن به اهداف تان پیشرفت کرده اید. این 
روش این فایده را دارد که وقتی می بینید چقدر جلو رفته اید و 
چطور بر موانع غلبه کرده اید، قدرشناسی و مهربانی نسبت به 
خودتان ایجاد می کند. با این روش بدون اینکه به دیگران فکر 

کنید، احساس خوبی نسبت به خودتان پیدا می کنید.
مهربان باشید. رفتار و طرز فکر شما نسبت به دیگران تاثیری 
شگرف بر رفتار و طرز فکرتان نسبت به خودتان دارد. اگر 
عادت داشته باشید دیگران را مدام نقد کنید، از خودتان هم 
مدام انتقاد خواهید کرد. با دیگران مهربان تر باشید و به آنها 

کمک کنید و خواهید دید که چطور با خودتان نیز مهربان تر 
تان تمرکز  اطرافیان  نقاط مثبت خود و  خواهید شد. روی 
اینکه  جای  به  روش  این  با  کنید.  تحسین  را  آنها  و  کنید 
با  کنید،  طبقه بندی  را  اطراف  دنیای  و  خودتان  دیگران، 

خودتان راحت تر خواهید شد.
یادتان باشد اگر مدام در حال مقایسه باشید، هیچوقت برنده 
نخواهید شد. دانستن همین نکته می تواند کمک تان کند. هر 
قدر هم که خوب باشید به قول معروف دست باالی دست 
بسیار است و باالخره کسی پیدا خواهد شد که از شما بهتر 

باشد، پس سعی نکنید ببینید که کی از شما بهتر است.

مقایسه کردن خود و زندگی تان با دیگران  

آیه روز

خداوند بر دل های آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگان شان پرده  ای است و آنان را عذابی 
دردناک است. )سوره بقره/ آیه ۷(

سخن روز

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه 
بدانید فرد شادی خواهید بود. )ارسطو(
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افقي: ۱-  نوعي میمون دمدار  - 
حوض تزئیني-  دیکته ۲- تلویزیون 
- حرکت پاندول - ساعت  - تحفه و 
کادو ۳-  موضوع-  قابل مشاهده - 
تمام کننده - ضمیر جمع 4-  عابد و 
زاهد - وسایل  نابینا 5-  دودل - در 
آیین زرتشتي نگهبان آتش مقدس را 
گویند 6-  یاري کننده - سقف فرو 
ریخته - فک ۷-  گرداگرد دهان-  
نوعي خرمای عرب -  رود پر آب 
درخشان   - کردن  ایران 8-پرهیز 
- حیوان بزرگ دریایي 9 - شهري 
تجدید  دوره  اصفهان-   استان  در 
به  نفرت  بیان  براي  اروپا-   حیات 
گردن-   دستمال   - میرود ۱۰  کار 
پایتخت غنا -از افعال ۱۱- انباشته 
شده  - پایه ساختمان ۱۲-  سختي و 
صالبت - میل به غذا - آخر و پایان 
۱۳-  من و جنابعالي - کار بیهوده 
و سرسري-  آماده و فراهم - حرف 
درد ۱4-  آسانتر - چراغ - نمره عالي 
۱5-  توگوشي و کشیده - لگام اسب 

- کمک و مساعدت

 - وسیع  جلگه    -۱ عمودي: 

اعمال حج - خادم کلیسا ۲- شاعر 
افسانه - دائم و همیشگي - از اقوام 
مادري ۳ - موضوع و زمینه - درد 
چشم - روز رستاخیز-  نت پنجم 
شمالي   شهرهاي  عروس   -  4
-خرج گلوله - حرف تصدیق 5 - 
ردیاب  -آهو 6 - بي درنگ - یار 
و رفیق - پایتخت تاجیکستان ۷ - 
معطر - ماه سوم بهار- از ماه هاي 
رومي - سنگ نوشته 8-  گرداگرد 
دهان- از آثار شیخ احمد بیغمي - رام 
نشده 9-  فیل ماقبل تاریخ - عابد 

و زاهد -ایمنی ۱۰-  پایتخت»گرگ 
بیابان « ترکیه - میوه کال - نویسنده 
و  خیر  داراي   - رمان۱۱   - آلماني 
برادر ۱۲  و  خواهر  نوعي   - برکت 
فرنگي  ارفاق  فامیل -  و  -خانواده 
- فرقه اي در عربستان۱۳ - باال 
آمدن آب دریا  - ساحل دریا - ضمیر 
متکلم وحده -حرف تردید ۱4-  از 
رنگرزي - شهید  گیاه  مرکبات - 
صدراسالم ۱5-  براق کننده پارچه  
- بسیار و زیاد  -کشتي گیري که 

لقب جهان پهلوان گرفت.
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هامامدوبانتر5
ناخراتایمیکو6
روررنویژلملسم7
یسایسراگقافتا8
کروکهیموراتوت9
ایرماسنانرنو1۰
وجوللتانوشقز11
نامایتردنان12
دبلاکدیونهصرع13
یجانهرهسیمدمد14
شاتکیشبایزوکین15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است که 
چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

هیئت قرآنی شهدای محراب09333193047  

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    09157212359 

09364782605 -09364782506

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
14:3016:1522:45شروع سانس

تگزاس 2
17:4521:15شروع سانس

سرویس کولر در اسرع وقت   ۰915362269۰

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

مرکز تخصصی تعمیر و فروش مانیتور
 و مینی کیس های قدرتمند اروپایی

 در حد آک
160G HDD -DDR3 2 RAM

قابل ارتقا
قیمت ماه رمضان 620 هزار تومان

حاشیه پاسداران 15
ساعت کاری ماه رمضان: 18 الی 20

@ asbirjsnd  :کانال تلگرام ما 
Www.asbirjand.ir

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

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 

نقد و اقساط

به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

09157553413 - 32439105

به یک کارگر ساده )آقا( 
نیازمندیم. 32447312

به تعدادی راننده با خودرو و منشی آقا 
جهت کار در آژانس پارک نیازمندیم.

09365613536

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

به یک شاگرد ماهر خانم جهت شیفت عصر 
سالن زیبایی  در محدوده معلم نیازمندیم. 

09399441888- 32455303

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   32415۰81 - ۰9155617846

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی
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آغاز فاز اجرایی طرح تفکیک زباله از مهرشهر بیرجند

غالمی- معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: با توجه به گستردگی شهر بیرجند، طرح تفکیک زباله محله به محله انجام می شود. شاکری اظهار کرد: فرهنگ یاران شرکت طرف قرارداد و مجری 
طرح، برای آموزش و نحوه عملکرد در موضوع تفکیک پسماندهای خانگی خشک و تر به شکل خانه به خانه اقدام می کنند و به زودی در این منطقه، طرح وارد فاز اجرایی خواهد شد. وی یادآور شد: برای 
افزایش فرهنگ عمومی، یک باب غرفه در پارک نشاط ایجاد و نسبت به توزیع بروشور و آموزش عمومی شهروندان اقدام می شود که در صورت نیاز به آموزش، شهروندان می توانند به غرفه مزبور مراجعه کنند.

خبر ویژه

*مراسم عزاداری شهادت حضرت علی )ع( و احیای 
دومین شب قدر در مساجد، حسینیه ها و تکایای شهرها 

و روستاهای استان برگزار شد.
*40 بسته غذایی بین دانش آموزان عشایری خسارت 

دیده از سیل روستای شیرگ سربیشه توزیع شد.
*رئیس پلیس راه گفت: تصادفات فوتی در خراسان 

جنوبی هفته گذشته 50 درصد کاهش داشت.
*به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
87 میلیون و 516 هزار و 739  تومان از مطالبات گندم 

کاران خراسان جنوبی پرداخت شد.
* در دومین شب قدر در خراسان جنوبی 848 نفر 
حامی، حمایت از ایتام و نیازمندان را بر عهده گرفتند 
که این تعداد در مقایسه با شب 21 رمضان پارسال، 40 

درصد افزایش داشت.
* رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان 
جنوبی گفت: 2 سارق حرفه ای که محتویات داخل 
خودرو را در شهرستان بیرجند سرقت می کردند با 

هشت فقره سرقت دستگیر شدند.
*رئیس شبکه بهداشت و درمان قاین با اشاره به مشکل 
موجود در موضوع جذب نیرو با توجه به کمبود نیروی 
موجود گفت: اکنون حدود 40 درصد از فعالیت های 
بیمارستان با نیروهای طرحی انجام می شود که این امر 

مدیریت را دچار مشکل می سازد.

اخبار کوتاه

 در  نشست بررسی احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی محرومان در استان عنوان شد:

باران، طغیان آفات را کاهش داد
 بحران اما پا برجاست

محمودآبادی - بارندگی های فروردین امسال تا کنون، 
آثار بسیار مثبتی در کاهش خسارات آفات منابع طبیعی 

داشته ، اما بحران شپشک هنوز در استان  وجود دارد. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در گفتگو با آوا 
درباره تاثیر بارندگی های امسال بر اوضاع منابع طبیعی 
استان به لحاظ هجوم آفات گفت: بارندگی های امسال 
آثار بسیار مثبتی در کاهش خسارات آفات منابع طبیعی 
افزود: آفت شپشک  کشور داشته است. نصرآبادی 
سفید سطح زیادی از تاغزارهای منابع طبیعی را درگیر 
 کرده بود و هر سال بر حجم این طغیان افزوده می شد 
تا جایی که در برخی مناطق بخشی از تاغزارها در 
حال نابودی کامل بود، اما خوشبختانه با بارندگی های 
امسال، از شدت طغیان این آفت مخرب نسبت به 
سال قبل اندکی کاسته شد. وی تاکید کرد: با این 
وجود ما هنوز درگیر این آفت در استان هستیم، چرا 
که در زمان تخصیص اعتبار برای مبارزه با آن اعتبار 
 در زمان الزم و به میزان الزم تخصیص پیدا نکرد. 
نصرآبادی با اشاره به اعتبارات صندوق توسعه ملی 
ادامه داد: امسال به لحاظ مبارزه با آفات قرار است 
اعتبارات خوبی تخصیص پیدا کند که امیدواریم با 
نزول رحمت الهی و نیز اقدامات مقابله ای و حفاظتی 
بتوانیم با اعتبارات این صندوق در سطح گسترده ای 
این آفات را کاهش دهیم. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گفت: عالوه بر شپشک در تاغزارها ، آفت 
»تشی« در سال های گذشته به دلیل کاهش پوشش 
زیادی  خسارات  متوالی  خشکسالی های  و  گیاهی 
را در استان به بار آورده بود. وی با تأکید بر اینکه 
خشکسالی های متوالی آمار این آفت را افزایش داده 
بود، ادامه داد: تشی به بنه زارها در دشت ها حمله 
می کرد و سبب خشک شدن بنه ها می شد، بنه هایی 
که بسیاری از آنها در مناطقی مانند نهبندان قدمت 
با اشاره به شرایط  چند صد ساله دارد. نصرآبادی 
بهبود در مراتع و عرصه ها  افزود: اما به دلیل افزایش 
پوشش گیاهی در بارندگی های اخیر، خسارات این 
آفت نیز کاهش پیدا کرد. وی توضیح داد که کاهش 
خسارات »تشی« به این دلیل است که آنها به سایر 
گونه ها حمله کرده و کمتر در پوست ضخیم بنه النه 
می کنند. وی خاطرنشان کرد: سازمان منابع طبیعی 
 و آبخیزداری با توجه به اعتباراتی که برای بیابان 
آسیب  بود  خواهد  تالش  در  کرد  خواهد  دریافت 
های آفات را کاهش داده و در موضوع حفظ بنه 
های تاریخی از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری درباره آفاتی که 
امسال منابع طبیعی را تهدید می کند، گفت: تنها 
موردی که در سال 98 اتفاق افتاد که در سال های 
گذشته کمتر نمونه آن را دیده بودیم، هجوم ملخ ها 
یک  از  بیش  به  ها  ملخ  افزود:  است.نصرآبادی 
از اراضی کشاورزی و  میلیون و 600 هزار هکتار 
کرمان،  هرمزگان،  بوشهر،  استان های  در  مرتعی 
سیستان و بلوچستان و خوزستان حمله کرده اند، اما 
خوشبختانه خراسان جنوبی به اندازه دیگر استان ها 
دچار این مشکل نشد.وی ادامه داد: فقط در بخشی 
از مراتع نهبندان هجوم ملخ ها را از سمت سیستان 
و بلوچستان داشتیم که با اقدام سریع و به موقع و با 
اقدامات مشترک، جلوی افزایش خسارت این ملخ ها 
نظرات  توانند  می  ارجمند  )خوانندگان  گرفته شد. 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.( 

دبیر شورای هماهنگی
 مبارزه با مواد مخدر استان منصوب شد

محمدرضا حسنی مقدم با حکم دبیرکل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی 
استانداری، مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری و 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان جنوبی از مهمترین سوابق اجرایی حسنی مقدم 
است. گفتنی است علی زندی پیش از این دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بود.همچنین در 
حکمی از سوی استاندار، محمدرضا دبیری به عنوان 
مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری منصوب شد.

بازدید استاندار از پایگاه
 انتقال خون بیرجند

بیرجند  خون  انتقال  پایگاه  از  استاندار  غالمی- 
همزمان با شب 21 ماه مبارک رمضان بازدید کرد. 
معتمدیان با حضور در پایگاه انتقال خون بیرجند، 
روند اهدای خون و خون گیری در این مرکز را از 
نزدیک مشاهده و با کارکنان این مجموعه دیدار کرد. 
مدیرکل انتقال خون نیز در این بازدید توضیحات 
الزم را درباره امکانات و تجهیزات پایگاه انتقال خون 
و روند خون گیری از مردم به استاندار ارائه کرد و با 
قدردانی از حضور چشمگیر اهداکنندگان خون گفت: 
مردم نوعدوست استان در دومین شب قدر ، 259 

واحد خون به بیماران اهدا کردند.

بهره برداری  از ۶ بند خاکی،
 تا نیمه نخست امسال

صداوسیما- فرمانده قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه )ع( 
نیروی زمینی سپاه پاسداران کشوردر بازدید از طرح های 
محرمیت زدایی قرارگاه شهید ناصری در شهرستان های 
درمیان و سربیشه، محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان 
را از جمله فعالیت های این قرارگاه در استان های خراسان 
جنوبی و رضوی دانست. حسن زاده با اشاره به اینکه در 
حوزه آبخیزداری و آبخوان داری پارسال 11بند خاکی در 
خراسان جنوبی به بهره برداری رسید افزود: هم اکنون 6 
بند خاکی در این استان در دست اجراست که پیش بینی 
می شود تا نیمه نخست امسال به بهره برداری برسد. 
وی گفت: در این راستا 16 بند خاکی با ظرفیت 300هزار 
مورد  جنوبی  خراسان  در  مترمکعب  میلیون  یک   تا 

بهره برداری مردم قرار می گیرد.

 عملیات اجرایی منطقه گردشگری بند دره شروع شود

گروه خبر-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
تا  آتی  تواند در روزهای  گفت: سرمایه گذار می 
هفته آینده عملیات اجرایی منطقه نمونه گردشگری 
»بند دره« بیرجند را آغاز کند. میرجعفریان یکشنبه 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  درکارگروه 
گردشگری گفت: مدیران دستگاه های اجرایی با 
حضور جدی و با برنامه در کارگروه ها شرکت کنند. 
میراث  ظرفیت های  بندی  اولویت  خواستار  وی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  شد و افزود: 

اقتصادی  ارتقای شاخصه های  در  این ظرفیت ها 
بسیار تأثیرگذار بوده که می طلبد مورد توجه ویژه 
واقع شود. میرجعفریان اظهار کرد: سرانه فضای 
سبز شهر بیرجند 2.5 مترمربع و سطح استاندارد 
8 متر مربع است که سرانه فضای سبز شهری 
بیرجند نسبت به حد استاندارد سه برابر کمتر است.
خواستار  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
شناسایی  گفت:  و  شد  روستاها  شناسنامه  تهیه 
ظرفیت های هر روستا برای رونق و اشتغالزایی از 

عوامل اصلی در تهیه شناسنامه باشد. 

راه اندازی بازارچه های صنایع دستی 
نیازمند  ۱.۵میلیارد تومان اعتبار

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دستی هم گفت: راه اندازی بازارچه های صنایع 
دستی در  استان نیازمند یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار است. وی با اشاره به غارهای خراسان 
جنوبی بیان کرد: دو غار در فهرست میراث طبیعی 
و 10 غار در فهرست آثار تاریخی ثبت شده اند که 
در حفاظت از غارها مشکل داریم. رمضانی با بیان 

روستای  در  عظیم الجثه  حیوانات  پای  رد  اینکه 
چهکند نیازمند حفاظت و نگهداری است، اظهار 
کرد: دسترسی به برخی از آثار طبیعی سخت است 
بنابراین کمتر مورد تخریب قرار گرفته اند. وی بیان 
کرد: 240 کارگاه پارچه بافی در خراشاد فعال بوده و 

در سطح ملی برند دارد.

کلکسیون کامل سازه های آبی
 کشور در خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هم عنوان کرد: این 
استان با داشتن قدیمی ترین سد تاریخی، سد طاق 
عباسی، آب انبارها  و آسیاب های آبی کامل ترین 
کلکسیون سازه های آبی کشور را دارد. امامی گفت: 
برخی از سدها ظرفیت گردشگری دارند و تالش  
می کنیم با منابع داخلی گنجینه های آب در استان 
راه اندازی شود. امامی اظهارکرد: خراسان جنوبی از 
استان های بکر است که جذابیت های زیادی برای 
کامل ترین  استان  گفت:  وی  دارد.  گردشگران 
کلکسیون از سازه های آبی است که جایگاه مطالعه 
و تحقیق در کشور را دارد. وی افزود: باید در کنار 

کشاورزی و دامپروری مردم با ایجاد صنایع دستی 
کمبود اشتغال را برطرف و درآمد پایدار فراهم کنیم. 
امامی تصریح کرد: گنجینه آب در مناطق بازآفرینی 
شهری و برخی از سازه ها پیش بینی شده و گنجینه 
آبی  سازه های  معرفی  برای  مناسبی  ویترین  آبی 
استان است. وی گفت: از ظرفیت سد نهرین در 
ورودی منطقه گردشگری خرو طبس باید نهایت 

استفاده را برد.

فضای گردشگری و کسب و کار 
استان برای گردشگران تسهیل شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
در  اقدامات  تمام  کرد:  بیان  کارگروه  این  در  نیز 
راستای  موضوع گردشگری باید پیوست فرهنگی 
جنوبی  خراسان  گفت:  موسوی کیا  باشد.  داشته 
استانی فرهنگی است و حدود 50 مدرسه با قدمت 
باالی 100 سال دارد که جزو مدارس تاریخی و 
خاطرنشان  وی  می شود.  محسوب  فرهنگی  آثار 
کرد: باید فضای گردشگری و کسب و کار برای 
فرهنگی  فضاهای  و  شود  تسهیل  گردشگران 

مهم تر از سازه فیزیکی است.

وجود خادم های افتخاری در بخش
 میراث فرهنگی ضروری است

مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز در این کارگروه افزود: 
امروز نسل جدید بیشتر در فضای مجازی حضور 
باید فضای حقیقی   و  تا در فضای حقیقی  دارند 
حفظ شود. حجت االسالم رضایی تصریح کرد: 
باید خادم های افتخاری در بخش میراث فرهنگی 
استان داشته باشیم تا با کمک این خادم ها اجازه 

ندهیم شناسنامه یک روستا محو شود.

استان دارای 604 هزار 
هکتار عرصه جنگلی است

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان هم گفت:  استان  604 هزار هکتار 
عرصه جنگلی دارد. باقرپور با بیان اینکه خشکسالی به 
درختان زیادی آسیب رسانده است تصریح کرد: از 15 
میلیون هکتار مساحت استان تعداد 14 میلیون و 500 

هزار هکتار از عرصه های طبیعی  است.

واحدهای نامقاوم در اولویت ساخت مسکن قرار دارند
ارتباط  در  بنیاد مسکن گفت:  گروه خبر-مدیرکل 
ویژه  مسکونی  واحدهای  توزیع  های  شاخص  با 
محرومان پنج هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن و 
پنج هزار واحد مربوط به کمیته امداد امام )ره( است 
که در بخش بنیاد مسکن واحدهای نامقاوم در اولویت 
قرار دارند. آسمانی مقدم  یکشنبه در  نشست بررسی 
احداث 10 هزار واحد مسکونی محرومان در استان 
افزود: خانوارهای فاقد مسکن، بد مسکن و بخش 
توزیع اعتبارات تملک دارایی در مراحل بعد هستند. 
وی با بیان اینکه شهرستان های بیرجند وقاین  هر 
کدام 20 درصد از واحدهای نامقاوم را دارا هستند گفت: 
درمیان با 14 درصد، سربیشه 12، خوسف 8، نهبندان 
6 ، طبس و فردوس 5 ، بشرویه و سرایان 4 و زیرکوه 
با یک درصد واحدهای غیر مقاوم در رده های بعدی 

هستند. وی اظهار کرد: با توجه به شیوه نامه جدید 
سازمان برنامه و بودجه برای ساخت 10 هزار واحد 

مسکونی ویژه محرومان استان، بانک ها روند تضمین 
پرداخت تسهیالت مسکن را تسهیل کنند. وی گفت: 
طرح 10 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان بی نظیر 
و نادر است که در کنار 40 میلیون تومان تسهیالت 

درازمدت و ارزان قیمت، 25 میلیون تومان تسهیالت 
بالعوض دارد. وی با بیان اینکه از 88 هزار و 835 

واحد مسکونی روستایی استان 49 هزار و 335 واحد 
غیرمقاوم هستند گفت: بدون شک اگر در گذشته به 
مقاوم سازی مساکن توجه بیشتری می شد خسارت 

های سیل اخیر به شدت کاهش می یافت.

6۲۳ خانوار شهری تحت پوشش
 کمیته امداد فاقد مسکن هستند

مدیرکل کمیته امداد هم با بیان اینکه 623 خانوار 
مسکن  فاقد  امداد  کمیته  پوشش  تحت  شهری 
هستند گفت: اگر زمین و پروانه رایگان، تامین شود 
ساخت این واحدها را تعهد می کنیم. سلم آبادی بیان 
کرد: پنج هزار و 951 خانوار یک نفره تحت پوشش 
کمیته امداد دارای مسکن غیر مقاوم بوده و یا فاقد 
مسکن هستند. وی ادامه داد: با توجه به شاخص های 
توزیع پنج هزار واحد مسکونی، خانوارهای یک نفره 
از لیست حذف شد. سلم آبادی با بیان اینکه هفت 
هزار و 202 خانوار دو نفره به باال تحت پوشش امداد 
مسکن غیر مقاوم دارند و یا فاقد مسکن هستند، بیان 
کرد: از این تعداد چهار هزار و 484 خانوار دو نفره و 

دو هزار و 538 خانوار سه نفره و باالتر هستند.
میرجعفریان  نیز گفت: ساخت خانه محرومان نیازمند 
کار جهادی و انقالبی تمامی دستگاه هاست که باید از 
کمترین فرصت ها بیشترین استفاده شود. وی افزود: 
اگر پس از 48 ساعت از سیل سربیشه با آن توپوگرافی 
سخت شاهد سامان اوضاع هستیم نشان دهنده همین 
روحیه جهادی است که امیدواریم در بازسازی منازل 
تخریب شده هم دستگاه ها با همین روحیه جلو 
بروند. میرجعفریان تصریح کرد: مسکن محرومان از 
بزرگترین دغدغه هایی است که سال ها در استان 
مطرح بوده اما با پیگیری های مجدانه استاندار و 
همراهی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه ساخت  10 هزار واحد مسکونی محرومان در 

استان مصوب شد.

راهکارهای افزایش پروازهای بیرجند در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی
پروازهای  خالی  صندلی های  تأثیر  مقدم-  دادرس 
فرودگاه بیرجند در لغو پروازها، چگونگی اقتصادی 
کردن پروازها و نقش فعاالن اقتصادی در این امر 
در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند مطرح 
شد. احتشام شب شنبه در کمیسیون صنعت اتاق 
بازرگانی بیرجند که برای بررسی و ارائه راهکارهای 
افزایش پروازهای فرودگاه  بیرجند به مشهد و زاهدان 
برگزار شد، اظهار کرد: از مشکالت کسب و کار تجار 
و بازرگانان خراسان جنوبی با فعاالن اقتصادی سایر 
استان ها و تجار کشورهای همسایه موضوع پروازها 
فعاالن  و  تجار  از  بسیاری  کرد:  بیان  وی  است. 
اقتصادی سایر کشورها ترجیح می دهند به جای طی 
کردن مسیر هفت ساعته مشهد به بیرجند یا زاهدان 
به بیرجند با استان هایی ارتباط اقتصادی داشته باشند 
که در حمل و نقل سهولت بیشتری دارد این در حالی 
است که سهولت حمل و نقل و ارتباطات هوایی برای 
تجاری که قصد خرید از واحدهای تولیدی خراسان 
جنوبی را داشته و یا قصدشان از سفر به استان ما 

گردشگری است بسیار حائز اهمیت است.

در  برای مشارکت  بازرگانی  اتاق  آمادگی 
اقتصادی کردن پروازهای فرودگاه بیرجند

اتاق بازرگانی بیرجند برای  وی با اشاره به اینکه 
اقتصادی کردن پروازهای بیرجند- مشهد- زاهدان 
در ابتدای شروع پروازها آماده همکاری است، افزود: 
واحدهای تولیدی نیز در این زمینه می توانند همکاری 
الزم را داشته باشند. وی یادآور شد: استاندار نیز در 

فرودگاه  پروازهای  بهبود وضع  و  زمینه گسترش 
بیرجند و خراسان جنوبی بسیار مصمم است و این 
پیگیری ها دستور استاندار است که اتاق بازرگانی هم 
جهت اجرای آن مشارکت می کند. سالمی مدیرکل 
فرودگاه  ها نیز در این جلسه اظهار کرد: فرودگاه 
بیرجند در نقطه  راهبردی واقع شده است و به واسطه 

فاصله بیرجند با مراکز سیاسی، اقتصادی و تجاری 
کشور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. وی با 
بیان اینکه در حوزه حمل و نقل در خراسان جنوبی 
عالوه برموضوع پروازها در زمینه حمل و نقل ریلی 
و جاده ای نیز جای کار بسیار وجود دارد، بیان کرد: 
در مناطقی که رونق تولیدی و اقتصادی فراهم است 
فعاالن اقتصادی در زمینه ارتباط بین توسعه پایدار و 

رونق حمل و نقل دغدغه مند هستند.
وی ادامه داد: در خراسان جنوبی و فرودگاه بیرجند گاه 
با سختی و رایزنی های فراوان یک پرواز راه می افتد 
ولی به واسطه پر نشدن صندلی ها و مسائل اقتصادی 

فرودگاه ها  اینکه  به  اشاره  با  می شود. سالمی  لغو 
اتصال دهنده نقش های  اقتصاد و  زیادی در  تأثیر 
متعدد کارآفرین به یکدیگر هستند، گفت: بی شک 
رونق پروازها به معنای رونق صادرات و واردات و 
حضور سرمایه گذاران، گردشگران، تجار و پزشکان 
و متخصصان رشته های گوناگون در خراسان جنوبی 

است. وی اظهار کرد: اگر به دنبال خط پروازی جدید 
هستیم باید با همدلی و به دور از فشارهای سیاسی 
بیندیشیم که چگونه می توان 160 یا 300 صندلی را 
از مسافر پر کرد تا پرواز برای شرکت هواپیمایی صرفه 

اقتصادی داشته باشد.

راهکارهای بهبودپروازهای فرودگاه بیرجند
مدیرکل فرودگاه ها با اشاره به اینکه از راهکارهای 
یک  ثبت  بیرجند  فرودگاه  پروازهای  وضع  بهبود 
ایرالین برای استان است، بیان کرد: البته این اقدام 
کاری بسیار سخت و نیازمند نیروی متخصص است.

هواپیما  دیگر خرید  راهکارهای  داد:  ادامه  سالمی 
توسط بخش خصوصی و یا اجاره تضمینی صندلی 
)چارتر( است که فعاالن اقتصادی می توانند در این 
زمینه ورود پیدا کنند. وی افزود: شاید فعال اقتصادی 
در اراک، همدان، زنجان و سمنان به واسطه نزدیک 
بودن به پایتخت بدون پرواز هم مشکالت خود را 

رفع کند ولی بدون پرواز چرخه اقتصادی استان لنگ 
می زند. وی یادآور شد: زیر ساخت های بسیار خوبی 
در سال های اخیر در فرودگاه بین المللی بیرجند فراهم 
شده است و وجود باند پروازی با قابلیت نشست و 
برخاست همه نوع هواپیما، وجود دستگاه های کمک 
ناوبری و سیستم های ارتباطی، توسعه ترمینال و دیگر 
زیرساخت ها فرودگاه بیرجند را به سطوح باال سوق 
داده اما موضوع پرواز نیازمند خرد جمعی و کمک 
همه فعاالن گردشگری، فعاالن اقتصادی و مسئوالن 
استانی است. خامه زر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
بیرجند نیز اظهار کرد: خراسان جنوبی همواره موقعیت 

ویژه ای در تجارت داشته و از این جهت زبانزد بوده 
بازرگانی می خواهد  اتاق  اگر  کرد:  بیان  است. وی 
پروازهای  رونق  و  کردن  اقتصادی  موضوع  در 
فرودگاه های بیرجند در راستای تسهیل حمل و نقل 
موارد مرتبط با تولید مشارکت داشته باشد بی شک 
واحدهای بزرگ تولیدی و برخی از نهادها و دستگاه ها 
نیز در این زمینه باید همکاری الزم را داشته باشند. 
وی با اشاره به مشکالتی که نبود پروازها برای برخی 
همایش ها ایجاد می کند، ادامه داد: به عنوان مثال برای 
پرواز مهمانان همایش بین المللی لوت با مشکالت و 

سختی های فراوانی رو به رو بودیم.

پروازهای فرودگاه بیرجند تجاری شود
خامه زر با بیان اینکه پروازها باید از پروازهای اداری 
به سمت پروازهای تجاری برود، یادآور شد: پروازهای 
اقتصادی  فعاالن  و  بازرگانان  حامل  که  تجاری 
استان های گوناگون و کشورهای همسایه است موجب 

توسعه و رونق خراسان جنوبی می شود.
جلیلیان رئیس انجمن صنفی دفاتر خدماتی نیز در 
این جلسه اظهار کرد: سه روز پرواز بیرجند به مشهد 
و برعکس به شرط همکاری همه جانبه به راحتی پر 
می شود و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی بیان کرد: پروازها باید به گونه ای باشد که وقتی 
کسی یک روزه در مشهد یا تهران کاری داشته باشد به 

راحتی بتواند بلیت رفت و برگشت را تهیه کند.
در نهایت تصمیم گرفته شده که موضوع چارتر برای 

پرواز بیرجند- مشهد پیگیری شود.

حضور گروه واکسیناسیون
 متقلب در استان

تسنیم- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
از حضور گروه واکسیناسیون متقلب در استان خبر داد 
و گفت: مردم از خوراندن هر گونه قطره به کودکان 
شان از دست گروه های مراجعه کننده به در منازل 
خودداری کنند. مهدی زاده با اعالم این خبر اظهار 
کرد: گزارش شده یک تیم متقلب متشکل از 3 مرد 
و یا 2 زن به در منازل در بیرجند مراجعه و خود را به 
عنوان کارمند مرکز بهداشت معرفی می کنند و اقدام 
به دادن قطره فلج اطفال به کودکان می کنند. وی 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هیچگونه طرح 
واکسیناسیونی را در استان اجرا نمی کند. وی تأکید 
کرد: داروی ارائه شده از سوی این گروه متقلب مورد 

تأیید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیست. 

عرضه ریتالین بدون نسخه
 پزشک ممنوع است

فروش  گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ایرنا- 
هرگونه داروی ریتالین بدون نسخه پزشک متخصص 
ممنوع است و با داروخانه های خاطی برخورد می شود.
قرص  مصرف  متاسفانه  افزود:  فیروزآبادی  دهقانی 
ریتالین با تفکری اشتباه در شب های امتحان بین برخی 
دانش آموزان و دانشجویان متقاضی پیدا می کند که 
این تفکر اشتباه بعضا موجب اختالالت روانی و حتی 
خونریزی مغزی می شود.وی گفت: مصرف ریتالین 
برای برخی بیماری های روانی و به صورت تخصصی 
تجویز می شود که برای فرد سالم ممکن است در کوتاه 
مدت موجب کاهش خواب و افزایش بیداری شود اما 
در بلندمدت عوارض برگشت ناپذیر خواهد داشت که 
مهمترین آن وابستگی به این قرص است. وی تصریح 
کرد: خانواده ها توجه بیشتری به فرزندانشان در این ایام 
داشته باشند تا بی اطالعی دانش آموز و خانواده موجب 

عوارض جبران ناپذیر نشود.
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۵۱۴۶ اجرایی آقای مهدی خاموشان فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۰۵/۲۴۰/۰۰۰ ریال در حق آقای عبدالعزیز صدر و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه اموالی شامل: 
۱- آبگرمکن دیواری بوتان مدل ۵۱۲ هفت عدد هر کدام ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال )جمعا مبلغ ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال( ۲- پکیج بزرگ یک دستگاه )به مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ نود و چهار میلیون و پانصد هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار 

است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندWww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

اطالعیه اداره کل استاندارد خراسان جنوبی
به استحضار کلیه شهروندان محترم می رساند: مطابق استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ و دستورالعمل های جاری سازمان ملی استاندارد گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور 
 صادره توسط شرکت های بازرسی فنی تائید صالحیت شده و تائیدیه های صادره بر مبنای آن توسط ادارات کل استاندارد استانی، دارای اعتبار یک ساله

می باشد و الزم است آسانسورها حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر ماهیانه نصابان مجاز قرار گرفته و به عالوه به منظور حصول اطمینان از 
برقراری شرایط استاندارد به صورت سالیانه توسط شرکت های بازرسی فنی تائید صالحیت شده بازرسی ادواری شوند. بدیهی است در صورت عدم انجام سرویس 
و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد.

091۵8۶30313 - 091۵8۶30383 - 32444۶74     واحدی- آرمان صعود

 عرضه انواع ترشی، زیتون، روغن زیتون،
 انواع شربت های طبیعی شیراز، ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی 
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 

وفلکه نعلبکی، پالک ۵۲ ۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۲۳۹۱۰۵ سجادی فر

۵ تا 2۵ % تخفیـف

با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
 درمان نگه دارنده با متادون ،بوپرنورفین  وتنتوراپیوم
مشاوره و روان درمانی
کنترل و پیگیری درمان با تست های اعتیاد
ساعت پذیرش عصرها از ساعت ۱۶ الی ۲۰
تخفیف ویژه برای افراد نیازمندی که واقعا قصد ترک دارند.

آدرس: دستگرد - خیابان شهید غالمرضا دستگردی 
جنب سوپرمارکت علیپور  تلفن: ۳۲۳۰۷۳۷۵ 
موبایل: ۰۹۳8۷۹۴۳۷۰۴

افتتاح مرکز درمان سوء مصرف مواد

 صبح امـید 
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کاری - استاندار خراسان جنوبی در جریان بازدید از پروژه 
های در حال ساخت جمعیت هالل احمر دستور الزم برای 

تسریع در اجرای باقیمانده مراحل پروژه ها را صادر کرد.
از مجتمع  بازدید  استاندار خراسان جنوبی )۵ خرداد( در 
تجاری - اداری هالل بیرجند و ساختمان ستادی جمعیت 
این  روند ساخت  در جریان  نزدیک  از  استان  احمر  هالل 

پروژه ها قرار گرفت.
راستای  در  استاندار دستورات الزم  بازدید  این  در جریان 
تسریع اجرای باقیمانده مراحل ساخت را صادر کرد و گفت: 
اتمام پروژه های نیمه تمام از اولویت های استانداری است و 

باید هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.
احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  شهریاری  رحیم  محمد 
خراسان جنوبی پروژه مجتمع تجاری - اداری هالل را از 
مهمترین پروژه های استان دانست و گفت: با اتمام این پروژه 
کمک شایانی به رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد 

اشتغال در استان می شود.
وی با اشاره به اینکه پروژه تجاری - اداری هالل بیرجند 
۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: عملیات ساخت این 

 مجتمع با ۱۵ هزار و ۷۰۰ متر زیربنا از سال ۹۲ آغاز شده است.
وی با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری هالل احمر ایران به 
عنوان رکن اقتصادی در راستای اهداف عام المنفعه جمعیت 
هالل احمر گام برمی دارد، عنوان کرد: این شرکت علیرغم 
عدم توجیه اقتصادی به دلیل تعهد به مردم در پایان سال ۹۷ 
 با تزریق نقدینگی برای فعال سازی پروژه اقدام کرده است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با اشاره به 
شرایط امروز کشور که دشمن با تمام قوا یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار علیه کشور به راه انداخته است، اهمیت حمایت از 
سرمایه گذاران را دو چندان بیان کرد و گفت: الزمه رسیدن 
به نتیجه مثبت و حرکت روان در راستای توسعه پایدار ، 
وجود هماهنگی و همراهی سایر دستگاه های ذیربط در 

انجام مراحل مختلف پروژه است.
احمر  هالل  جمعیت  ستادی  ساختمان  پروژه  شهریاری 
استان را از دیگر پروژه های هالل احمر مطرح کرد و گفت: 
این پروژه با ۷ هزار و ۵۰۰ متر زیربنا از سال ۹۲ عملیات 
ساخت آن آغاز شده و هم اکنون در مرحله نازک کاری 

قرار دارد.

بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه های در حال ساخت جمعیت هالل احمر
عکس: خضری

جناب آقای دکتر کارگر
مصیبت درگذشت برادر گرامی تان  را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض می نماییم. برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان داغدیده 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

مهمترین برنامه ها و فعالیت های طرح ضیافت الهی ۹۸ که در بقاع متبرکه استان خراسان جنوبی در حال برگزاری است
طرح ضیافت الهی ماه مبارک رمضان در ۴۵ بقعه متبرکه سطح استان و در چهار محور کلی برگزار می شود

تعداد مبلغین اعزامی طرح به روستاها و امامزادگان ۴۷ نفر شامل ۲۲ نفر اعزامی و ۲۵ نفر بومی است
برنامه های فرعی مرتبط با عناوین اصلیعناوین اصلی فعالیت های طرح ضیافت الهیردیف

۱( اقامه نماز جماعت در ۴۰ بقعه متبرکهفعالیت های عبادی و تبلیغی طرح ضیافت الهی۱
۲( برپایی کرسی تفسیر قرآن تحت عنوان بیان وحی با حضور اساتید استانی در ۱۵ بقعه و با حضور مفسرین کشوری در ۲ شهرستان فردوس و بشرویه

۳( سخنرانی و بیان احکام شرعی در ۲۲ بقعه متبرکه ۴( برگزاری نماز جماعت صبح در ۶ بقعه متبرکه
۵( برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در ۲۸ بقعه متبرکه ۶( برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء  در ۳۹ بقعه متبرکه

۱( برگزاری محافل انس با قرآن شهرستانی در ۱۸ بقعه متبرکه - یک محفل با حضور یک قاری برجسته  ۲( اجرای مراسم ترتیل خوانی و جزء خوانی در ۳۲ بقعه متبرکهفعالیت های قرآنی طرح ضیافت الهی۲

۱( برپایی سفره های کریمانه افطار )افطاری ساده( در ۲۶ بقعه متبرکه ۲( برپایی خیمه های معرفت کودکان در ۷ بقعه متبرکهفعالیت های جاری طرح ضیافت الهی۳
۳( برپایی خیمه های معرفت مشاوره در ۱۳ بقعه متبرکه ۴( برپایی نمایشگاه های فرهنگی و مذهبی ۴ بقعه متبرکه

فعالیت های تعظیم شعائر و مناسبت های۴
 ماه مبارک رمضان

۱( برگزاری ویژه برنامه خدیجه مادر امت مطابق با دهم رمضان المبارک در ۱۶ بقعه متبرکه ۲( برگزاری جشن والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی )ع( در ۲۶ بقعه متبرکه
۳( برگزاری مراسم شب های قدر، شب و روز شهادت و شام غریبان امیر المومنین )ع( در ۲۷ بقعه ۴( برگزاری نماز عید فطر در ۳۶ بقعه متبرکه

قابل توجه کلیه هم استانی های محترم
 مایع تمیز کننده َمن )جرم گیر و ضدعفونی کننده (
 اولین و قدیمی ترین تمیز کننده ایران با نیم قرن 
فعالیت ، کیفیت فوق العاده باال و قیمت مناسب 
را می توانید از کلیه فروشگاه های بزرگ و معتبر 

سطح استان تهیه فرمایید.
ما کیفیت  تمیز کننده اصلی َمن

 تولیدی شرکت تاپ َمن
 با نیم قرن تجربه را تضمین می کنیم 

۰۹۱۲۲۱۴۰۹۳۷ طرف قرارداد نیروهای مسلح)حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 -3۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

مراسم احیای شب ۲3 ماه رمضان به شرح ذیل می باشد
هیئت یالثارات الحسین )ع( 

خیابان معلم، جنب اداره کل اوقاف  شروع مراسم ساعت۲۳
مهدیه بیرجند  ساعت ۲۲

روضه الرضا )ع(  منتظری ۲۴ ساعت ۲۲
مسجد مرتضوی: مفتح ۱۲ ساعت ۲۱:۳۰

هیئت ابوالفضلی )مصلی( ساعت ۲۲
 مسجد حضرت ابوالفضل)ع( مهرشهر - شهید کاوه ۳ ساعت ۲۲

مسجد ثامن االئمه )ع(: 
حاشیه سمت راست بلوار جدیداالحداث سه راه اسدی

 به سمت موسی بن جعفر )ع( ساعت ۲۱ 
کانون هالل )ویژه بانوان( : مدرس ۳۷ - پالک ۱۱  ساعت ۲۲


