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“ سرای ناظر” اقامتگاه منحصر به فرد
 گردشگری در هریوند

عکس: سامان اکبرپور
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*کاری

عکس و فیلم تبلیغاتی
  از کودکان ممنوع!

هر چند وقت یک بار فیلمی از کودکان 
کار در شبکه های اجتماعی منتشر می 
شود که افکار عمومی را جریحه دار می 
کند. از دو کودک گل فروش که مامور 
شهرداری کرمان مجبورشان کرد تا گل 
هایشان را بخورند گرفته تا پسر بچه ای 
که ترازوی او توسط ماموری شکسته شد 
و زانو به بغل عکس هایش در فضای 
از  عکس،  قصه  شد.  منتشر  مجازی 
ما  دیروز  و  امروز  داستان  کار  کودکان 
و  حرفه  فراخور  به  هر کس  و  نیست 
عکس آنها  از  خود  نوعدوستی   حس 
 می گیرند  تا یک  ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

فضا را مدیریت کنیم،
 مجلس بعدی اصولگراست

میرتاج الدینی :
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اروپا بدون آمریکا 
نمی تواند تصمیم بگیرد

فالحت پیشه :

برای اصالح طلبان
 فرش قرمز پهن کنید

بهزاد نبوی:
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 جناب آقای مهندس جرجانی
مدیرکل  محترم  دفتر جذب
و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که 
بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های 
برجسته شما می باشد،صمیمانه تبریک 

عرض نموده، از خداوند منان توفیق روز افزون تان را مسئلت داریم.

شرکت آریا آرک شرق

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم
 تشییع و خاکسپاری شادروان

 علـی عـرب زاده
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند؛

آن عزیز سفرکرده  درگذشت  سومین روز  مراسم 
 امروزسه شنبه ۹۸/۵/۸ ازساعت ۱۷ الی ۱۸درمحل مسجدامام حسین)ع(
برگزار می گردد. تشریف فرمایی سروران بزرگوار مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: عرب زاده، امینی و سایربستگان

جنـاب آقای اکبرپور مدیریت محترم موسسه عرفان
 زحمات و تالش صادقانه جناب عالی به جهت در اختیار گذاشتن غرفه در نمایشگاه صنایع دستی

 شایسته بهترین مراتب سپاسگزاری است، از درگاه خداوند متعال برایتان توفیق خدمتگزاری
 روز افزون در تمامی مراحل خدمت رسانی را آرزومندیم.   

زاهدی پور، ریحانی، عالیه مودی، دوراندیش، آزاد، نوروزی، رقیمی، براتی، بیرقی، 
چرخکاران، برات زاده، مرادی، مرضیه مودی، شهابی، اکبری

جناب آقای 

مهنـدس جرجـانی
مدیرکل  محترم  دفترجذب و حمایت از

 سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از تالش و تجربه وافر 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و برای تان از درگاه

 قادر متعال سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم.

مدیرعامل و کارکنان صنایع تولیدی دُرنمای شرق

جناب آقای 

مهنـدس جرجـانی
مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از

  سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که یقینا دستخوش پشتکار، 

تالش و تجربه شماست، تبریک عرض نموده 
 از درگاه ایزد منان توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جرجانی 
ارزش مردان بزرگ در پذیرفتن مسئولیت آنهاست

 با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت
 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

استانداری خراسان جنوبی
 که نشان از خدمات ارزشمند، مدیریت توانمند و کارآمدتان
 می باشد،  تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت شما را

 از درگاه قادر متعال خواستاریم.
شرکت مهندسی افضل شرق - شرکت کیان خاک ایرانیان

چه غرور آفرین اند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به مردم و در 
جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی خالصانه از هیچگونه کوششی دریغ نمی نمایند 

جناب آقای محمد صادق معتمدیان
 استاندار سختکوش و محبوب خراسان جنوبی

جناب آقای مشیر الحق عابدی
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری

جناب آقای عباس جرجانی
 مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 

جناب آقای دکتر مجید پورعیسی
رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

جناب آقای داود شهرکی
 رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

از تالش و جدیت شما عزیزان در جهت پیگیری مشکالت و بازدید سراسر امید و سرزده 
از مجموعه تولیدی درنمای شرق صمیمانه سپاسگزاری نموده و برایتان توفیق بیش از پیش

 خدمت رسانی آرزومندیم. اجرکم عندا... 
              مدیرعامل و کارکنان صنایع تولیدی دُرنمای شرق

شرکت صنایع غذایی قافالن کوه استخدام می نماید:
به چند نفر بازاریاب حضوری خانم یا آقا با حقوق ثابت قانون کار،  

پورسانت ،  بیمه ،  بیمه تکمیلی و جوایز فروش نیازمندیم.

0513۶513074 - 09152472080

جناب آقای مهندس عباس جرجانی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و توان باالی مدیریتی شما می باشد، تبریک عرض نموده،

 توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.
مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت آذین شانه بیرجند

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچگاه از یاد نمی رود 

جناب آقای معتمدیان  استاندار محبوب خراسان جنوبی
  از زحمات و حضور جناب عالی که با حمایت از تولید، گام هایمان را در جهت رونق تولید استوار می سازید

 تشکر و سپاسگزاری می شود.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت آذین شانه بیرجند

به مناسبت هفتمین روز درگذشت
 همسری فداکار، پدری مهربان، پدربزرگی عزیز، 

برادری دلسوز مرحوم مغفور 

کربالیی غالمرضـا  آسیابـان
جلسه ترحیمی  امروز سه شنبه ۹۸/۵/۸ از ساعت ۱۷ الی 
۱۸ در محل مسجد چهارده معصوم )ع( انتهای خیابان 
بهشتی برگزار می گردد.حضور شما سروران معظم همراه با 
ترنم و نوای دلنشین و ملکوتی آیات قرآن شادی بخش روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود
خانواده های:  آسیابان ،کبریائی مقدم وسایربستگان

مخبر،رئیس ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام )ره( وارد  استان شد
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فالحت پیشه : اروپا بدون آمریکا 
نمی تواند تصمیم بگیرد

حشمت ا... فالحت پیشه درباره تعلل اروپایی ها در 
اجرای تعهدات شان نسبت به برجام، اظهار کرد: 
اروپایی ها بدون آمریکا نمی توانند تصمیمی را اتخاذ 
کنند، حتی آن ها سعی کردند اینستکس را هم در 
قالب ساز و کار های تحریمی آمریکا تعریف کنند، 
اما این ساز و کار آنقدر ضعیف است که نتوانست 

نظر جمهوری اسالمی ایران را به خود جلب کند.

کرباسچی: اصالح طلبان 
نه کارنامه دارند، نه برنامه

غالمحسین کرباسچی اظهار کرد: واقعیت این است 
که شورای عالی اصالح طلبان برای برخی بد فهمیده 
شده است. به نظر من از شروع به کار این شورا، نه 
کارنامه قابل قبولی وجود دارد و نه معلوم است که 

برنامه و استراتژی اش چیست!

عکس و فیلم تبلیغاتی
  از کودکان، ممنوع!
* کاری

در  کار  کودکان  از  فیلمی  بار  یک  وقت  چند  هر 
افکار  که  شود  می  منتشر  اجتماعی  های  شبکه 
عمومی را جریحه دار می کند. از دو کودک گل 
فروش که مامور شهرداری کرمان مجبورشان کرد 
تا پسر بچه ای  تا گل هایشان را بخورند گرفته 
او توسط ماموری شکسته شد و زانو  که ترازوی 
منتشر  مجازی  فضای  در  هایش  عکس  بغل  به 
امروز  داستان  کار  کودکان  از  عکس،  قصه  شد. 
به فراخور حرفه و  ما نیست و هر کس  و دیروز 
تا  آنها عکس می گیرد  از  نوعدوستی خود  حس 
اینکه  را گوشزد کند،  بدون  اجتماعی  یک آسیب 
بسیاری  شود،  آنها  آینده  و  شخصیت  به  توجه 
های  شبکه  و  ها  رسانه  در  واضح  ها  عکس  از 
مجازی پخش می شود.  وقتي مي گوییم کودک، 
باید  افراد زیر 18 سال است که  منظورمان تمام 
حقوق شان طبق کنوانسیون حقوق کودک حفظ 
شود. ایران از اسفند  سال 1372 با تصویب مجلس 
شوراي اسالمي و تایید شوراي نگهبان، رسما در 
کنوانسیون حقوق کودک عضویت پیدا کرده است. 
براساس کنوانسیون حقوق کودکان انتشار هر گونه 
عکس و فیلم از کودکان که “مصالح عالی کودک” 
را به خطر می اندازد، ممنوع است. اما این قانون 
هم به مانند بسیاری از قوانین دیگر نادیده گرفته 
می شود! متاسفانه در میان قوانین، قانون صریح و 
جامعي پیرامون صیانت و حمایت از حقوق کودکان 
و  جراید  در  بارها  ندارد.  وجود  در فضاي مجازي 
تبلیغات از کودکان با رنگ و لعاب استفاده می شود 
و  این عکس  اینکه  است.  قانونی  بی  که حاصل 
از  کودکان کار چه  تصویر گرفته شده باالخص 
نقشی در  زندگی آنها در آینده دارد را نمی توان 
کودکی   زندگی  حتی  است  ممکن  گرفت،  نادیده 
با یک عکس زیر رو شود!  از این روست که باید 
برای این معضل تدابیری از سوی مسئوالن ذیربط 
در نظر گرفته شود و اگر قرار است برای رسانه ای 
هم از این کودکان عکسی مهیا شود طوری باشد 
که چهره آنها مشخص نباشد، چیزی که حتی از 
سوی رسانه های باسابقه هم گاهی نادیده گرفته 

می شود. 
انتشار عکس کودکان آسیب دیده و کودکان کار 
با توجه به تبعات اجتماعي و فرهنگي که مي تواند 
زیادتری  با حساسیت  باید  باشد  داشته  آنها  براي 
نقص حقوق  از  نمونه  فقط یک  این  انجام شود. 
برای یک کودک گم شده  کودکان است. گاهی 
مخصوصا دختران گزارش پر سوز و گدازی تهیه و 
هویت او هم فاش می شود ولی بعد آن دیگر پیگیر 
 نیستیم که پس از آن  او را به همه شناسانده ایم 
چه بر سر او آمده و همان گزارش و خبر موجب 
خانه نشینی و دوری از جامعه کودک و افسردگی و 

مشکالت زیادی برای او شده است.  
اخالق رسانه ای اصلی مهم در حوزه رسانه ای 
داشته  ویژه  توجه  آن  به  ها  رسانه  باید  که  است 
باشند، در این راستا  انتشار تصاویر کودکان باید 
با اجازه والدین آنها باشد ولی بارها شاهد هستیم 
که نه فقط در شبکه های مجازی حتی در رسانه 
ها برای تبلیغات از  تصاویر کودکان استفاده می 
شود.  وقتي از آزار کودکان حرف مي زنیم، منظور 
هر نوع آزاري است که ممکن است در اثر فاش 
کردن هویت کودک، از سوي افراد غریبه تهدید 
و  محروم  کودکان  تصاویر  انتشار  متاسفانه  شود. 
نیازمند زمینه ساز آزارهای روحی و روانی و کاهش 
عزت نفس و به تبع آن اعتماد به نفس این افراد 
برای  نیست  مناسب  این روست که  از  می شود. 
این  حیثیت  مدیریت  سوء   یا  بیشتر  منافع  کسب 

افراد آسیب ببیند. 
خوانندگان گرامی نظرات و پیشنهادات خود درباره 
@ Avaeiran1این سرمقاله را به آیدی تلگرام 

ارسال کنید.

احتمال کاهش قیمت کاغذ 
چاپ و تحریر در آینده

سید حسن میرباقری رئیس هیئت مدیره انجمن 
سلولزی  فرآورده های  و  مقوا  کاغذ،  واردکنندگان 
ایران با بیان اینکه تعیین نرخ کاغذ به عهده سازمان 
است،  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
گفت: با تعامالتی که اخیرا با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( داشتیم و قول این وزارتخانه مبنی 
بر تسهیل تخصیص ارز در این بخش، احتماال در 
و  چاپ  کاغذ  قیمت  کاهش  شاهد  نزدیک  آینده 

تحریر در بازار خواهیم بود.

درخواست مجلسی ها از وزیر 
کشاورزی درباره کاالهای اساسی

 رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه غیر 
علنی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی مکلف 
شد تا برنامه مدونی را برای رسیدن به خودکفایی 
در زمینه کاالهای اساسی و آمایش سرزمینی در بعد 
کشاورزی ظرف دو ماه آینده تهیه کرده و به مجلس 

ارائه دهد.

دریافت حواله گوشت به اسم 
مستضعفان و فروش در بازار آزاد

بنا بر اعالم نماینده دادستان، مدیرعامل  تسنیم- 
استان  مستضعفان  بنیاد  مصرف  تعاونی  شرکت 
از  دولتی  گوشت  تنی  و 3۵  حواله 1۵  دو  تهران 
سازمان جهاد کشاورزی دریافت و در بازار آزاد به 

فروش می رساند.

آیا 40 هزار تن سیب در
 سردخانه ها فاسد شده است؟

اتحادیه سردخانه داران  فارس- در حالی که رئیس 
آذربایجان غربی موضوع فاسد شدن 40 هزار تن سیب 
تایید می کند، مسئوالن  را  در سردخانه های استان 
اظهار  موضوع  این  از  یا  کشاورزی،  جهاد  سازمان 

بی  اطالعی کرده و یا آن را تکذیب می کنند.

ارز 4200 تومانی رسما صدای 
اتاق بازرگانی را در آورد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با 
دالر  تخصیص  خواست  دولت  از  بیانیه ای  انتشار 
4200 تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست 
ارز تک نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف 

نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.

رانندگان فعال
 الستیک با نرخ مصوب می گیرند

وزارت  بازرگانی  خدمات  دفتر  مدیرکل  ایسنا- 
صنعت، معدن و تجارت گفت: با تصمیم معاونت 
بازرگانی داخلی این وزارتخانه طرح ویژه تشویق 
کاالهای  نقل  و  حمل  حوزه  در  فعال  رانندگان 
اساسی اجرایی شد. وی افزود: در قالب این طرح 
کاالهای  تخلیه  به  بخشی  سرعت  هدف  با  که 
اساسی وارداتی از گمرکات اجرایی می شود، مقرر 
است، خودروهای فعال در این حوزه با نرخ مصوب، 

الستیک سنگین دریافت کنند.

بهای چای خارجی سه برابر شد

جاری  سال  ابتدای  از  خارجی  چای  قیمت  ایرنا- 
فعاالن  یافت؛  افزایش  برابر  سه  تا  دو  تاکنون 
اقتصادی دلیل این افزایش قیمت را حذف ارز دولتی 

4200 تومانی برای این کاال ذکر می کنند.

ایران خودرو، پژو 40۵ را رسما 
هشت میلیون تومان گران کرد

 SLX 40۵ ایران خودرو قیمت جدید خودروی پژو
را در مردادماه امسال اعالم کرد. این خودرو پیش از 
این در کارخانه با قیمت 67 میلیون و 880 هزار تومان 
به فروش می رسید اما با افزایش 8 میلیون تومانی با 
قیمت 76 میلیون و 12 هزار تومان به فروش می رسد.

وزارت دفاع به کمک 
خودروسازان می آید

مشترک  همکاری  از  دفاع  وزیر  معاون  مشرق- 
این وزارتخانه با خودروسازی ها برای تأمین برخی 

قطعات خودرو در جهت مقابله با تحریم ها خبر داد.

فتح ایران توسط رمز ارزها؛
 دولت باالخره مجوز داد

هیئت وزیران با استخراج فرآورده های پردازشی 
رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و 
با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

موافقت کرد.

باهنر: پایداری ها فکر نکنند 
می توانند برای خود مغازه بزنند!

و  امام  پیروان خط  جبهه  رئیس  باهنر  محمدرضا 
رهبری گفت: اگر جبهه پایداری فکر کند که خودش 
جدا یک مغازه باز کند می تواند توفیق داشته باشد، 
حتما به جریان اصولگرایی ضربه می زند، ولی نتیجه 

اش هم توفیق برای پایداری نخواهد بود.

امیرعبداللهیان: باب گفتگو
 با سعودی باز است

امیرعبداللهیان گفت: تهران و ریاض این ظرفیت را 
دارند که به طور مستقیم با هم گفتگو کنند منتها در 
سال های اخیر جمهوری اسالمی ایران در طرف 
مثبت و سازنده تحوالت منطقه ای قدم برداشته و 
متاسفانه عربستان سعودی در طرف غیر سازنده، 
تحریک آمیز و تشنج آفرین منطقه نقش آفرینی 
بازگشت  و  گفتگو  باب  همواره  ایران  است.  کرده 
به روابط عادی با سعودی را باز گذاشته است، این 

سعودی ها هستند که باید انتخاب کنند.

بهزاد نبوی: برای اصالح طلبان
 فرش قرمز پهن کنید

بهزاد نبوی می گوید: شورای نگهبان این دوره باید 
فرش قرمز پهن کند، چون در این شرایط فعلی یک 
انتخابات پرشور، برای حفظ امنیت ملی ضروری است.

میرتاج الدینی: فضا را مدیریت 
کنیم، مجلس بعدی اصولگراست

بتوانند  اصولگرایان  اگر  می گوید:  میرتاج الدینی 
برای  و  کنند  مدیریت  درست  را  فعلی  وضعیت 
مشکالت اقتصادی راه حل ارائه بدهند، مجلس آینده 

مجلس اصولگرا خواهد بود.

توکلی: دولت نباید بدون 
برنامه و نقشه  راه عمل کند

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: دولت امروز زحمت می کشد، تدبیر می کند، 
مذاکره می کند، با طرف های خارجی دعوا می کند 
و هر آنچه که از دستش برمی آید انجام می دهد 
اما اشتباهاتی که در داخل مرتکب می شود وضع 
را خراب می کند. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا دولت نقشه راه دارد، گفت: دولت اکنون مثل 
دولتی که برنامه و نقشه راه ندارد، کار می کند چون 
استراتژی در کار دولت مشاهده نمی شود و اقدامات 

مکملی را که باید انجام دهد، انجام نمی دهد.

فرمول افزایش حقوق  ۹۸ تغییر می کند

 تسنیم- در تازه ترین مکاتبه میان روسای مجلس و دولت در خصوص نحوه افزایش حقوق ها در سال 98 آمده است، بر اساس بررسی ها و اعالم نظر 
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستند به مواد 8۵ و138 قانون اساسی، مراتب در خصوص نحوه افزایش حقوق سال 98 کارمندان دولت ابالغ 

می شود. پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی اثر خواهد بود.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید 2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: 
دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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00:05 پرسمان - بازپخش
00:28 آب و رنگ
01:20 گدار تا گدار

01:50 فیلم تلویزیونی اولین عکس من 
-  بازپخش

03:15 مستند دریا نوردان خلیج فارس
04:12 اذان صبح به افق بیرجند

04:30 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:35 سخنرانی

06:10 شادمانه
06:28 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:30 مجموعه شمعدونی - بازپخش

09:20 علم و زندگی
09:50 سیمای سالمت - زنده

11:00 خبر استان
11:15 دختری به نام نل

11:35 زکات، برکت زندگی

11:50 همایش سالروز 
عملیات  مرصاد

12:40 اذان ظهر به افق بیرجند
12:55 روباه و خروس

13:15 شب های زعفرونی - بازپخش 
14:30 فیلم تلویزیونی عاشقانه

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

16:40 مسابقه فرمانده
17:40 سیمای سالمت - بازپخش

18:40 طنز پیشگان
19:08 صد فرسخ

19:53  اذان مغرب به افق بیرجند
20:02 خبر استان

20:25 ناخونک
21:10  شب های زعفرونی- زنده

22:25 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه شمعدونی

جدول پخش برنامه های شبکه خراسان جنوبی

13
98

ه 
ما

د  
دا

مر
 08

ه 
شنب

ه 
س

روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی
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انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس شعبه 1: بلوار صیاد شیرازی - واحد ۴2- جنب فروش مشهد
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فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی قالب فلزی،جک 

سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 
بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  091۵1۶۴۲377  مهدی وسیله کار

را  این  بمانند.«  تا  می دهند  »باج  میزان- 
احمد توکلی درباره مدیران صنعت خودرو و 
به طور مشخص ایران خودرو و سایپا می گوید. 
اما باج به که؟ و چگونه؟ توکلی توضیحات 
که  آن طور  دارد.  این باره  در  هم  بیشتری 
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
می گوید، سر دیگر این بساط بده  و بستان را 
باید در مجلس جستجو کرد؛ همان جایی که 

قرار است عصاره فضایل ملت باشد.

روایت توکلی از باجی که به نمایندگان 
زیاده خواه داده می شود

این نماینده سابق مجلس که خود نیز سال ها 
در بهارستان دستی بر آتش داشته و مناسبات 
حاکم بر آن را بدون واسطه و از نزدیک فهم 
کرده، با بیان آنکه این افراد برای باقی ماندن 
می شوند،  نمایندگان  خواست  تابع  قدرت  در 
بی هیچ پرده پوشی تصریح می کند: این افراد 
فرصت طلب،  مجلس  نمایندگان  به  را  باج 
که  آن طور  می دهند.  زیاده خواه  و  رانت خوار 
نمایندگان  برخی  »گاهی  می گوید  توکلی 
لیستی از افراد برای استخدام در شرکت های 
هم  آنها  مدیران  و  می دهند  خودروسازی 
اطاعت می کنند«؛ معامله ای که توکلی نامش 
را »تجارت نفوذ« می گذارد و تصریح می کند 
ریشه خیلی از مشکالت در حوزه خودروسازی 
همین بده  و بستان هاست؛ بده  و بستان هایی 
که مصونیتی آهنین برای آنها درست کرده و 
برای  را  دست نیافتنی  انحصاری  سال هاست 
آنها رقم زده است. این البته تنها فسادی نیست 
که نماینده عدالتخواه پیشین مجلس روی آن 

دست گذاشته است؛ او دو هفته قبل هم در 
نامه ای به رئیس دستگاه قضا، آزادی یکی از 
نمایندگان که اخیرا به اتهام فساد اقتصادی 
بازداشت شده بود آن هم با »قول شرف« را 

به باد انتقاد گرفت.

آزادی با قول شرف!
آن طور که توکلی در این نامه آورده، ماجرا از این 
قرار است که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
در  ابهر  نماینده  عزیزی،  محمد  قبل  چندی 
مجلس را احضار و برای او وثیقه پنج میلیارد 
تومانی صادر می کند، اما این نماینده از تودیع 
وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه 
زندان شدنش همانا! قائله ای که با پا در میانی 
قرار  به  مذکور  قرار  تبدیل  و  تهران  دادستان 
»التزام به حضور با قول شرف« فیصله می یابد. 
البته بماند که متهم صاحب منصب! حاضر به 
امضای قرار نمی شود و در بازداشت می ماند و 
دادستان با حضور در بازداشتگاه تالش می کند 
متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل 

تشریف ببرد!

آخوندی و آپارتمان های حاشیه ساز
مغز مخاطب شاید سوت بکشد از شنیدن و 
خواندن این خبرها. اما مع االسف باید گفت 
زیر  آنچه  ابعاد  و  نیست  ماجرا  همه  اینها 
پوست ساختمان اهرام ثالثه می گذرد بسیار 
ابوالفضل  حرف هاست.  این  از  گسترده تر 
ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد هم مدعی 
فسادهایی  وزرا  برخی  استیضاح  برای  شده 
در مجلس اتفاق می افتد که بسیاری از رد 

مسائل  همین  در  ریشه  هم  صالحیت ها 
این  در  آن  دنباله های  که  فسادهایی  دارد؛ 
چشم  به  قبل  دوره های  در  چه  و  دوره 
جزئیات  توضیح  در  ابوترابی  می خورد. 
گفته هایش تصریح می کند: به عنوان نمونه 
برای استیضاح نشدن فالن وزیر به برخی 
نمایندگان آپارتمان داده شده که استیضاح 
مهدی  که  موضوعی  کنند؛  منتفی  را  وزیر 
امیرآبادی فراهانی قدری شفاف تر درباره آن 
سخن می گوید و توضیح می دهد، ماجرا به 
استیضاح عباس آخوندی، وزیر سابق راه و 
امیرآبادی  گفته  به  برمی گردد.  شهرسازی 
آپارتمان هایی  وزارتخانه  حراست  »رئیس 
اعضای  به  تا  بود  کرده  کار  گردش  را 
بدهد  تهران  زمین خواری  با  مبارزه  ستاد 
موافقت کرده  آن  با  آخوندی هم  و عباس 
بود؛ پیشکشی که برخی نمایندگان گرفتند 
عضو  بگیرند.«  نشدند  موفق  هم  برخی  و 
در  می کند:  تصریح  مجلس  هیئت رئیسه 
همان موقع اسنادی وجود داشت که برخی 
نمایندگان دستوراتی را از وزیر بابت دریافت 
زمین یا آپارتمان گرفته بودند اما تعداد این 
نمایندگان انگشت شمار بوده و نمی توان آن 

را به جمع زیادی از آنها نسبت داد.
این موضوع می توان  از  در مصداقی دیگر 
سابق  اقتصاد  وزیر  استیضاح  حواشی  به 
حاجی دلیگانی،  حسینعلی  که  کرد  اشاره 
در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
از  سنگین  فضایی  شد  مدعی  آن  توضیح 
بده  و  مشکوک  انتصاب های  و  رایزنی ها 
شکل  آن  خالل  در  عجیب  بستان های   و 
گرفت تا استیضاح منتفی شود. در این  باره 
نگهبان  شورای  فقیه  عضو  یزدی،  آیت ا... 
نمایندگان  برخی  میان  است  معتقد  هم 
دارد  وجود  پاخت هایی  و  ساخت  وزرا  با 
وزیر  فالن  نمونه  به عنوان  که  به نحوی 
که  می خواهند  آنان  از  و  می زنند  صدا  را 
و  فرزند  به  یا  من  به  را  معدن  »فالن 
داماد من بده« تا برود از آن استفاده کند.
فاسد،  روابط  این گونه  در  یزدی،  گفته  به 
امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه 

خواسته شان  با  اگر  که  می کنند  تهدید  و 
احضار  مجلس  به  را  آنان  نشود  موافقت 
یا  سوال  به  پاسخ  برای  یا  می کنند 
استیضاح، آنان را به مجلس فرا می خوانند.

نمایندگان کارچاق کن
محمدرضا خباز، نماینده چهار دوره مجلس 
مضمون  همین  به  قریب  اظهاراتی  در  هم 
کارچاق کن  نمایندگان  می گوید:»برخی 
شده اند« و مثال می زند در ماجرای استیضاح 
نمایندگان  از  یکی  پرورش  و  آموزش  وزیر 
استیضاح کننده، شرط پس گرفتن امضایش 
را عضویت همسرش -با مدرک لیسانس- 
بود. کرده  اعالم  فرهنگیان  دانشگاه  در 

تاکنون  شاید  که  آنهایی  و همه  اینها  همه 
و  دارد  خروجی  یک  نهایت  در  نشده  گفته 
آبروی  با  بازی  از  آن خروجی عبارت است 
مجلس؛ نهادی که وظیفه دارد نظارت کند 
و  نهاد  آن  و  قوه  این  از  در حساب کشی  و 
آن یکی ارگان مو را از ماست بیرون بکشد. 
باید  دستگاهی  چنین  اجزای  وصف  این  با 
از  تیغ نظارت شان  تا  باشند  از همه سالم تر 
برندگی کافی بهره مند باشد. نیاز به توضیح 
به  نمی توان  را  فساد  مصادیق  که  نیست 
قاعده  حکم  به  و  داد  بسط  مجلس  کلیت 
پاکدست و  را  نمایندگان  باید عموم  برائت، 
سالم تلقی کرد. با این حال اما همان موارد 
انگشت شمار نیز تاثیری که نباید را می گذارد 
به  عمومی  اعتماد  مخدوش کردن  و ضمن 
این نهاد، تیغ نظارت را کند می کند. چنین 
مجلسی نمی تواند ملی باشد و دغدغه های 
منافع  تعارض  چراکه  کند؛  پیگیری  را  ملی 
سد  نظارت ها  اعمال  از  بسیاری  بر  را  راه 
از  خیلی  شخصی،  منافع  ترجیح  و  می کند 
پیگیری ها را ابتر باقی می گذارد. اتفاقی که 
به گفته نمایندگان فعلی و سابق الاقل بارها 
در استیضاح وزرا – به عنوان جدی ترین ابزار 
رخ   - دولت  با  مواجهه  در  نظارتی مجلس 
برای  جدی  ای  اراده  اگر  احتماال  و  داده 
برخورد با آن شکل نگیرد در آینده نیز تکرار 

خواهد شد.

اظهارات شگفت انگیز پیرامون برخی نمایندگان مجلس
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سه شنبه * 8 مرداد  1398 * شماره 4409

رقابت یکهزار و 776 نفر در آزمون کارشناسی ناپیوسته و کاردانی نظام جدید

صدا وسیما- یکهزار و 776 نفر در استان برای آزمون کارشناسی ناپیوسته و دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای ومؤسسات غیرانتفاعی با یکدیگر رقابت می کنند. خزیمه نژاد، مدیر اجرایی آزمون 
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته سال 98 در دانشگاه بیرجند، با بیان اینکه آزمون صبح روز جمعه یازدهم مرداد همزمان با سراسر کشور برگزار می شود، افزود: محل برگزاری در پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند و در 
باغ سه حوزه شامل دانشکده های علوم، مهندسی و ادبیات است. وی، با بیان اینکه شروع فرآیند آزمون ساعت 7:15 دقیقه خواهد بود، افزود:  در سالنها ساعت 8 بسته می شود و راس ساعت 8:30 آزمون شروع خواهد شد. شهردار محترم هنوز فرصت و مجال حضور در 

سراب را نیافته اید؟! ساکنان آن محل در3 دهه هیچ 
خدمت و امکاناتی از حضور مدیران و صاحبان سالیق 
جنابعالی  مداوم  با حضور  اند  نکرده  دریافت  مختلف 
درتمامی ساعات به طور محسوس ونامحسوس، امید 
داشتیم سراب و ساکنان آن هم بر سفره دید متفاوت 
جنابعالی متنّعم گردد و حل مشکالت مردم سرلوحه 

امور معاونانتان قرارگیرد 
915...268

روشنایی پارک توحید مطلوب نیست. روشن و خاموش کردن 
چراغ های قسمتی از  پارک به صورت مکرر چه معنایی دارد. 
مردم  این شهر که  به جز همین پارک ها تفریح دیگری 

ندارند. مقداری مسئوالنه  مدیریت  فرمایند و به فکر باشند
915...212
آقای  استاندارظاهرا شما از مسئوالن دیگر بیشتر خودتان 
را  مکلف می کنید که مشکالت مردم راپاسح بدهید و  به 
جای این که از پشت میز  توجیه کنید خودتان به محل 
تشریف می برید  و مشکل را بررسی می کنید. ببخشید 
با حلوا  حلوا گفتن که  دهن شیرین نمی شود. همش 
می گویند طرح تحول سالمت چنین کرد و چنان کرد. 
ولی هر سال دریغ  از پارسال. مرتب از نیروهای مرکز و 
خانه بهداشت کم میشه. و برای یک واکسن باید کلی توی 

نوبت باشی...انصاف هم خوب چیزیه.
905...164
با سالم جناب آقای استاندار و جناب آقای فرماندار 
چرا برای روستای تاجکوه آب نمی آورید همه روستا 

های هم جوار آب دارند تاکی وعده؟...
936...611

با سالم حضور دست اندرکاران روزنامه آوا،  آنقدر پیام 
خواهیم داد تا شاید شما چاپ کرده و  بگوش مسئوالن 
شهرداری برسد و اقدامی جهت برخورد بادستفروشان 
 . بدهند  انجام  بازار سرپوش جمهوری 10و12  میوه 
متاسفانه مشاهده میکنیم “یک” خانواده این قسمت 
از بازار را قرق کرده اند ، و میوه ومحصوالت عمدتا 
کنند  بدترین وضع عرضه می  به  را  دیگر  نامرغوب 
رو  پیاده  زیباسازی  و  بهسازی  برای  که  .شهرداری 
خیابان جمهوری اینقدر زحمت می کشند . لطفا نسبت 
به برخورد با این دستفروشان اقدام نمایند. لطفا جناب 
شهردار یا یکی از معاونانشان، برای حفظ آبروی شهر 

در مقابل مسافران رسیدگی نمایند.
915...329
سالم خدمت شما روزنامه عزیز و سالم خدمت استاندارعزیز 
و دلیرکه به فکر روستائیان هستید، لطف کنید پیگیری 
کنید.چرا دبیرستان علی آباد لوله )شهرک بعثت( حدود 
یکسال شده ساخته شده و آماده بهربرداری است. علت 
بیخیالی بعضی مسئوالن چیست ،که ما  هر دبیرستان 
داخل شهررفتیم، ازما قولنامه محل زندگی می خواهند.
933...160

با سالم می خواستم راجع به  تفکیک زباله از مبدأ خدمت 
مسئوالن   دلسوز عرض کنم که بنده ساکن مهرشهر خیابان 
بهجت هستم و تاحاالهیچکس به در منزل ما مراجعه 
نکرده که هیچ اتفاقا زباله گردی به شدت افزایش یافته!
990...009

با عرض سالم و خسته نباشید خیابان الهیه روشنایی بسیار 
کمی دارد آنقدر تاریک است، که شب به تنهایی نمی شود 
از آنجا رد شد حتما باید مانند چند سال قبل یک تصادف 

اتفاق بیفتد و چند نفر کشته شوند، که به فکر بیفتید؟
ارسالی به تلگرام آوا
روستای ابراهیمی نه اینترنت آنتن دهی دارد و نه از امکان 
دریافت شبکه های دیجیتال سیما خبری هست، این در 
حالی است که اهالی روستاهای کالته میر و سید مراد 

خیلی از این مزایا برخوردارند.
ارسالی به تلگرام آوا

حاشیه بلوار شعبانیه بین موعود و بقیه ا...  محل پارک 
وسایل نقلیه سنگین شده، اصال شمال شهر فرزند ناتنی 
کنار خانه  این وضع  است. چنانچه  بیرجند  مسئوالن 
مسئوالن  بودند؟  تفاوتی  بی  به همین  بود  مسئوالن 
انتخابات نزدیک هست، الاقل به خاطر خودتان نظری به 

شمال شهر داشته باشید.

جوابیه های  شرکت آب و فاضالب
 خراسان جنوبی

*احترما به استحضار ساکنان واحدهای مسکونی سایت 
برخی  متاسفانه  رساند:  می  محبت 11  خیابان  اداری 
مشترکان در مجتمع های آپارتمانی بطور مستقیم نسبت به 
نصب پمپ بر روی شبکه اقدام می نمایند که باعث مکش 
آب شبکه  کم فشار شدن یا قطع آب سایر مشترکان می 
گردد، از آنجا که این موضوع تخلف محسوب می شود 
و مجازات حبس را بدنبال دارد توصیه می شود نسبت 
به اصالح سیستم اقدام شود. با توجه به تکالیف ابالغی 
) در سنوات گذشته به سازمان نظام مهندسی ساختمان( 
مقرر گردیده بود که در ساختمان های سه سقف به باال 
تاسیسات تامین فشار )مخزن زمینی و سپس پمپ تامین 
فشار( نصب گردید که بعضا این موضوع توسط ناظران 
سازمان و مجریان و مالکان،  رعایت و اجرایی نشده است. 
لذا برای تامین فشار طبقات باال وفق ضوابط،  نیاز به احداث 
تاسیسات مذکور توسط مشترکان می باشد و شرکت آب و 
فاضالب تعهدی برای تامین فشار آب ساختمانهای بیش 
از 3 سقف را ندارد. ضمنا فشار شبکه توزیع آب شهری در 
محدوده خیابان محبت 11 در حد مناسب بوده و قطعی آب 

در شبکه شهری وجود داشته است.

*احتراما قرارداد اجرای شبکه فاضالب منطقه مورد نظر 
منعقد شده و پیمانکار درزمان حاضر در خیابان آزادگان 
مشغول فعالیت می باشد که در ادامه کار شبکه فاضالب 

خیابان دهخدا نیز اجرا خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

کاری- روستای تاریخی هریوند با جمعیتی در حدود   
160 نفر از پردرآمد ترین روستا های خراسان جنوبی، 
شهرستان سربیشه است. شغل مردمان این روستا 
زرشک،گردو،  آنها  محصوالت  عمده  و  کشاورزی 

وانگور می باشد.  
اول  هزاره  به  مربوط  هریوند  گبرهای  قبرستان 
دوران های تاریخی پس از اسالم تا دوره صفوی از 
جاذبه های این روستاست که این اثر در تاریخ 25 
اسفند 1380 با شماره ثبت 5137 به عنوان یکی از آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است. همچنین کتاب “اسرار 
دره هریوند” به معرفی جاذبه های این مکان پرداخته 
که توسط نویسنده مشهور هم استانی آقای زمانی پور 

تهیه و به چاپ رسیده است.  

میوه های دره هریوند از نظر طعم و عطر  
بو و  خوشمزگی در عالم بی نظیر است

منطقه  در  هریوند  دره  است:  آمده  کتاب  این  در 
نهارجان واقع شده و در 40 کیلومتری مشرق بیرجند 
قرار دارد. این منطقه دارای پیشینه تاریخی کهن بوده 
که سرنوشت جالب و سرگذشت دور و درازی دارد و 

سراسر مشحون از رمز و راز است.
ژنرال سر ساکس در کتاب هزار مایل در ایران زمانی 
که از دره هریوند گذر کرده مشاهدات خود را به رشته 
تحریر در آورده: میوه هایی که در دره هریوند به عمل 
می آید از نظر طعم و عطر و بو و لطافت و خوشمزگی 
در عالم بی نظیر است. این دیپلمات انگلیسی ادامه 
رو  آن  از  هریوند  دره  باغی  محصوالت  دهد:  می 
شگفت انگیز است که اودر تمام نقاط عالم به سر 

برده و از تمام میوه های  دنیا چشیده است.
اولین دانشجو در اولین گروه صد نفری 

اعزامی به اروپا از دره هریوند

دکتر موسی مهتدی اولین دانشجو از دره هریوند 
ادامه  برای  نفری  یکصد  گروه  اولین  در  که  است 
تحصیل به اروپا اعزام می شود چنانچه که می دانیم 
پرفسور گنجی پدر علم هواشناسی ایران در ردیف 
ششمین گروه و آخرین گروه یکصد نفری اعزامی به 
اروپا از بیرجند بود. هر دو نفر فارغ التحصیل مدرسه 
شوکتیه بیرجند هستند ولی در مورد دکتر مهتدی 
کمتر اطالعاتی در دسترس است. البته فنود و دره 
هریوند به نام او و به ویژه به نام نامی پدر بزرگوارش 
مفتخر  و  مزین  فنودی  عبدالحسین  شیخ  مرحوم 
او  اما سرنوشت عجیب و سرگذشت غریب  است 
برای نسل جوان پوشیده است و از این رو او هم 

یکی از اسرار دره هریوند به شمار می رود. 

 برپایی مراسم سنتی و آیین های
 اصیل در روستا

در یکی از روزهای تیر به همراه دوستان برای مراسم 
ختنه سوران به این روستا دعوت شدیم. سنتی قدیمی  
با رسوم جذاب و قشنگ از گذشتگان که هنوز در 
این روستا رونق دارد همراهان را به وجد می آورد. 
دو کودک  توسط مادرانشان و مردان لباس پوشانده 
می شوند و بر شانه دو مرد به سوی حمام که در این 
روز خانه بومگردی برای این آن در نظر گرفته شده 
می روند و در بین راه مردم روستا با ساز و دهل آنها 
را همراهی می کنند. خانواده این کودکان در منزل 
با شیرینی و میوه های که بیشتر محصوالت خود 

روستاست از مهمانان پذیرایی می کنند. 
مراسم جشن و سرور تا پاسی از شب در میدان روستا 
با ساز و دهل و شعبده بازی و برنامه های متنوع برقرار 
است و در انتها هم والدین کودکان با شام در مسجد 
روستا از مهمانان پذیرایی می کنند. رقص سنتی گروه 

هریوندی که زبانزد نه فقط در استان و کشور است 
بلکه در خارج از ایران هم نام و نشانی دارد به این 

مراسم رونق خاصی می بخشد.

احداث اقامتگاهی زیبا و ییالقی 
توسط  هم استانی خوش ذوق

بودجه    با  خوش ذوق،  های  استانی  هم  از  یکی 
یک  هریوند  ییالقی  و  زیبا  روستای  در  شخصی، 
اقامتگاه بوم گردی احداث کرده است. این مجموعه 
شامل سه ساختمان مسکونی روستایی متصل به هم 
و مجاور یک باغ است و بهره بردار درحاِل تکمیل این 
مجموعه است که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و انتظار می رود روزی از بهترین اقامتگاههای 
“سرای  بومگردی  خانه  مدیر  شود.طاهریان  استان 
ناظر” با بیان اینکه از بچگی به هنر و گردشگری 
عالقمند بودم، یادآور می شود: حدود 5 سال است که 
موسیقی کار می کنم به پیشنهاد پدر به این روستا 
آمدیم تا ملک پدری را احیا کنیم. وی خاطر نشان کرد: 
در ابتدا قرار بود  ملک بعد بازسازی  برای خودمان باشد 
اما بعد از بازدید آقای رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی 
و گردشگری استان پیشنهاد اقامتگاه بومگردی  را داده 

شد  و ما هم پذیرفتیم.

پدرم تاکید بر کار و شغل خانوادگی 
در کنار هم دارند

وی با بیان اینکه پدر نظر به کار و شغل خانوادگی 
در  پدر  کنار  در  برادرم  کرد:  نشان  خاطر  دارند، 
روستای هریوند کشاورزی  می کند من و همسرم  
نیز با مدیریت پدرم این خانه بومگردی را راه اندازی 
شود.   می  اداره  خانوادگی  مجموعه  این  و  کردیم 
وی یادآور می شود: نام این خانه بومگردی از اسم 
جد پدری ام که “ناظر خان” بوده گرفته و “سرای 

ناظر” انتخاب شد. طاهریان با بیان اینکه آرامش 
افزود: در  از ساکنان قبلی آن می باشد،  این خانه 
این منطقه بدلیل کوهستانی بودن  و دیر باز شدن 
یخ ها از قدیم سکوت و آرامش برقرار بوده است.

ساخت خانه ها ی تودرتو 
وپیچیده در دل کوه 

وی خاطر نشان می کند: در گذشته ساخت و ساز 
سخت بوده،  چون از دل کوه خانه می ساختند و این 
پیچیدگی و تو در تو بودن هم به همین دلیل است.

مدیر اقامتگاه سرای ناظر با اشاره به اینکه تالش کرده 
ایم این بومگردی را به همان سبک و سیاق قدیمی 
بهسازی و بازسازی کنیم، ادامه داد: این مجموعه با 
همکاری برادرم که مهندس عمران و خانم ایشان که 
مهندس معماری هستند طراحی شده و در نظر داریم 
که آن را بهتر و جذابتر برای گردشگران بسازیم. وی 
تاکید می کند: تاکنون تقریبا 4 میلیارد تومان برای این 
مجموعه هزینه شده که از هزینه شخصی خانواده بوده 
البته معرفی نامه های از میراث و استانداری برای بانک 

گرفته ایم که هنوز محقق نشده است! 
طاهریان با اشاره به اینکه تبلیغات  و بازاریابی برای 
اقامتگاه “سرای ناظر “تاکنون چهره به چهره بوده 
عنوان کرد: بیشتر گردشگرانی که از این مجموعه 
بازدید کرده اند و رضایت خاطری بوده دفعه بعد با 
مهمانان بیشتری به این مکان آمده اند. وی بیان کرد: 
البته در اینترنت و اینستا صفحه مجازی از این اقامتگاه 
و امکانات آن راه اندازی شده  و عالقمندان به این 
مجموعه تا حدی می توانند اطالعات خود را برای 

سفر به هریوند و این اقامتگاه کسب کنند.
وی  می افزاید: کارگاه های تولید زنده صنایع دستی و 
فروش محصوالت، امکانات اقامت و سکوهای نشستن 
در داخل باغ، رستوران با امکان طبخ غذاهای محلی، 
پارکینگ اختصاصی از جمله سایر بخش هایی است که در 

این اقامتگاه پیش بینی شده و درحال تکمیل شدن است.

تالش  می کنیم مجموعه را به روز 
و در شأن گردشگران بسازیم

مدیر اقامتگاه سرای ناظر با اشاره به اینکه سعی می 
کنیم امکانات مجموعه را روز به روز بیشتر و در شان 
مهمانان و مسافران کنیم،  اضافه می کند: مقداری 
لوازم و چوبی برای زیبا سازی و راحتی استراحت 
در نظر گرفته شده و طبقه زیر زمین هم برای راه 
که  مسافران  برای  چایخانه  و  شاپ  کافی  اندازی 
اقامت آنها در حد چند ساعت خواهد بود   پیش بینی 
شده است. وی با اشاره به اینکه گردشگران خارجی 
که به ایران و این مکان ها سفر می کنند قصدشان 
تجربه چیزهای نو و بکر است، خاطر نشان می کند: 
آنها بهترین امکانات هتلینگ در کشور خود را دارند 
پس باید فرهنگ اصیل و سنت خودمان را برای آنها 
به نمایش بگذاریم.  به گفته وی این روزها آنچه در 
جذب مسافر تاثیر دارد گردشگری پایدار است که 

مداوم و همیشگی باشد. 

کمبود آب و آنتن دهی ضعیف اینترنت
 از مشکالت اساسی روستای هریوند

به  اشاره  با  هریوند  روستای  مشکالت  درباره  وی 
کمبود آب خاطر نشان کرد: این مشکل مخصوصا در 
تابستان و پنجشنبه جمعه ها که بیشتر مسافر به این 
روستا می آید بیشتر می شود.طاهریان نبود اینترنت  
و آنتن دهی ضعیف موبایل را مشکل دیگر این روستا 
عنوان و ادامه  می دهد: به علت کوهستانی بودن 
نیاز به تقویت کننده دارد چرا که اینها برای جذب 
گردشگر و رونق آن نقش مهمی دارد.  وی خاطر 
نشان  می کند: هنوز دو ماه است که اقامتگاه راه 
اندازی شده و گردشگران از این مجموعه استقبال  

مادی  به حمایت  نیاز  آن  رونق  برای  اما  اند  کرده 
بتوانیم آنچه شایسته  تا  و معنوی مسئوالن داریم 

گردشگران است را برای آنها مهیا کنیم.

اقامتگاه هریوند از بهترین 
و مجهزترین اقامتگاه های استان است

منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون 
اداره کل میراث فرهنگی استان معاون گردشگری، 
سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی 
استان نیز با تشکر از پیگیریهای انجام شده  برای راه 
اندازی اقامتگاه بوم گردی در روستای هریوند اقامتگاه  
مجهزترین  و  بهترین  از  یکی  را  هریوند  روستای 

اقامتگاه های استان  می داند. 
زیرساخت  لزوم  بر  تاکید  ضمن  عربی  مرتضی 
های گردشگری بعنوان مهمترین موضوعی  که 
بریم،  کار  به  راستا  این  در  اهتمام  تمام  بایستی 
اقامتگاه توسط سرمایه گذار  این  ادامه می دهد  
به  باشد.  می  احداث  درحال  خصوصی   بخش 
منزل  سه  گرفتن  قرار  از  اقامتگاه  این  وی  گفته 
و یک باغ زیبا در کنار هم شکل گرفته و دارای 
هجده اتاق و سوئیت اقامتی و همچنین فضایی به 
عنوان حوض خانه و شربت خانه است حیاط های 
تأسیسات  خواب،  و  نشیمن  اتاق های  مرکزی، 
بهداشتی مجزا برای اتاق ها، حوضخانه کارگاه های 
محیط  و  سنتی،  ساز های  ساخت  و  صنایع دستی 
زیبای باغ ازجمله فضاهای درنظرگرفته شده برای 
این اقامتگاه هستند که در مساحتی بالغ بر 2000 
مترمربع، در دو طبقه، احداث شده است. وی  خاطر 
نشان می کند: اوضاع اقلیمی و آب وهوای ییالقی 
و قرار گیری روستا بر سر راه مزار کاهی و روستای 
هدف گردشگری چنشت می تواند تأثیر بسزایی در 
رونق هر چه بیشتر این اقامتگاه و توسعه صنعت 

توریسم در شهرستان سربیشه  داشته باشد. 

نت
نتر

 : ای
سها

عک

روستای هریوند، روستایی شگفت انگیز و جذاب

“ سرای ناظر” اقامتگاه منحصر به فرد گردشگری

فالفل 504                     )900 گرمی( 6500 تومان
خیارشور نول                                 33000 تومان 
خیارشور یک                                  26000 تومان 
خیار شور ویژه                               48000 تومان

سس دبه قرمز رعنا                        76000 تومان 
سس دبه سفید رعنا                     64500 تومان 
سس دبه سفید کم چرب رعنا     54500 تومان 
پنیر پیتزا قرمز                               20300 تومان
استیک پاک جم           )بسته ای(  21800 تومان
همبرگر 60 درصد پاک جم            18200 تومان

همبرگر 60 درصد مام                    21500 تومان 
همبرگر 30 درصد مام                      9500 تومان
کبک منجمد               )کیلویی(     47000 تومان 
بلدرچین منجمد          )کیلویی(   36500 تومان
خالل سیب زمینی         )کیلویی(  17500 تومان
انواع سس تک نفره رعنا                  225 تومان
کاغذ کاهی ساندویچ                      19800 تومان
پالستیک ساندویچ          )بسته ای( 3100 تومان
متاالیز ساندویچ                           36500  تومان

 دالیــا پروتئیـــــن

آدرس: بازار روز پاسداران 09901125789- 05632442876 بهروش

آگهی مزایده اموال غیر منقول )سند ذمه( 
ششدانگ یک در بند مغازه دارای پالک ثبتی شماره بیست و شش فرعی از چهار هزار و دویست و نود و دو اصلی بخش یک شهر )۲۶ فرعی از ۴۲۹۲- اصلی( به مساحت ۲۴/۲۸ مترمربع به 

آدرس بیرجند، ابتدای بازار یا بیرجند، میدان امام خمینی )ره( ملکی مرحوم آقای محسن کارگر فرزند عیسی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۶۰۶۴ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۰۵۳۲ صفحه ۳۳۴ دفتر ۳۹ 
امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل: شماال به طول ۴ متر درب و دیواریست به بازار شرقا به طول ۶/۲۰ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۱۲ فرعی جنوبا به طول 
۴ متر دیواریست اشتراکی با پالک۱۳ فرعی، غربا به طول ۶ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۲۷ فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که به موجب پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۶۰۰۵۲۸ له خانم مهدیه خواجوی 
فرزند محمودرضا به شماره ملی ۰۶۵۳۲۱۳۱۹۰ علیه ورثه حین الفوت مرحوم محسن کارگر بدین شرح : آقای عیسی کارگر )پدر متوفی( و خانم معصومه صادقی )مادر متوفی( مستند به سند رسمی شماره 
۹۸۹۵ - ۱۳۸۵/۶/۳۱ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۲ بیرجند پس از ابالغ مفاد اجرائیه به درخواست زوجه و برابر جوابیه های واصله از اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند در قبال مبلغ ۹/۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بهای تسعیر شده پنج کیلوگرم طالی ۱۸ عیار صداقیه زوجه در تاریخ درخواست ۹۷/۳/۱۷ )بهای هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ ۱/۹۸۵/۰۰۰ ریال( به انضمام حقوق دولتی متعلقه توقیف و بر طبق مقررات 
راجع به اجرای اسناد ذمه ای بنا به تقاضا و معرفی بستانکار بر طبق مفاد صورتجلسه وارده به شماره ۹۷۰۵۰۰۸۰۲۶۰۰۶۶۰۶ - ۱۳۹۷/۶/۲۶  مامور اجرا با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش 
وارده به شماره ۹۸۰۵۰۰۸۰۲۶۰۰۱۹۸۵ -۱۳۹۸/۲/۳۱ ششدانگ پالک ثبتی ۲۶ فرعی از ۴۲۹۲ - اصلی بخش یک بیرجند به صورت یک دربند مغازه تجاری به مساحت  ۲۴/۲۸ مترمربع با قدمت بنای 
بیش از سی سال با سقف طاق ضربی و سازه آجری و کف سازی سرامیک و سقف کاذب تایل که در حال حاضر پوشاک فروشی و در تصرف مستاجر می باشد با احتساب امتیازات منصوبه به مبلغ شش 
میلیارد و هشتصد و پنجاه و نه میلیون و یکصد هزار ریال )۶/۸۵۹/۱۰۰/۰۰۰( ارزیابی و در قبال قسمتی از طلب بستانکار و یک تا دو عشر اضافی بازداشت گردیده و پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت 
 یافته است و به درخواست وکیل زوجه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . 
مزایده حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. با توجه به تقاضای بستانکار مبنی بر تسعیر مجدد طال به استناد ماده ۲۹ آئین نامه اجرا ورای 
دیوان عدالت اداری و با توجه به نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار در روز مزایده به تقاضای هر یک از طرفین پرونده قیمت طال مجددا تسعیر خواهد شد، الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 

با موافقت زوجه یا وکیل رسمی وی جایز می باشد. هرگاه ورثه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف دین مورث خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.

تاریخ انتشار: 98/5/8         غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

سرویس کولر در اسرع وقـت   
09150902993

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱5

0۹۱55۶۱4880



موفقیت و انرژی

مواجهه با اضطراب

پیدا کردن مقصر

یکی از شما ممکن است جزیی نگر باشد و دیگری خیلی 
کاری به جزئیات نداشته باشد. یکی ممکن است دائما نیاز 
به تائید داشته باشد و دیگری ترجیح بدهد که فقط کارها 
درست پیش برود. هر کدام از این موارد می تواند فرصتی 
برای بهانه جویی برای دیگری فراهم کند. شما می توانید 
دائم بهم ایراد بگیرید که چرا چیزی که می خواستید مهیا 
نیست و این می تواند برای طرف مقابل شما نگرانی ایجاد 
کند. شما برایتان مهم است که همه چیز به خوبی پیش 
برود و هیچ نقصی در کار نباشد اما همسرتان اینطور 
نیست. اگر شما در وضعی که همه چیز مطابق میل تان 
پیش نرفته همسرتان را مقصر بدانید او به مرور زمان این 
مساله را موضوعی برای اضطراب و نگرانی خواهد دانست. 
غر نزنید و دنبال مقصر نگردید به جای آن می توانید 

حرف تان را بزنید اینکه چه می خواستید.

نکاتی برای شما که 
عاشق فردی مضطرب هستید

حس می کند از فرط اضطراب پس می افتد: زمانی که 
وحشت به او دست می دهد، احساس می کند خواهد 
مرد. قلبش دیوانه وار می تپد، عرق می کند و احساس 
حالت تهوع دارد یا فکر می کند االن پس می افتد. 
حتی در افراطی ترین حالت احساس می کند همین 
االن و همین جا خواهد مرد؛ هیچ حسی بدتر از این 

نمی تواند باشد.
 صبور باشید: اگر صبور نباشید این شرایط سخت تر 
خواهدبود، چون فقط به اضطراب هردوی شما افزوده 

خواهدشد و همه چیز بسیار بدتر خواهدشد.
 با آنها مهربان باشیم: مهربان بودن هم راستا با صبور 
بودن است، اما دائما مهربانی با کسی که مضطرب 
است، بی تردید کار ساده ای نیست و این اصال ربطی 
به میزان عالقه شما نسبت به او ندارد. شما ممکن 
است به سرعت ذخیره انرژی خود را استفاده کنید، پس 

مهم این است که روی خودتان کار کنید.
می دانند که اضطراب آنها بی معنی است: اضطراب 
آنها غیرعقالنی است. آنها این را می فهمند، اما دانستن 
این موضوع باعث از بین رفتن اضطراب آنها نمی شود  
چون نمی توانند جلوی خود را بگیرند. گاهی آنها درباره 
غیرعقالنی بودن این حس هم نگران هستند و همین 

باعث تقویت اضطراب در آنها می شود. 
 از شما توقع درک این موضوع را ندارند: آنها در اکثر 
مواقع خودشان هم این حس و حال را درک نمی کنند 
و هیچ راهی هم وجود ندارد که از شما توقع داشته 
باشند آن را بفهمید، اما از اینکه شما برای این کار 

تالش می کنید، خوشحال می شوند.
 مثل شما فکر نمی کنند: این طبیعی است آنها درباره 
همه موارد حتی کوچک بسیار فکر می کنند و این 

درباره موضوعات بزرگ هم صادق است.

گیاه جینکو برای جلوگیری
 از سکته  قلبی و مغزی

جینکو برای سالمت رگ ها مفید است. اول به این دلیل 
که این  گیاه حاوی ترکیباتی است که به افزایش قطر 
رگ ها کمک کرده و باعث گردش بهتر خون می شود. 

دوم به این دلیل که ترکیبات موجود در این گیاه از انباشته 
شدن چربی ها و جرم ها در رگ ها که در نهایت به تصلب 
شرایین منجر می شود پیشگیری می کند. نتیجه این که 
این گیاه خطر تشکیل لخته و در نهایت سکته  قلبی و 
مغزی را کاهش می دهد. می توانید با پزشک یا داروساز 

مشورت کرده و از کپسول های این گیاه استفاده کنید.

سرخار گل، افزایش دهنده 
گلبول های سفید

سرخار گل، تعداد گلبول های سفید و درنتیجه سیستم 
دفاعی بدن را تقویت می کند. عالوه بر آن، با تولید 
»اینترفرون« نوعی پروتئین حیاتی برای سیستم دفاعی 

بدن را نیز افزایش می دهد. مصرف درمانی آن، زمان 
سرماخوردگی را کاهش می دهد. به درمان بیماری های 
پوستی مانند داءالصدف و اگزما کمک می کند. عفونت 
مجرای تنفسی را درمان می کند. سندروم خستگی 
مفرط را برطرف می کند، سوءهاضمه و سوزش سردل 
را از بین می برد، درد و حمله میگرن را تسکین می دهد.

»سیرخرس«  سیستم دفاعی بدن
 را تقویت می کند

گیاه سیر خرس در کاهش فشار خون باال و میزان 
عنوان  به  گیاه  این  از  است.  موثر  خون  کلسترول 
ضدعفونی کننده منزل هم استفاده می شود. خاصیت 

ضدباکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی دارد که 
بدن را در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند. 
سیرخرس سیستم دفاعی بدن را تقویت و از روده ها 
محافظت می کند. مصرف منظم این گیاه به تنظیم 
وزن بدن کمک می کند. سیرخرس، از قلب و رگ ها 

محافظت می کند و گردش خون را بهبود می بخشد.

میوه هسته ای »مورد«
 نماد جوانی و زیبایی

میوه هسته ای مورد، به رنگ آبی مایل به سیاه یا سیاه 
است که طعم گس دارد. فرآورده های تقویت موی این 
گیاه باید به صورت موضعی مصرف شوند. نگهداری 

“مورد” در حرارت کم و دور از هوا و در ظروف شیشه ای 
یا فلزی سربسته، از تبخیر سریع رایحه آن جلوگیری 
می کند. با توجه به خاصیت ضد میکروبی قوی اسانس 
مورد، در بسیاری مواقع برگ مورد به طور جدا و یا 
مخلوط با گیاهان دیگر، برای  ضدعفونی کردن محیط 

و یا رفع احتقان  به شکل بخور استفاده می شود.

گل الدن مفید برای 
مراقبت از مو

از خواص گل الدن یاری رساندن به موهای آسیب 
دیده است. گل الدن باعث درخشندگی و تقویت 
موها می شود و با ریزش آن ها مقابله می کند. برای 

این کار داخل یک لیتر آب یک مشت برگ، گلبرگ 
و دانه های خشک الدن را ریخته و به مدت 15 
جوشانده خنک  این  دهید  اجازه  بجوشانید.  دقیقه 
این  و  دهید  شستشو  شامپو  با  را  موهایتان  شود. 
محلول را روی موها بریزید. 10 تا 15 دقیقه صبر 

کنید و آب بکشید.

یکی از گیاهان نام آشنا برای ایرانی ها، اسپند است. دانه این گیاه در خانه سوزانده می شود و دود غلیظ آن برای ضدعفونی هوا ، 
دور کننده حشرات، خوشبوکننده فضا و به باور برخی حتی خنثی کردن چشم زخم  مورد استفاده قرار می گیرد. اسپند برای افراد 
گرم مزاج مضر است و اگر افرادی که مزاج گرم و خشک دارند، حتی مقادیر کمی از آن را بخورند دچار مشکل خواهند شد.

این گیاه در افراد گرم مزاج باعث سردرد و حالت تهوع می شود.عوارض جانبی: معموالً از گیاه اسپند بیشتر به عنوان 
خوشبوکننده هوا استفاده می شود و شکل خوراکی آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که مصرف ناصحیح آن باعث 
عوارضی چون تشنج، تهوع، سکسکه، ترشح بیش از حد بزاق و تضعیف سیستم اعصاب مرکزی می شود. خاصیت مسکنی 

این گیاه برای درمان بی خوابی نیز مفید است.

مصرف خاکشیر، ترنجبین و شیر خشت موجب رفع یبوست می شود به دلیل اینکه این مواد، ماده ای که موجب بیماری 
شده است را از بدن خارج می کند. در طب سنتی برای خروج ماده ای که موجب بیماری در بدن شده است داروهایی به 
کار برده می شود که به آن نضج یا حل کننده گفته می شود که معموالً بیمار به مدت 3 تا 14 روز این داروها را مصرف 
می کند. در مواردی که بیماری بر اثر بروز گرما به وجود آمده باشد، منضج یا حل کننده به کار برده می شود. برخی از 
منضج ها مانند ترکیب خاکشیر با ترنجبین است و برخی رژیم های غذایی و میوه ها مانند انگور می توانند به عنوان درمان 
کننده بیماری استفاده شود. معموالً برخی افراد که دچار یبوست می شوند، می توانند یک دوره کوتاه از مواد گیاهی مانند 
خاکشیر، ترنجبین یا شیرخشت استفاده کنند تا یبوست آن ها برطرف شود. همچنین از این گیاه برای ازبین بردن زردی 

در نوزادان استفاده می شود.

شیرخشت موجب رفع یبوست می شودخواص اسپند را بشناسید

در ازدواج های امروزی به سختی می توان الگوهای سنتی 
ازدواج ایرانی را پیدا کرد. دختر و پسر، نقش های جدیدی 
را پذیرفته اند که پیش از این پدران و مادران شان آنها را به 
عهده نداشتند. آنها مشارکت دو نفره در ساخت زندگی دارند و 
ناچارند برخی از مسئولیت های جنس مقابل را به عهده بگیرند.
اما وقتی حد و مرز این نقش پذیری ها رعایت نشود، سنگ 
که  است  بسیار مهم  بنابراین  نخواهد شد.  بند  روی سنگ 
بشناسید،  را  باید نقش هایتان  بدانید چطور  ازدواج  از  پیش 
وظایف را تقسیم کنید و با مشارکت یکدیگر زندگی تان را 
بسازید. جابه جایی نقش ها، نادیده گرفتن حقوق طرفین، عدم 

مسئولیت پذیری و انجام همه امور زندگی توسط مرد یا زن و 
نهایتا اعمال فشار مضاعف بر یکی از زوجین، از جمله عواملی 

است که می تواند باعث ایجاد اختالف و تنش شود. 
آنچه زنان برعهده دارند: زنان صرف نظر از شاغل و یا خانه 
دار بودن شان، بخش عظیمی از وظایف خانه را به عهده 
دارند که با توجه به شرایط خود، به انجام این امور می پردازند. 
البته به دلیل تکراری و خسته کننده بودن کارهای منزل، 
احساساتی  با  زمان  گذشت  با  بانوان  برخی  است  ممکن 
همچون دردهای جسمانی، خستگی مفرط، بی فایده بودن، 
که  شوند  روبرو  شدن  گرفته  نادیده  احساس  و  عصبانیت 

همین احساسات منشاء افسردگی، انفعال و در   نهایت بروز 
تنش و اختالفات زناشویی می شود.

آنچه مردان به عهده دارند: مردان نقش سیاستگذاری را در 
زندگی مشترک دارند اما این سیاستگذاری به معنی رهبری تام 
و تمام نیست و باید امور را به صورت مشارکتی پیش برد. در 
اصول اصلی زندگی مثل محل سکونت، نوع شغل، شیوه رفت 
و آمدها، باید تصمیم گیری ها طوری باشد که هر دو نفر بتوانند 
آنها را بپذیرند. تامین مالی خانواده هم به عهده شما است و 
همسرتان باید با در نظر گیری این توانایی، با شما در ایفای 

نقش سیاستگذاریتان همراهی کند.

جای خودتان نقش بازی کنید

آیه روز

کسانی که کافر بوده  اند مورد ندا قرار می  گیرند که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر 
سخت  تر است آنگاه که به سوی ایمان فرا خوانده می  شدید و انکار می  ورزیدید. )سوره غافر/ آیه 10(

سخن روز

اگر کسي با اطمینان به سمت رویاهایش به پیش برود و بکوشد تا آنچنان زندگي کند که همیشه تصورش 
را کرده است،با چنان موفقیتي به آنها خواهد رسید که در زمان هاي عادي، دست نایافتني به نظر مي رسد

سه شنبه ۸  مرداد   ۱۳۹۸ * شماره  ۴۴۰۹ 
4

                        ۴۴۰۹

افقی: 1- پولتان را در اینجا به امانت 
بگذارید  - موسسه تجاری - مالیاتی 
که در هر کشور از کاالهایی می گیرند 
می شود  وارد  یا  صادر  مرز،  از  که 
2- در آوردنی از روزگار - ممارست 
- شخصا و به طور مستقل 3- فنای 
مطلق - عاجز و بیچاره 4- گل سرخ 
- موی پلک چشم - عدد مجهول 
5- دریاچه ترکیه - الزم - شماره 
کردن - انگبین 6- خاندان - تیم 
فوتبال یونانی - کارهای بزرگ - از 
اقمار برجیس 7- پیشوا - نیست باد 
- برگ تازه شکفته 8- پرطرفدار ترین 
و جذاب ترین روزنامه اقتصادی ایران 
9- هوای بارانی - افسون - لیموی 
پایتخت   - آخر  رمق  معروف 10- 
ویتنام - شدت خشم - نیم تنه مردانه 
11- کم وزن - حرف همراهی - 
باقی مردم - شغل و حرفه 12- خانه 
- نافرمانی و سرکشی کردن - مادر 
ترکی 13- آنکه حساب دخل و خرج 
اداره یا بنگاهی بازرگانی یا تولیدی را 
در دفتر های مخصوص نگاه می دارد 
انجام  یا  شخصی  امور  اداره  در   -
امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 
کشوری آزادی حقوقی داشتن 14- از 
شخصیت های  از   - زنانه  نام های 
 -15 کردن  بنا   - سینما  کمدی 

نزدیک - دادوستد کلی - جایگزین

عمودی: 1- جسم انسان یا حیوان 
حنجره   - آمار  علم  مباحث  از   -
2- درس نخوانده - به جز - واحد 
شمارش مغازه - بدبوی پرخاصیت 
3- از درختان - تباه - از مراحل دور 
تجاری در اقتصاد 4- واحد شمارشی 
ده  و  ایران  در  هزار  پانصد  مبلغ 
میلیون در هند - ساختمان ها - ابر 
سفید 5- نوعی بیکاری که در شرایط 
رکود اقتصادی بروز می کند - برقرار 
ترکیب  از  از مصالح ساختمانی   -6
شن و ماسه و سیمان و آب - صدمه 
- افراد مورد اعتماد - ضمیر مخاطب 
تازی 7- سخن چینی - عالم روحانی 
زبانه   -8 کردن  صعود  باال  به   -
آتش - نام کوچک »سه« اقتصاددان 
 - 1767 میالدی  متولد  فرانسوی 

عالمت مفعولی 9- نظر - شکافنده 
- دستورات 10- کاربرجسته - خوی 
- زنده - آیین 11- ماتریالیست - 
کاالهایی که از جائی به جای دیگر 
یا از کشوری به کشور دیگر فرستاده 
شود 12- دارای نرخی بیش از ارزش 
واقعی یا نرخ رایج - پستی - روبند 
13- در جایی اقامت کردن - به جا 
آوردن - قالب14- سهمیه هر کس 
- یارامین - شهر نیروگاه شمالی - 
لحظه ای 15- از آن کوه می سازند 
که  اقتصاد  علم  دانشمندان  از   -
معتقد است آنچه که می تواند زمینه 
رشد اقتصادی را در کشورها فراهم 
کند، چگونگی استفاده از اختراعات، 
اکتشافات و تکنولوژی مدرن است 

- زبان بسته
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
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گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       ۷۰۰۰۰
چلو گوشت                        ۶۰۰۰۰
چلو سلطانی                     ۵۴۰۰۰
چلو برگ                           ۳۸۰۰۰
چلو بختیاری                     ۳۳۰۰۰
اکبر جوجه                       ۲۵۰۰۰
قیمه و قورمه سبزی            ۲۶۰۰۰
ماهی کبابی و سرخ شده     ۳۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱۷۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                ۲۲۰۰۰
چلو جوجه کباب                ۲۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       ۲۰۰۰۰
استامبولی )۱۰۰ درصد گوشت(        ۱۶۰۰۰

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              ۴۰۰۰

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

 ایزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

به دو باب ساختمان
 با استحکام بنا و مورد تایید 

نوسازی مدارس جهت 
پیش دبستانی نیازمندیم.

ضمنا خریدار زمین آموزشی 
می باشیم.

09155617461

همایش آشنایی با رشته های تحصیلی دانشگاه
انتخاب رشته- ویژه داوطلبان کنکور 98

با حضور اساتید برجسته و مجرب دانشگاه
چهارشنبه ۹۸/۵/۹ ساعت ۶ عصر دختران
پنجشنبه ۹۸/۵/۱۰ ساعت ۶ عصر پسران

مکان: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده 3
 موسسه خیریه امام علی )ع(  تلفن: 32232943

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر - سعدی

۰936899۰722 -۰9157563875

برگ سبز و سند خودروی پیکان وانت به شماره 
پالک 52  588 ب 47 به نام علیرضا عرب پور 
به  شماره ملی 5639914289 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

کلیه مدارک خودروی پارس به شماره پالک 213 ب 49 ایران 52 به نام مسعود علیزاده 
به شماره ملی 0651965004 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
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خبر ویژه

حوادث

اخبار کوتاه

هواگرمترمیشود

ایرنا - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی گفت: با توجه به بررسی الگوهای هواشناسی و به لحاظ تغییرات دمایی در 
ساعات آینده شاهد افزایش دما از یک تا سه درجه سلسیوس خواهیم بود. زارعی افزود: براساس همدیدی و آینده نگری 

نقشه های پیش یابی هواشناسی برای 48 ساعت آینده وزش تندباد و گرد و خاک در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست. 

۸۵درصدمطالباتگندمکاران
استانپرداختشد

تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی  مهر-معاون بهبود 
از پرداخت 8۵ درصد مطالبات گندمکاران استان خبر 
داد. عصمتی پور اظهار کرد: از ابتدای آغاز طرح خرید 
تضمینی گندم تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار و ۲4۲ تن گندم 
ارزش  از کشاورزان استان خریداری شده است.وی، 
ریالی این محصوالت را ۱۷ میلیارد و ۵۶8 میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمت خرید تضمینی هر 
کیلو گندم در استان یک هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده 
است. وی گفت: دو میلیارد و ۹۳8 میلیون تومان از طلب 

گندمکاران باقی مانده که به زودی پرداخت می شود.

رئیسستاداجراییفرمانامام
وارداستانشد

کاوش-رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره(  با دعوت  استاندار  خراسان جنوبی عصر روز گذشته 
وارد  استان شد. دکتر مخبر در بدو ورود در فرودگاه بین 
المللی بیرجند مورد استقبال استاندار و نمایندگان استان 
در مجلس و جمعی از مسئوالن قرار گرفت. وی با 
حضور در گلزار شهدای بیرجند با ذکر فاتحه با آرمانهای 
شهیدان واالمقام تجدید میثاق کرد. دکتر مخبر با حضور 
در شهرستان های سربیشه و نهبندان چندین پروژه 
توسعه ای استان را افتتاح خواهد کرد. گفتنی است طرح 
اقتصادی جوجه تن طال در قالب ۲ پروژه جوجه یکروزه 
و مرغ تخمگذار در جاده القورات و طرح مرغ تخمگذار 
روستای نوفرست نیز روز گذشته با حضور وی افتتاح شد. 
وی در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: اقدامات متنوع 
در کشور انجام می دهیم از جمله پروژه های زیربنایی، 
قرض  بیمارستان،  ساخت  ها،  مریض  به  رسیدگی 
الحسنه، خانه بهداشت، ساخت مدارس، منتها محور 
اصلی کار ما ایجاد اشتغال است. وی افزود: در خراسان 
جنوبی حدود ۱۳ هزار شغل مستقیم با حدود ۳۵۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد شده است و بیش 
تر از اینها با پیگیری های استاندار به تفاهمی رسیدیم 
که ظرف ۲ سال، ۱۲ هزار شغل دیگر ایجاد کنیم.

طرحاعطایمعافیتپرداخت
مابهالتفاوتنرخنفتگازدر
مرزماهیرودعملیاتیشد

تسنیم-مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه از اعمال معافیت پرداخت مابه التفاوت ۲۰۰ لیتر 
سوخت نفت گاز برای کامیون های ایرانی به مقصد 
کشور افغانستان در جایگاه مرزی ماهیرود خبر داد. مردانی 
اظهار کرد: در راستای کمک به تسهیل روند صادرات، 
رونق کسب و کار و حمایت از رانندگان کامیون های 
ترانزیتی خروجی از مرز ماهیرود، طرح اعطای معافیت 
پرداخت مابه التفاوت نرخ نفت گاز به کامیون های ایرانی 
خروجی از این مرز از ابتدای مرداد آغاز شد. وی افزود: 
مرز  از  ایرانی که قصد خروج  کامیون های  رانندگان 
ماهیرود  را دارند می توانند از این معافیت ۲۰۰ لیتری با 
پرداخت قیمت داخل کشور استفاده کنند. مردانی با اشاره 
به تردد روزانه کامیون ها از این مرز خبر داد و بیان کرد: 
اطالع رسانی الزم در این زمینه انجام شده و انتظار می رود 
با اعمال این بسته تشویقی، شاهد رونق هرچه بیشتر 
صاردات از طریق این پایانه مرزی در آینده نزدیک باشیم.

۹۰درصدابالغهایقضایی
دراستانالکترونیکیانجامشد

ایرنا - معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷8 هزار و ۹۲۷ فقره 
ابالغ در محاکم قضایی استان صادر و ۹۰ درصد آن به 
صورت الکترونیکی ارجاع شده است. اسماعیلی افزود: از 
ابالغیه های ارجاع شده نزدیک به ۷۰ درصد آن توسط 
مخاطب در کمترین زمان ممکن مشاهده و ابالغ واقعی 
شده و از ۱۰ درصد ابالغیه های سنتی استان ۱8 درصد 
آن به صورت واقعی ابالغ شده است. وی اظهار داشت: 
به محض صدور ابالغیه الکترونیک از ناحیه شعب و 
درج آن در سامانه، چهار پیامک رایگان به مخاطب برای 
مراجعه به سامانه ارسال و از طرفی گزارش ارسال پیامک 
و تحویل آن و همچنین زمان مشاهده با جزئیات برای 
شعبه صادر کننده به صورت خودکار ارسال می شود.

رئیسگمرکافغانستان
ازبازارچهیزدانبازدیدمیکند

قاین  و  زیرکوه  مردم شهرستانهای  تسنیم-نماینده 
در مجلس  از سفر رئیس گمرک کشور افغانستان به 
ایران  و بازدید از  بازارچه یزدان در  زیرکوه خبر داد و 
گفت: راه اندازی گمرک یزدان اقتصاد خراسان جنوبی 
را متحول می کند. فالحتی به پیگیری های انجام شده 
برای راه اندازی گمرگ مرزی یزدان اشاره و اظهار کرد:  
این سفر در راستای این اقدامات صورت می گیرد.وی 
خاطر نشان کرد: شرایط راه اندازی گمرک یزدان از منظر 

ملی بسیار مناسب است.

موتورسوار۷۶سالهدر
جادهروستاییجانباخت

راکب موتورسیکلت روز دوشنبه در حادثه رانندگی 
جاده روستایی شهرستان خوسف جان باخت.  به گفته  
رئیس پلیس راه استان  حادثه ساعت ۷:۳۰ روز گذشته 
در جاده روستایی سرچاه عماری به بصیران روی داد 
که یک موتورسیکلت با کامیون ایسوزو برخورد کرد و 

بر اثر آن راکب موتورسیکلت جان باخت.
سرهنگ رضایی گفت: متوفی ۷۶ ساله بوده و علت 
حادثه انحراف به چپ موتورسیکلت اعالم شده است.

*معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند گفت: 484 مرکز جامع خدمات 
سالمت، خانه بهداشت و پایگاه بهداشتی در استان فعال 

بوده و ۲۹ مرکز نیز آماده بهره برداری است.
*مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از 
حذف بخاری های نفتی و تابشی از 88۹ کالس درس 

استان تا ابتدای مهر سال جاری خبر داد. 
*۲۵ نفر از هنرمندان استان  روز گذشته به مناطق 

عملیاتی دفاع مقدس در غرب کشور اعزام شدند. 
*مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان از ابالغ 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب کمک بالعوض 

برای ساخت مسکن سیل زدگان استان خبر داد.
*مسئول خانه فرهنگ دیجیتال نونگران بیرجند از 
تالیف کتاب “رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها” برای 

پرداختن به زندگی دانشجویی خبر داد.
*فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
از کشف و ضبط 4۳۵ قطعه انواع پرندگان زینتی از 
شکارچیان غیر مجاز و متخلفان زیست محیطی از 

ابتدای سال جاری در استان خبر داد.
*صادرات کاال از گمرکات خراسان جنوبی به خارج از 
کشور، در 4 ماه گذشته ۹4 میلیون و ۵۷  هزار و ۳۰۶ 

دالر ارزآوری داشته است.
*رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان از بوته 
کاری ۶۰ هکتار از مراتع آیسک این شهرستان خبر داد.

*به گفته مدیر امور آب و فاضالب روستایی درمیان آب 
در مدار بهره برداری مجتمع آبرسانی فخرود شهرستان 

درمیان قرار گرفت.

مردمخراسانجنوبیدر۱۰روز
۹۰میلیونتومانکتابخریدند

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: مردم  استان 
تابستانه فروش کتاب طی ۱۰ روز ۹۰  در طرح 
میلیون تومان کتاب خریدند. رمضانی در گفت وگو 
با مهر اظهار کرد: یکی از انتقادات فرهنگ و ارشاد 
خراسان جنوبی در حوزه چاپ و نشر این است که 
بسیاری از سفارش های چاپ کتاب توسط نهادها 
و دستگاه ها به خارج از استان ارجاع می شود. وی 
بیان کرد: حمایت فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی 
برای آن دسته از کتاب هایی خواهد بود که در داخل 
استان چاپ و نشر یابد مگر اینکه کتاب پیرامون 
استان باشد. رمضانی با اشاره به حجم باالی چاپ 
کتاب توسط دانشگاه های  استان و اعضای هیأت 
علمی ادامه داد: جلساتی با حضور رؤسای دانشگاه ها 
و مدیران انتشاراتی ها و فعاالن صنعت چاپ خواهیم 

داشت تا در این زمینه به نتیجه مطلوبی برسیم.

در دیدار مدیر عامل بنیاد برکت با نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد:

بنیادبرکت۸۹پروژهعمرانیاجرامیکند
 معاون عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت کشور گفت: بنیاد 
برکت 8۹ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 4۳۰ میلیارد 

تومان در خراسان جنوبی تعریف کرده است.
مدیرعامل بنیاد برکت گفت: خراسان جنوبی یکی 
از استان های مهم و با اولویت برای ستاد اجرایی 
ایرنا،  گزارش  به  است.  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
جعفری در حاشیه دیدار با حجت االسالم عبادی 
نماینده ولی فقیه اظهار کرد: از دغدغه های ستاد 
اجرایی فرمان امام پیگیری، رفع محرومیت، عمران 
و آبادانی مناطق محروم است. وی افزود: این ستاد 
به منظور توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم 
در طرح هایی سرمایه گذاری می کند تا زمینه اشتغال 
در این مناطق فراهم شود و این طرح ها امکان ادامه 
زندگی مناسب در روستاها را به دنبال داشته باشد. 
وی گفت: طرح های اشتغالزایی با استفاده از منابع 
داخلی، آورده مردمی و با اتکا به ظرفیت های روستاها 
به خصوص مناطق محروم از طریق امکانات را برای 
تامین معیشت پایدار مردم فراهم می کند. جعفری با 
اشاره به اینکه اگر در روستاها اشتغال نباشد شاهد 
مهاجرت مردم خواهیم بود گفت: روستاهای زیادی 
در خراسان جنوبی خالی از سکنه شده چون اشتغال 
مردم مورد غفلت بوده است. مدیرعامل بنیاد برکت 

با اشاره به سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( به استان گفت: در این سفر تالش می شود 
با تفاهم نامه بین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
و استاندار خراسان جنوبی تا پایان سال ۱4۰۰ در 
جامعه  که  دغدغه هایی  از  بخشی  مقدورات  حد 
روستایی استان با آن درگیر است از جمله اشتغال و 
معیشت پایدار رفع شود.سرپرست معاونت عمرانی و 

طرح های زیربنایی بنیاد برکت نیز در دیدار با نماینده 
ولی فقیه گفت: تاکنون 8۹ پروژه عمرانی در خراسان 
جنوبی با اعتبار 4۳۰ میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت 
تعریف شده است.  واعظی نژاد افزود: از این تعداد ۵۶ 
پروژه افتتاح شده و ۲۱ پروژه در سفر رئیس ستاد 
اجرایی فرمان امام به استان تکمیل و افتتاح می شود. 

وی با بیان اینکه ۱۲ پروژه دیگر در دست اقدام است 
گفت: تاکنون ۳۲ پروژه مدرسه و بیمارستان فردوس 

در استان به بهره برداری رسیده است.  
سرپرست معاونت عمرانی و طرح های زیربنایی بنیاد 
برکت از کمک این بنیاد به ساخت ساختمان سی تی 
اسکن در کنار بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 
خبر داد و گفت: ۶ طرح آبرسانی نیز در خراسان 

شامل  آن  طرح  یک  که  می شود  دنبال  جنوبی 
آبرسانی به ۱۳ روستا برای بهره مندی ۱۷۰ خانوار 
فردا افتتاح می شود. وی اظهار کرد: کمک به ساخت 
۲۱ مسجد و حسینیه، سالن ورزشی و تجهیزات 
آن، سه کتابخانه، تجهیز مراکز فرهنگی، مدارس و 
راهسازی از دیگر اقدامات بنیاد برکت در خراسان 

جنوبی بوده است.  
 

بنیاد برکت به دنبال اشتغالزایی است

عضو هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( ، هم در این دیدارگفت: این بنیاد 
به دنبال اشتغالزایی با روش ها و مدل های مختلف 

است. جوهری اظهار کرد: ایجاد اشتغال از طریق 
مدل های خرد و روستایی یکی از رویکردهای این 
از ۱۱  بنیاد  بیان کرد: همچنین  است. وی  بنیاد 
سال گذشته در کل کشور به خصوص در خراسان 
جنوبی از طریق مشارکت با شرکت های کوچک و 

متوسط به دنبال ایجاد شغل بوده است. 

عضو هیات مدیره بنیاد برکت گفت: این شرکت ها 
رشد و توسعه اقتصادی منطقه را به دنبال دارند و در 
این رابطه با ۱۲ شرکت در چند سال گذشته بنیاد برکت 
مشارکت کرده که بعد از توانمندسازی از آن خارج و 
وارد مشارکت با شرکت های دیگر شده است.وی از 
توانمندشدن هشت شرکت تاکنون خبر داد و گفت: 
بنیاد برکت با چهار شرکت هنوز تداوم مشارکت دارد 
که فردا ۲ مورد از این شرکتها به بهره برداری می رسد.

وی از افتتاح شرکت جوجه تن طال در خراسان جنوبی 
خبر داد و افزود: این شرکت با پرورش جوجه مادر به 
مرحله تخم نطفه دار می رسد و سپس از آن جوجه یک 
روزه تولید می شود که ماهانه حدود ۲ میلیون ظرفیت 
آن است. معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد 
برکت نیز در این نشست با اشاره به اجرای ۲ طرح 
سهاب و آسمان در سربیشه و نهبندان گفت: در طرح 
سهاب ۷4 روستا در این ۲ شهرستان جزو مناطق 
زیرپوشش طرح بودند که ۲۳۹ طرح در سربیشه و 
۱۲۱ طرح در نهبندان اجرایی شده است. راضی زاده 
با بیان اینکه طرح سهاب معطوف به مشاغل خرد 
خانگی است افزود: ۹ تسهیلگر و مجری در این ۲ 
شهرستان به خدمت گرفته شدند که منجر به ایجاد 

یک هزار و 8 فرصت شغلی شده است.
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غالمی-مسئول پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از اجرای 

طرح پایش میزان مصرف برق ادارات و دستگاه های 
اجرایی  با حضور نمایندگان سازمان بسیج کارمندان 

و استانداری خبر داد.حاجی آبادی هدف این طرح 
را مدیریت صحیح مصرف انرژی، آموزش و آگاه 
سازی در زمینه بهینه سازی مصرف و اطالع رسانی 

در خصوص نحوه صرفه جویی عنوان کرد.
وی بیان کرد: با توجه به ابالغ بخشنامه استانداری 
ادارات  انرژی  مصرف  مدیریت  لزوم  بر  مبنی 
سازمان های  و  نهاد ها  اجرایی،  دستگاه های  و 
و  صرفه جویی  ضرورت  راستای  در  و  غیردولتی 
برق،  مصرف  مدیریت  و  انرژی  مصرف  کاهش 
گروه ارزیابی با مراجعه به ادارات و دستگاه های 

اجرایی، شاخص های عملکردی مدیریت پیک بار 
و میزان برق مصرفی را ارزیابی و نتایج عملکرد را 

به استانداری گزارش می دهند. 
مسئول پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی شرکت 
تنظیم  و  دما  کنترل  افزود:  برق  نیروی  توزیع 
برودت سیستم های سرمایشی روی ۲4 درجه و 
روشنایی محیط کار از لحاظ استفاده نور طبیعی در 
ساختمان های اداری و پرهیز از همزمانی مصرف 
به ویژه در ساعت پیک روز، همچنین کاهش 8۰ 
پایان ساعت  از  بعد  ادارات  بار مصرفی  درصدی 

اداری از جمله موارد توجه در این ارزیابی است. 
حاجی آبادی، بررسی تجهیزات الکتریکی اداری، 
همچنین  و  خورشیدی  نیروگاه  و  ژنراتور  دیزل 
مقایسه میزان مصرف برق در مدت مشابه سال 
گذشته را از دیگر موارد ارزیابی ذکرو یادآور شد: در 
این پایش نمایندگان دفتر برنامه ریزی توسعه و 
تحول اداری و نماینده بازرسی استانداری، نماینده 
بسیج ادارات استان و نماینده بسیج استانداری به 
مدیریت  حوزه  در  این شرکت  نمایندگان  همراه 

مصرف و بسیج نیز حضور داشتند.

کاوش-رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
گفت: دو الگوی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر بر 
روی حوله دستباف روستایی با هنر نقاشی روی پارچه 
انجام شده است. بازاریابی  برای  نمونه  ارسال  برای 

هنری گفت: ظرفیت دیگر در زمینه کمک بازاریابی 
محصوالت روستایی تیم های تخصصی دانشجویی 
هستند که به صورت جهادی با سازمان همکاری دارند 
و استفاده بهینه از ظرفیت دانشجویان می تواند ارتباط 
بین دانشگاه و حوزه اشتغال را به خوبی برقرار کند. وی 
اظهار کرد: یکی از برنامه های سازمان بسیج سازندگی 
موضوع اشتغال و اقتصاد مقاومتی با هدف مردمی 
تکمیل  راستای  در  افزود:  است.وی  اقتصاد  کردن 
زنجیره های اشتغال یکی از مسائل اصلی تمرکز بر 
حوزه بازار بوده چراکه با حل مشکل بازار تولیدات 
گام  بازارهای جدید می توان  و شناسایی  روستایی 
مهمی در رونق تولید برداشت. وی با بیان اینکه یکی از 
ظرفیت های بنیاد تعاون بسیج در برندسازی و بازاریابی 
تولیدات روستایی است، تصریح کرد: با هماهنگی 
برای  برنامه ریزی  گذشته  ماه  چند  در  انجام شده 

راه اندازی فروشگاه و نمایشگاه دائمی عرضه مستقیم 
تولیدات روستایی استان و بسته بندی محصوالت 
انجام شده است.هنری اضافه کرد: با کمک اعتباری 
قرارگاه محرومیت زدایی مکان نمایشگاه با معماری 
سنتی آماده و لیست تولیدات روستاها جمع آوری و 

بانک اطالعاتی محصوالت قابل عرضه در نمایشگاه 
که شرایط کیفی و کمی مناسب را داشته نیز تکمیل 
شده است.وی بیان  کرد: بر اساس برنامه زمان بندی 
در هفته دفاع مقدس با حضور ریاست  سازمان بسیج 
و معاون وزیر کشور افتتاحیه رسمی این نمایشگاه 

برگزار خواهد شد.رئیس سازمان بسیج سازندگی با 
بیان اینکه با رایزنی با بنیاد تعاون بسیج محصوالت 
استان در نمایشگاه دائمی بنیاد در تهران نیز عرضه 
می شود، اضافه کرد: همچنین با ارتباط با سایر استان ها 
زمینه فروش تولیدات استانی در سایر نقاط کشور 

فراهم خواهد شد چراکه بر اساس تجربه قبلی فروش 
محصوالت بومی استان در سایر استان ها از اقبال 

عمومی و فروش بهتری برخوردار است.
هنری بیان کرد: ظرفیت دیگر در زمینه کمک بازاریابی 
محصوالت روستایی تیم های تخصصی دانشجویی 

هستند که به صورت جهادی با سازمان همکاری دارند 
و استفاده بهینه از ظرفیت دانشجویان می تواند ارتباط 
بین دانشگاه و حوزه اشتغال را به خوبی برقرار کرده و 
باعث انگیزه بخشی به جوانان عزیز استان گردد.وی 
افزود: در این راستا تیم دانشجویی تخصص در حوزه 
دام و طیور و صنایع دستی با ما همکاری نمایند که در 
زمینه دام و طیور تیم دانشجویی این حوزه توانسته از 
این ظرفیت به بهترین شکل در طرح اشتغال معیشتی 

مانند جوجه بومی استفاده کنیم. 
نیز  دستی  صنایع  خصوص  در  کرد:  عنوان  وی 
تیم دانشجویی دانشکده هنر بیرجند که در زمینه 
دستبافته ها )پارچه بافی، حوله بافی و غیره( همکاری 
داشته توانسته نمونه های خوبی از تلفیق علم و هنر 
و ایده پردازی در این راستا داشته باشد، به طور مثال 
طراحی لباس کودک با پارچه های دستباف روستایی 
یا نقاشی روی پارچه  انجام شده و  توسط این تیم 
در  که  تهیه  بازار  عرضه  برای  جدیدی  مدل های 
حال تست و آزمایش رنگ باشد. هنری اضافه کرد: 
همچنین دو الگوی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر 

بر روی حوله دستباف روستایی با هنر نقاشی روی 
انجام شده  بازاریابی  برای  نمونه  ارسال  برای  پارچه 
است.وی با بیان اینکه هماهنگی حضور این تیم ها 
در نمایشگاه های ملی و عرضه تولیدات روستایی از 
طریق این گروه ها به دلیل اشراف تخصص به موضوع 
آموزش های  ارائه  شد:  یادآور  است،  انجام شده  نیز 
این  ظرفیت  دیگر  روستاها  در  میدانی  تخصصی 
گروه ها بوده که با حضور در روستاها باعث ارتباط با 
مردم شده و درک بهتر از شرایط فعلی جامعه و نقش 
اثرگذار آن ها در تعهد گری مردمی می شود. وی عنوان  
کرد: ظرفیت گروه های جهادی میهمان و بومی نیز در 
این خصوص کمک خوبی به سازمان کرده و در یک 
سال اخیر با هدایت فعالیت های جهادی به موضوع 
اشتغال از کمک جهادگران در زمینه آموزش های 
میدانی و همینطور بازاریابی تولیدات روستایی استفاده 
مناسب شده است، چراکه با ارتباط گیری جهادگران با 
خیرین و سایر نهادها و همچنین استفاده از سایت های 
معتبر فروش اینترنتی کاال بخشی از تولیدات استان به 

فروش رسیده است.

پایش مصرف برق در دستگاه های اجرایی

حوله های دستباف در راه جام جهانی قطر
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شعبه 1: نبش معلم 50     شعبه 2: ورودی بلوار معلم     
شماره تماس مرکزی: 05631101
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جنـاب آقـای مـودی
ضایعه درگذشت پدرخانم بزرگوارتان 

مرحـوم کربالیـی محمـد محمـدی 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته، از جوار بیت ا.... الحرام برای آن مرحوم مغفرت 

و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم. 
محمد فوایدی - مکه مکرمه

فراخوان مزایده ) اجاره ( عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم   شناسه آگهی: 545402
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجد  شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (  برگزار نماید :

شماره 
مدت اولیه موضوع مزایده  مزایده

اجاره
مبلغ اجاره ماهیانه پایه سال 
اول برای کل تابلوها ) ریال (

مبلغ ضمانت نامه شرکت
 در فرآیند ارجاع کار )ریال(

98/46
تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 672  مترمربع جهت بهسازی و استفاده تبلیغاتی از پیشانی 
8 مورد پل عابر پیاده در محورهای : نهبندان - زابل ) بندان ( و  بیرجند - خضری ) خضری ( و  بیرجند - قاین 
) آرین شهر ( و بیرجند - سربیشه ) سربیشه ( و طبس - اصفهان ) جوخواه ( و  شوسف - سربیشه ) شوسف ( 

و ده محمد - عشق آباد ) عشق آباد ( و بیرجند - عرب آباد ) خور (
126.720.00014.100.000 ماه

98/47
تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 240  مترمربع جهت جابجایی ، بهسازی و استفاده تبلیغاتی 

از 4 بیلبورد در محورهای :  خوسف - بیرجند کیلومتر 3  و محور قاین - بیرجند ) داخل پلیس راه قاین (
121.200.0002.510.000 ماه و نهبندان - زاهدان کیلومتر 5 و  بیرجند- قاین کیلومتر 10 سمت چپ 

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گذار گردد: 
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز 
وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز 
 www.setadiran.ir قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . اجاره بها:  مبلغ اجاره به 
استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده مبلغ 320.000.000 ریال جهت مزایده ) 98/46 ( و مبلغ 140.000.000ریال جهت مزایده ) 98/47 ( به عنوان وثیقه اخذ 
خواهد گردید. مدت اجاره : مدت اولیه قرارداد 12 ماه شمسی ) یک سال ( می باشد و در صورت رضایت و تائید کارفرما تا حداکثر 36 ماه ) 3 سال ( قابل افزایش خواهد بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال 
های دوم و سوم به ترتیب با افزایش حداقل 15 درصد نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است. شرایط مزایده گر: جهت مزایده های فوق کانون های آگهی تبلیغات داراي مجوز فعالیت معتبر از اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مشاور تبلیغاتی دارنده مجوز معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد تاریخ 
98/05/08 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 11/00 روز سه شنبه تاریخ 98/05/08  لغایت ساعت 14/30 روز سه شنبه تاریخ 98/05/15  مهلت زمانی بازدید ) به جز 
 ایام تعطیل در ساعات اداری ( : روز سه شنبه تاریخ 98/05/08  لغایت پنجشنبه تاریخ 98/05/31 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 13/30 روز پنجشنبه تاریخ 98/05/31 
زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد: ساعت 10/30 روز شنبه تاریخ 98/06/02 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مزایده و ارائه پاکت ها: خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی.  شماره تماس : 9-32342137-056 کد پستی : 
9717833115   براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس :  www.setadiran.ir و برای دریافت اطالعات آگهی به 

سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس :  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934- 021                              دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 


