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5انتقاد معاون وزیر راه از بی توجهی به احیای بافت فرسوده شهر بشرویه5آب در افق ۱۴۰۳ به استان می رسد5مراسم سوم شهدای کربال در خراسان جنوبی برگزار شد

عکس:  عارفی نیا

جهادي ديگر در صنعت آبزي پروري استان
صفحه 6 ُگسل 

مانع اجرای
 پروژه های
 ۱۷ شهریور

صفحه 5

تو در من آتشی هستی که خاموشت نخواهم کرد 

به گلزاران گلی هستی فراموشت نخواهم کرد

قسم بر جامه پاکی که از مهرت به تن دارم     که تا جان در بدن دارم فراموشت نخواهم کرد

نوزده سال از هجر پدر عزیزمان  شادروان محمدحسن صفری گیو  می گذرد
 ولی باید بگوییم که حتی گذر زمان توان زدودن عشق و یادش را از هستی و وجودمان 

ندارد. روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم 
و  نوزدهمین سالگرد عروجش را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

همسر و فرزندان مرحوم

جناب آقای حاج غالمعلی وحیدنیا و خانواده محترم
با نهایت تاسف در گذشت داماد گرامی تان شادروان حاج سعیدبرازنده مقدم

را تسلیت عرض نموده ، علو درجات برای آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان محترم
 را از خداوند منان مسئلت داریم.

 برادران مقدم

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

تقاطع خیابان استقالل و امام موسی صدر
6۱66  560  09۱5  - صغیری

نسل  جدید کولرهای آبی 
* 50% بازده خنکی بیشتر

* 44% صرفه جویی انرژی مصرفی
* 32% صرفه جویی در مصرف آب

* عایق سقف و کف- سیستم کاهش رسوب فن توربو
* 5 سال گارانتی طالیی )تعویض موتور(

* حمل رایگان تا منزل مشتری
* نصب رایگان

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان انقالب، نبش انقالب 1  
جهت هماهنگی تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما

تلفن:44 45  42  32 - 056

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151655537 - بلوچی

تعویض و باز و بست زنجیر بلدیزر، جوشکاری و شاسی کشی
تعمیر چرخ و رولیک  و غلطک کششی 

وکلیه کارهای تراشکاری، فرزکاری، صفحه تراشکاری،
بورینگ کاری و کلیه کارهای هیدرولیک و جک و

آدرس:  قطعه سازی و چرخ دنده و تیز کردن مته معدن
شهرک صنعتی،تالش شرقی 6 
 تلفـن:  96۴۱  5۱۱  ۰9۱5  مهدی نژاد

قابل توجه شرکت های راهسازی و دارندگان ماشین آالت سنگین  و  راهسازی: 

آگهـی استخــدام 
یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود

 نیاز به یک نفر لیسانس حسابداری دارد. 
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی

 به مدت ۱۰ روز رزومه کاری خود را به صندوق پستی
 ۴۴۱ بیرجند ارسال نمایند.

آگهی اجــاره
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در نظر دارد: فضاهای آموزشی ذیل را بر اساس قوانین و 

مقررات و شئون آموزش و پرورش از طریق مزایده از مورخ 98/7/۱ لغایت 99/6/۳۱ به صورت اجاره سالیانه 
واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای مجوز می توانند تا تاریخ 98/6/28 برای ارائه پیشنهاد و بررسی دیگر 

شرایط به آموزش و پرورش بیرجند و سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.
۱- سه کالس درسی از آموزشگاه تزکیه

2- سه کالس درسی از آموزشگاه عبدالعلی بیرجندی
۳- دو کالس درسی از آموزشگاه شریفی پناه

تقدیر و تشکر 
احتراما بدینوسیله از تمامی عزیزان دست اندر کار در امر مقدس

 آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب شرب استان،  باالخص رانندگان محترم 
تانکرهای آبرسانی که الحق و االنصاف با تالش شبانه روزی  خودشان در روزهای تاسوعا  و 
عاشورای حسینی، مشکل کمبود آب شرب عزیزان روستایی را مرتفع نموده و بعضا در یک روز 
۱۶ تا ۱۸ سرویس آب به مناطق مختلف حمل و تخلیه نموده اند، تشکر نموده و توفیق روز 

افزون این بزرگواران را از خداوند منان خواهانیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان

جناب آقای حاج حمید رضایی نیا
مدیر محترم کاروان ۳90۱۸ خراسان جنوبی -  بیرجند

با سالم و احترام، تالش خالصانه شما و همکاران بزرگوارتان باعث گردید که قدم در راهی 
بگذاریم که آغازش دلدادگی و آرامش و انتهایش رضوان بی منتهای الهی است. لذا به مصداق 
حدیث شریف )من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر ا... عز و جل( از زحمات صادقانه 

و بی دریغ جناب عالی و عوامل اجرایی کاروان ۳۹۰۱۸ تشکر  و قدردانی می نماییم.

جمعی از حجاج کاروان ۳90۱۸- بیرجند

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول 
شهرداری بیرجند در نظر دارد: از طریق برگزاری مناقصه عمومی ارائه خدمات ایاب و 

ذهاب مربوط به ماموریت های اداری و شهری پرسنل خود را به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی که دارای پروانه رتبه بندی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه 
 حمل و نقل یا پروانه فعالیت از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری مرتبط با موضوع مناقصه 

  www.ets.birjand.ir می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی
مراجعه فرمایند. متقاضیان می بایست مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد و پنجاه میلیون( را به عنوان سپرده 

شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل 
۳ ماهه و قابل تمدید و یا وجه نقد واریزی به حساب ۱۰۰۶۱۰ بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند 

به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نماید.
مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۴/۳۰( 

مورخ ۹۸/۷/۶ در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی - بیرجند   میدان ابوذر- شهرداری مرکزی - 
دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. 

جلسه کمیسیون مناقصه ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۹۸/۷/۷ در محل سالن جلسات شهرداری بیرجند
 به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.

پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی 
به عهده برنده مناقصه خواهد بود شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.  
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲ تماس حاصل فرمایید.

محمد علی جاوید -  شهردار بیرجند

آگهی مزایده )9۸/۱(
  بانک ملت خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به فروش اثاثیه و لوازم اداری )فایل کمد ، یخچال ، 

ماشین لباس شویی ، صندلی ، سماور ، گاوصندوق و ...( و اقالم کامپیوتری شامل )پرینتر، مانیتور، کیس ، اسکنر، 
سوئیچ پورت ، فاکس ، ماشین حساب ، پول شمار ، تلفن رومیزی ، تلویزیون ، فاکس مودم اکسترنال، لپ تاپ و ...( 
را از طریق مزایده عمومی و بازدید حضوری اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر پس از تاریخ درج آگهی )روز شنبه ۹۸/۶/۲۳( الی یکشنبه ۹۸/۶/۳۱  نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و 
تا پایان وقت اداری )۱۴/۳۰(  روز یکشنبه ۹۸/۶/۳۱  ضمن تکمیل نسبت به عودت اسناد مزایده به نشانی بیرجند 
- خیابان شهید محالتی - نبش ۷ تیر طبقه پنجم - امور اداری اقدام نمایند. پاکت های پیشنهادی ارائه شده رأس 

ساعت ۱۰ روز  سه شنبه ۹۸/۷/۲ در محل فوق با حضور اعضای کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح ، 
قرائت و برندگان مشخص خواهند شد. الزم به ذکر است اسناد شرکت در مزایده بایستی تا پایان وقت اداری ۹۸/۶/۳۱ 

 صرفا به امور اداری بانک تحویل و رسید اخذ نمایند. ضمنا جهت دریافت اسناد مزایده واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال 
به حساب امور مالی مدیریت شعب الزامی می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ۵ درصد قیمت پایه مندرج 
در اسناد  می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده می بایست اقدام گردد. امکان بازدید حضوری از اموال مورد مزایده 

در روزهای اداری از ساعت ۸ الی ۱۳ فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد. مزایده گذار در رد یا 
 قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.کلیه اموال با شرایط موجود مندرج در آگهی در معرض فروش قرار 
می گیرد. کلیه هزینه های مرتبط با کارشناسی اموال ، انتشار آگهی بر عهده خریدار خواهد بود. جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره های ۱۷ - ۳۲۴۴۶۶۱۵ امور اداری بانک ملت تماس حاصل فرمایید.

*هرم پور

آب  عمان؛ 
محکی برای سنجش

 تدبیرها و فرصت ها !  
پس از تأسیس استان خراسان جنوبی 
و پس از سال ها انتظار، شاید خبر 
نهایی شدن طرح انتقال آب دریای 
عمان، از جمله مهم ترین و در عین 
حال اثربخش ترین اخبار این چند 
ساله استان باشد؛ خبری محوری با 
تفسیرها  و  بسیار  جوانب  و  دامنه 
های  بینی  پیش  و  احتماالت  و 
فراوان! طرحی که بر اساس آن، در 
 اقدامی مهم، هفته قبل سهمیه سه 
فاز  از  کشور  شرق  تشنه   استان 
اولش توسط  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

تحریم ها باقی باشد، 
مذاکره با آمریکا معنا ندارد

روحانی : 

صفحه  ۲

برخی دلواپسان خود را 
سخنگوی رهبری می دانند

محسن غرویان:

 شرط گذاران آخرش
 در انتخابات شرکت می کنند

کرباسچی:

صفحه  ۲

صفحه  ۲

مزایده امور مهد کودک بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(   
شرح در صفحه ۲
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شنبه  * 23 شهریور  1398 * شماره 4443

 فروش اقساطی سه خودرو سایپا از امروز

  تسنیم- فروش اقساطی محصوالت شرکت سایپا روز شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 شهریورماه ساعت 10 صبح آغاز 
 می شود. در این طرح فروش زمان تحویل خودروهای ثبت نامی 30 روز پس از پذیرش است و محدودیت کد ملی برای 

ثبت نام وجود دارد. تیبا ، پراید 151 و سراتو 2000 از جمله این خودروهاست.

آب  عمان؛ محکی برای 
سنجش تدبیرها و فرصت ها ! 
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( هفته قبل سهمیه سه استان 

تشنه شرق کشور از فاز اولش توسط وزارت نیرو 
ابالغ شد و ظاهراً 60 میلیون مترمکعب آب، 
سهم دشت های پر از عطش خراسان جنوبی 
خواهد شد. علیرغم همه آه و واویالهای این 
چند ساله رسانه های استان برای آغاز این طرح 
بزرگ، متأسفانه مثل بسیاری از رویدادهای مهم 
منطقه، رسانه ها  از انعکاس مناسب و تبیین ابعاد 
مثبت و منفی آن عقب افتادند! اما اصل موضوع 
و اهمیت بسیار آن جایگاه بیان چند نکته را 

ضروری می سازد:
1- در روزهای آینده، افراد، شخصیت ها و حتی 
برخی نهادها، طی مصاحبه ها و موضع گیری 
هایی احتماالً در تالش خواهند بود به سرانجام 
رسیدن این طرح مهم را به خود نسبت دهند. 
هم مردم و هم رسانه ها دقت کنند؛ اوالً این 
طرح حداقل 10 سال زمان برای نهایی شدن 
و به سرانجام رسیدن نیاز دارد و همه خوب 
می دانیم که با شرایط سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی کشور و به ویژه تشتت و سلیقه پردازی 
و اعوجاج انبوه در تصمیم ها که ماحصل اصول 
کشورداری مریض و غیر علمی و طرف العینی 
ماست، احتمال دارد چه اتفاقاتی در آینده بیفتد، 
به عبارتی این پروژه مهم را باید یک »طرح فرا 
نسلی« نامید، اما طرحی با دستاوردهای مهم. 
ثانیاً نهایی شدن ابالغ این طرح برای آغاز پروژه  
تقسیم سهم آب ها، نیازمند جلسه، هماهنگی، 
رایزنی، مکاتبه، سفر، دعوت، ارسال گزارش و 
ایجاد حساسیت در مسئولین کشور و احیاناً در 
پاره ای موارد، تهدید و تحکم بوده است. نقش 
فرد تأثیرگذاری به نام »معتمدیان«، ویژه و نقش 
عنصر اجرایی به نام »استاندار خراسان جنوبی« 
در به ثمر رسیدن این تالش، خاص و پر اهمیت 
است.حداقل در جایگاه قدردانی از تالش های 
بدون  و  شود  فراموش  نباید  این سهم  وی، 

حمایت بماند.
2- این دو واژه را می شناسید و در این سال ها 
بیشتر با آنها آشنا شده اید، لطفاً بیشتر و بهتر به 
خاطر بسپارید: »آب« و »فاجعه«! احیاناً اگر در 
یک دهه اخیر بخشی از پیگیری های رسانه ای 
خود را معطوف به اخبار خشکسالی استان کرده 
اید، قطعاً می دانید که نوک پیکان نمودار کمبود 
آب نه تنها به سمت یک معضل اقتصادی و 
کشاورزی، بلکه به سمت یک مشکل مهم 
زیستی و امنیتی و یک فاجعه اثرگذار و متراکم 
انسانی میل کرده است. بدون تعارف، باید بگویم  
همه خواب هستیم و در این فرصت خواب 
زدگی ما، اتفاقات مهمی افتاده و اتفاقات ناگوار و 
مهم دیگری در شرف وقوع هستند. نمی خواهم 
تأکید یا تلویح یا  القاء کنم که طرح انتقال آب، 
جلوی یک فاجعه تدریجی دو دهه ای را خواهد 
گرفت و یا حتی پیشروی این دشمِن قّداره بنِد 
بی انصاف را ُکند خواهد کرد، اما می خواهم 
نشانه گذاری کنم و تأکید نمایم که این پروژه 
به ما »فرصت« خواهد داد و با این فرصت می 
توان با اضافه کردن چاشنی »تدبیر« به آن، 

کمی »امیدوار تر« هم بود.
3-سهم 60 میلیون متر مکعبی استان از حق 
انتقال آب از عماِن پهناور به خراسان جنوبی، آن 
هم در پروسه ای که شاید 10 سال طول بکشد 
تا لب های خشک کویر ما را کمی )و فقط کمی( 
از عطش دربیاورد، اندک و در مواجهه با عمق 
فاجعه ایجاد شده در سال های بعدی تا افتتاح 
پروژه، بسیار ناچیز و شاید بسیار دیر باشد. پس در 
این سال ها چه باید کرد؟ قطعاً باید »مدیریت« 
کرد، نه »تبلیغات«. به عبارتی باید با شرایط ویژه 
»شناخت«،  را  مشکل  شد،  »سازگار«  امروز 
راه های برون رفت را »برنامه ریزی« کرد و 
برای قطره قطره آن 60 میلیون متر مکعب آب، 
»سرمایه گذاری« و برنامه داشت. اما مهم تر 
از همه اینها، »فرهنگ سازی« برای »مردم«، 
یعنی طیف اصلی مخاطب و مصرف کننده، چه 
در ابعاد خانگی و چه در ابعاد کشاورزی آب است. 
بدون در نظر گرفتن این برنامه ریزی، باور کنیم 

که  همه چیز،  هیچ و پوچ است.
4-هیچ الزامی وجود ندارد که افق تحویل پروژه 
ضرورتاً همان ده سال و آن هم با اولویت استان 
های دیگر به جز خراسان جنوبی باشد. واقعیت 
آن است که در ماجرای خشکسالی، کلیتی به 
نام شرق کشور دچار آسیب شده که هر نقطه از 
آن به دالیل خاص خود دارای اهمیت و اولویت 
است. بنابراین برای تسکین دل مردمی که سال 
هاست در گهواره وعده ها خواب شان برده و در 
قالب نرم و منعطف بی تفاوتی ها از آنها »پل« 
و »پله« ساخته اند، مسئولین محترم استان باز 
هم پیگیر و در عین . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

 

 )ادامه سرمقاله ( حال مردم و به ویژه رسانه ها، مطالبه گر 
واقعی، مستند و مستدل و متکی به آمار و اطالعات 
باشند تا حقی از شهروندان و استان ضایع نشود.
حضور  ما،  استان  اخیر  ماهه  چند   5-شانس 
که هم  ایست  انگیزه  با  و  قوی  لوکوموتیوران 
خوب »ریل می گذارد« و هم  خوب و نسبتًا 
بی نقص یا کم نقص »می راند«، آنهم به سمت 
سرزمین مردم و دشت انبوه خواسته هایشان.  قطعًا   
مدیران کشوری برای این استاندارِ چند منظوره 
فعال و متعهد، خواب ها دیده و برنامه ها دارند. 
لوکوموتیوران، دیر یا زود از قطار حرکت و خدمت 
در استان ما پیاده خواهد شد تا قطار بزرگتری را به 
سوی اهداف کشوری براند، اما ریل ها به همراه  
دعای خیر مردم برای او، باقی خواهد ماند و فضا 
برای ادامه حرکت قطار توسعه استان هنوز هم مهیا 
خواهد بود. به نظر می رسد الزم و چه بسا واجب 
باشد این راننده پرامید، برای حرکت مطلوب تر و 
بی توقف قطار، کابین های تخصصی پیگیری را 
اختصاص دهد و کم کم در راستای کادرسازی 
واقعی، رانندگان جوان، با انگیزه، عالقه مند، متعهد، 
دلسوز، کارآمد، با تدبیر، صبور و شجاعی را کنار 
خود بنشاند و با بهره گیری از روش مدیریت خاص 
خودش، اصول و شیوه ها و باید و نباید های حرکت 
و رانندگی در مسیرهای سخت و روی ریل های 
پر فراز و نشیب را آموزش و برای تداوم حرکت در 
ریل های چیده شده آماده کند. باید بپذیریم که 
خراسان جنوبی در صورت برگشت به سال های 
نه چندان مناسب مدیریتی قبلش، شانس چندانی 
برای تکرار تالش ها و حتی دوباره ایستادن روی 
پای خود نخواهد داشت.6-و سخن آخر و سؤال 
انتهایی و تأمل برانگیز اینکه آیا با اجرای این طرح 
تشنگی استان ما رفع خواهد شد؟ نمی دانیم. آیا 
انتقال آب عمان، همان »کیمیای« گمشده ماست 
که با آن مشکالت برطرف خواهد شد؟ باز هم 
نمی توانیم به قطعیت پاسخی بدهیم. آیا تحولی 
در حوزه مهاجرت ها و اقتصاد کشاورزی و امنیت 
مرز و سرمایه گذاری در استان به وجود خواهد آمد؟ 
شاید. شایدی که بستگی به فرصت سازی های ما 

دارد نه فرصت سوزی هایمان.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

از ابتدای دی سوخت گیری منوط 
به دریافت گواهی سالمت است

رئیس اتحادیه سوخت جایگزین و صنایع وابسته 
با اشاره به خودرو های دوگانه سوز گفت: از اول 
دی سال 98 خودرو هایی که فاقد گواهی سالمت 
برای سوخت رسانی هستند، اجازه سوخت گیری 

در جایگاه های سی ان جی را ندارند.

روحانی خطاب به مکرون: در 
شرایطی که تحریم ها باقی باشد، 

مذاکره با آمریکا معنا ندارد

دکتر حسن روحانی در تماس تلفنی “امانوئل 
مکرون” رئیس جمهور فرانسه با وی ، اظهار 
داشت: در صورتی که توافقات با اروپا نهایی شود، 
آماده ایم به تعهدات برجامی برگردیم و جلسه 
ایران و 1+5 نیز تنها زمانی امکان پذیر است 
که تحریم ها برداشته شود. روحانی تاکید کرد: از 
دیدگاه دولت، مجلس و مردم ایران در شرایطی 
که تحریم ها باقی باشد، مذاکره با آمریکا معنا و 

مفهومی ندارد.

برخی دلواپسان خود را 
سخنگوی رهبری می دانند

محسن غرویان در واکنش به جوسازی های 
برخی دلواپسان مبنی بر اینکه رهبر انقالب 
در جریان امضا شدن برجام نبوده است، گفت: 
افرادی هستند که سعی می کنند به نوعی 
خود را سخنگوی رهبری معرفی کنند، فارغ از 
اینکه اظهارات آنها بیشتر باعث تضعیف جایگاه 
رهبری می شود. معظم له بارها فرمودند، آنچه را 
که بیان می کنند در ظاهر و باطن یکسان است.

رسانه های نزدیک دولت دروغ منتشر 
می کنند تا مملکت را به آتش بکشند

برخی  اینکه  بیان  با  پناهیان  حجت االسالم 
رسانه های بسیار نزدیک دولت، خبر دروغ منتشر 
می کنند تا مملکت را به آتش بکشند و بعد که 
به رسانه های دشمن منتقل می شود، خبر خود 
را حذف می کنند، گفت : این کار، ظاهراً از نظر 
قانونی مشکلی نخواهد داشت ولی از نظر مرّوت 

و انصاف، جای سؤال دارد.

کرباسچی: شرط گذاران آخرش
 در انتخابات شرکت می کنند

کرباسچی در حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه 
مدعیان حضور مشروط در انتخابات، آخرش 
رأی می دهند، گفت:گزینه ای جز صندوق رأی 
وجود دارد؟ بنابراین با وجود همه دعواهایی که 
در ایران داریم، راهی جز صندوق رأی نداریم. 
اصال شرط و حضور مشروط شما پذیرفته نشد، 

بعد می خواهید چه کار کنید؟

گزارشی،  در  اسرائیل  آف  تایمز  روزنامه 
بولتون را نزدیکترین هم پیمان اسرائیل در 
کاخ سفید و یکی از حامیان آن در تبعیت 
از خط مشی سخت گیرانه در قبال ایران، 
توصیف کرد و نوشت: بولتون، وضع کننده 
مورد  در  سفید  کاخ  سرسخت  سیاست 
ایران است و علت برکناری وی، اختالف 
نظر هایی در مورد تعدادی از مسائل سیاسی 
بوده است. المیادین به نقل از این روزنامه 
اسرائیلی نوشت: خروج بولتون از دولت 

آمریکا زمانی صورت گرفت که ترامپ در 
حال نزدیک شدن به انجام مذاکره مستقیم 
با ایران است و احتمال دارد که برکناری 
بولتون نشان دهنده یک تحول بزرگ در 
استراتژی دولت آمریکا و نرمش آن در برابر 

تهران باشد.
ترامپ: به دنبال رسیدن

 به توافقی با ایران هستیم
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا درباره 
برکناری بولتون از سمت مشاور امنیت ملی 

گفت: وی اشتباهات زیادی مرتکب شده 
بود و با افراد مهمی در دولت همراهی 
نداشته است. وی در پاسخ به سوالی که 
آیا به دنبال دیدار با رئیس جمهور ایران 
است که پاسخ داد: برای این دیدار تالش 
نمی کند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: 
به دنبال رسیدن به توافقی با ایران است 
اما اگر این توافق حاصل نشد نیز مشکلی 
وجود ندارد. وی همچنین درباره کاهش 
تحریم ها علیه ایران برای فراهم کردن 
مقدمه دیدار با روحانی گفت: باید ببینیم چه 

پیش می آید.
احتمال برکناری پمپئو هم وجود دارد 
حشمت ا... فالحت پیشه گفت: در راستای 
شکست سیاست های فشار کاخ سفید علیه 
ایران، احتمال برکناری »مایک پمپئو« وزیر 
امور خارجه ایاالت متحده آمریکا نیز وجود 
دارد. پمپئو و بولتون در سیاست قیچی 

آمریکا علیه ایران، هرکدام نقش یک لبه 
قیچی را بازی می کردند؛ بولتون سیاست 
سخت آمریکا را در قبال ایران در پیش 
گرفته بود و پمپئو نیز سیاست نرم و جنگ 
روانی را علیه جمهوری اسالمی ایران پیش 
می برد؛ اکنون قیچی آمریکا در قبال ایران 
یک لبه شده و وزیر خارجه آمریکا نیز 

وضعیت شکننده ای پیدا کرده است.
آمریکا پشیمان شده 

و می خواهد به برجام برگردد
علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس 
از  شان  خروج  از  ها  آمریکایی  گفت:  
برجام پشیمان هستند و می خواهند به 
برجام برگردند، دعوت هایی که از سوی 
کشورهای مختلف و اخیرا نیز از سوی 
رئیس جمهور فرانسه انجام شده از سمت 
آمریکا  و  است  بوده  آمریکایی   مقامات 

می خواهد به برجام برگردد.

ترامپ در حال نزدیک شدن به مذاکره مستقیم با ایران

اقتصاد نیوز- رئیس اتحادیه جایگاه داران 
است  قانونی  تکلیف  گفت:  سوخت 
مردم  از  را  حق الزحمه  جایگاه دار  که 
بگیرد. جایگاه داران لیتری 200 تومان 
و  بودند  کرده  پیشنهاد  را  حق الزحمه 
متقاعد شدند که 100  در حال حاضر 
تا 150 تومان بابت هر لیتر از مصرف 

کننده دریافت شود.
وضعیت  درباره  عطاپور  هوشنگ 
جایگاه ها و عرضه سوخت بعد از اجباری 
شدن استفاده از کارت شخصی اظهار 
مثل  کماکان  جایگاه ها  وضعیت  کرد: 
قبل است، برخی مردم از کارت شخصی 
و کسانی که کارت ندارند طبق دستوری 
که داده شده می توانند از کارت جایگاه دار 
بابت  این  از  مشکلی  و  کنند  استفاده 

نیست. وی تصریح کرد: در حال حاضر 
برخی کارت ها به دلیل اینکه آدرس و یا 
خودرو عوض شده، در پست مانده اند و 
یا اینکه دارنده خودرو اقدام به دریافت 
کارت نکرده اما در هر صورت جایگاه دار 
با مردم همکاری می کند. وی با اشاره 
دریافت  بر  مبنی  بودجه 98  قانون  به 
حق الزحمه جایگاه دار از مردم گفت: در 
حال حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت 
می شود، به همین دلیل دولت به دنبال 
سهمیه بندی است و بر اساس تبصره 14 
قانون بودجه 98 درصدی از ارزش ریالی 
کننده  مصرف  از  می توان  را  فرآورده 

دریافت کرد.
عطاپور افزود: مجلس تاکید دارد نباید 
اما  برود  باال  فرآورده  و  بنزین  قیمت 

 98 سال  بودجه  قانون   14 تبصره  در 
عنوان شده حق الزحمه و یا حق العمل 
جایگاه داران از مشتری دریافت شود. وی 
با اشاره به تاکید دولت و مجلس مبنی بر 
گران نشدن بنزین تصریح کرد: تکلیف 
جایگاه دارحق الزحمه  که  است  قانونی 
اتحادیه  بگیرد.رئیس  مردم  از  را 
جایگاه داران سوخت تاکید کرد: مجلس 
تکلیف کرده قیمت بنزین گران نشود، 
سهمیه بندی هم اعمال نشود، اما باید 
دید اگر نرخ بنزین تغییر نکند آیا مردم 
آمادگی پرداخت لیتری 100 تا 250 بابت 
حق الزحمه جایگاه دار را دارند یا خیر.وی 
تصدی گری  واگذاری  در  دولت  گفت: 
تکلیف دارد و وزارت نفت تالش می کند 
فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار 

خصوصی  بخش  مشارکت  اما  کند، 
مردم  همراهی  با  باید  نفت  وزارت  و 
 14 تبصره  طبق  گفت:  باشد.عطاپور 
قانون بودجه 98 کارمزد جایگاه دار باید 
از مشتری گرفته شود، این کارمزد در 
درصد،   15 شهری  بین  جایگاه های 
جایگاه های دورتر و حومه 20 درصد و 
در جایگاه های پرفروش و داخل شهر 
10 درصد است. وی اعالم کرد: احتماال 
ابتدای  از  جایگاه داران  کارمزد  افزایش 

مهر اجرایی خواهد شد.

زمزمه دریافت حق الزحمه توسط پمپ بنزین ها

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم سیما ملک آبادی زاده به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و 

اعیان پالک 516 فرعی از شماره ۷۰۴- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی 
 مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 1۲۰۳۸1 صفحه ۳1۴ دفتر امالک جلد ۷۳1 
به نام آقای محمد حسن ملک آبادی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده،  سپس برابر سند رسمی شماره 
1۰۲۸۴6 مورخ 1۳۹۸/۴/۲۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ بیرجند تمامت سهام فوق الذکر به خانم سیما ملک آبادی 
زاده انتقال گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد 
خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر اینصورت بعد از مدت 1۰ روز بعد از 

آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.                 
  علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم ماه بیگم ملک آبادی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 

ششدانگ عرصه و اعیان پالک 5۲۹ فرعی از شماره ۷۰۴- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به 
علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 1۲۰۳۸۴ صفحه ۳۲۳ دفتر امالک 
جلد ۷۳1 به نام خانم سیما ملک آبادی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده،  سپس برابر سند رسمی شماره 1۰۲۸61 
مورخ 1۳۹۸/۴/۳1 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ بیرجند تمامت سهام فوق الذکر به خانم ماه بیگم ملک آبادی انتقال گردیده و 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن 
انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر اینصورت بعد از مدت 1۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام 

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمتقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی    اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین  
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره 1۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲16 و کالسه شماره 1۳۹۷11۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۰ مورخ 1۳۹۸/5/1۹  صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قاینات - شهر قاین آقای مهدی عابدین 
 زاده )از محل مالکیت خانم سکینه گچسوز مقدم )سکینه اشرف نژاد( فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1۷۷ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۰۳5۹11 در ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت ۲5۷/۳5 
مترمربع در تمامی پالک 1۲۷- اصلی واقع در خیابان امام خمینی، کوچه کهکی بخش 11 قاین خریداری شده از ورثه گچسوز مقدم و غیره محرز گردیده و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۶/۲۳   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۷/۸

علی صفائی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 
آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی سربیشه

مستند به ماده 1۴ قانون ثبت و ماده 61 آئین نامه قانون مذکور آگهی تحدید حدود عمومی یک قسمت از امالک واقع در بخش های 6 و۷ این حوزه ثبتی در 
سال یکهزار و سیصد و نود و هشت شمسی به شرح ذیل منتشر می گردد. بخش 6 پالک ۴۹۴ - اصلی 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1 فرعی از 

۴۹۴ - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر 
پالک ۲ فرعی از ۴۹۴- اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی ۳- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک ۳ فرعی از ۴۹۴- اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی ۴- ششدانگ یک قطعه 
 زمین مزروعی پالک ۴ فرعی از ۴۹۴ - اصلی واقع در چاه عمیق علی ابراهیمی در دشت نوغاب گلندر بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد چاجی 1۳۹۸/۷/۲۰ 
بخش ۷ پالک ۳۰۸ - اصلی 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳۰ فرعی از ۳۰۸- اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح  بخش ۷ سربیشه مورد تقاضای خانم 
مه لقا نظامدوست ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳1 فرعی از ۳۰۸- اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح  بخش ۷ سربیشه مورد تقاضای آقای محمد 
نظامدوست ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳۲ فرعی از ۳۰۸- اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح بخش ۷ سربیشه مورد تقاضای آقای حسینعلی نظامدوست 
 ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۳۳ فرعی از ۳۰۸- اصلی واقع در اراضی خاکک تگ درح  بخش ۷ سربیشه مورد تقاضای آقای غالمحسین نظامدوست تاریخ های 
تحدید حدود 1۳۹۸/۷/۲۲ لذا به موجب ماده 1۴ قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر 
اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

طبق مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۶/۲۳    شناسه آگهی: 5۹5۱۸۱
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه  

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانک(
 بدین وسیله به آقایان مجتبی محمدپور فرزند شهسوار به شماره ملی ۰65۲۳۷۲۷۸۳ ساکن بیرجند، مهرشهر، تقاطع 

خیابان امیرکبیر و دکتر حسابی و صادق قاسمی اسفهرود فرزند محمد حسین به شماره ملی ۰6۴۰۰۳۸۰۳۴ 
 ساکن بیرجند، جماران، خیابان دانش 1 پالک ۴ واحد 1۰، ابالغ می گردد: بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی
 1۳۹6/1۰/۷  -  ۹۴51/1۲5/1۴۷1۴۹1۸  /1 شماره  داخلی  قرارداد  به  مستند  بیرجند  مدرس  شعبه  طرف  از  نمایندگی  به 
جهت وصول مبلغ ۴۲1/۸1۳/۲۴1 ریال بدین شرح: مبلغ ۳۲5/۷۷6/1۰۴ ریال اصل و مبلغ ۸۷/۲۹۳/۴۴۴ ریال سود و مبلغ 
۸/۷۴۳/6۹۳  ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست صدور اجرائیه 1۳۹۸/5/۸ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع طلب 
خویش تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای محمد قاسمی اسفهرود به عنوان وام گیرنده و شما به عنوان ضامنین را نموده که پرونده 
ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۰5۲۳ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق 
گزارش مورخ 1۳۹۸/5/۲۷ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی های فوق شناسایی نگردیده و بانک بستانکار 
نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نبوده است، لذا بنا به تقاضای متعهدله و به استناد ماده 1۸- آئین نامه اجرا به موجب 
این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف 1۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که 

تاریخ ابالغ نیز محسوب میشود علیه شما ادامه خواهد یافت. تاریخ انتشار: ۹۸/۶/۲۳ 
غالمرضا دادی -  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد اداره امور مهد کودک  را از طریق مزایده 
به اشخاص حقوقی/حقیقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :

نام موسسه مزایده گذار: موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند۱

شرح مختصر موضوع مزایده : اداره امور مهد کودک بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(بیرجند. ۲
مدت زمان انجام موضوع مزایده : از تاریخ ۱۳۹۸/0۷/0۱ لغایت  ۱۳۹۹/05/۳۱ به مدت یازده ماه . 

محل انجام کار: بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( بیرجند.  زمان بازدید: ۱۳۹۸/0۶/۱4 لغایت 
۱۳۹۸/0۶/۲4 از ساعت ۸ الی ۱4 با هماهنگی قبلی.  آدرس: بیرجند - انتهای خیابان صنعت و معدن 

-بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - طبقه دوم - 05۶۳۲۳۲۸505

محل خرید اسناد مزایده : بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - دبیرخانه ۳

مهلت تکمیل و تحویل  اسناد: ساعت ۱4 روز  یکشنبه  مورخ ۱۳۹۸/0۶/۲4 4

قیمت خرید اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ ۳00،000 ریال به حساب 5۶۱00000۱۹
 بانک رفاه کارگران - شعبه توحید بیرجند  به نام موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۲5،000،000 ریال به صورت واریز به حساب ۶۱00000۱۹ یا چک بانکی در ۶
وجه موسسه یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر

میزان تضمین حسن انجام کار: معادل ۱0% از کل قرارداد ۷

ساعت ، روز و محل گشایش پاکت پیشنهادات : ساعت ۱0 صبح روزدوشنبه مورخ  ۱۳۹۸/0۶/۲5  ۸
دفتر مدیرعامل موسسه واقع در طبقه دوم بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(

توضیحات : موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادت مختار خواهد بود.۹
کارکنان موسسه و بستگان درجه یک ایشان حق شرکت در مزایده را ندارند.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع() میالد3 بیرجند(
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پیام شما

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

شنبه * 23 شهریور  1398 * شماره 4444

کاهش دما در خراسان جنوبی

صدا وسیما-دمای هوای استان به تدریج از امروز تا روز یکشنبه حدود 2 تا 3 درجه سلسیوس کاهش می یابد و هوا خنک تر می شود. 
زارعی،کارشناس هواشناسی  گفت: براساس الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده گاهی وزش باد و گرد و خاک 
در منطقه پیش بینی می شود که در مرز شرقی و شهرستان طبس در برخی ساعات وزش تند باد و آسمانی غبارآلود دور از انتظار نیست.

از هیئت محترم محبان بابت مراسم عزاداری 
ممنونیم به طور ویژه از ذاکر مخلص اهل بیت )ع( 
حاج آقا نجف زاده انشاءا... خداوند به این نوای گرم 

و پرسوز حسینی شان اجر عطا فرماید. 
یک شهروند
آوای عزیز، مطلب نذر پاک بسیارجالب بود و ازهمه 
آن عزیزان تشکرمیکنم  اما جای  مسئوالن فرهنگی 
در رابطه با فرهنگ عاشورا که امر به معروف و نهی از 

منکر می باشد خیلی کمرنگ بود.
915...483
به گوش مسئوالن برسانید،فکری به حال جوانان که 
ازدواج کردند و دخترهایی که عقد شدن ولی با این 
گرانی نمی توانند جهیزیه خود را تهیه کنند بردارند، 
مکانی را اختصاص دهند به  وسایل نیمه تعاونی.
915...915
ضمن تشکر از جمع آوری ضایعات فروشان مهر 
شهر لطفا ضایعات فروشی ابتدای ولی عصر)عج( نیز 
بررسی شود کال جلوی کوچه را با ماشین می بندند.
933...431
مسیرآرین شهر به بیرجند به خصوص جاهایی که 
جاده دو بانده شده عالئم هشدار سرعت،شبرنگ 
های کنار جاده و سایر عالئم بسیار کم و در شب 
مسیر جاده برای راننده کامال گیج کننده و نامفهوم 

است لطفا رسیدگی کنید.
 915...212
تشکر می کنم از رئیس آگاهی استان که باحضور 
درخصوص  نزاری  حکیم  خیابان  مسجد  در 
کالهبرداری های صورت گرفته در این محدوده 
شهر تذکرات الزم و توضحات خوبی را جهت آگاه 

سازی مردم ارائه فرمودند.
915...388
از مسئوالن تقاضا دارم فکری برای سرویس دهی 
اتوبوس های معصومیه بردارند، اصال سر موقع در 
ایستگاه حضور ندارند، داد همه بلند شده، با این که 
به دفتر ابوذر تماس می گیریم، ولی تحت هیچ 
شرایطی رسیدگی نمی کنند، اگه قرار بر این باشه 
که اینجوری کار کنند مردم با ماشین برن سر کار 

تا حسابی ترافیک شود.
915...464
از شهردار محترم خواهش می کنیم فکری برای 

آسفالت بلوار سجاد بردارد. 
915...040
مهارهای دکل بی سیم مجتمع رفاهی امام رضا)ع(
در خضری دشت بیاض از جا در آمده و یا بعضی 
شل شده است. قبل از اینکه حادثه ای اتفاق بیافتد 

لطفا رسیدگی نمایید.
915...212

کاروانسرای محسن زاده احیا می شود

محمودآبادی - در قدیمی ترین و البته تنها 
قامتی  با  بیرجند  باقی مانده در  کاروانسرای 
و  فرسوده  هایی  اتاق  و  دیوارها  اما  ایستاده 
موریانه خورده قرار است اتفاقات خوبی از نوع 
حفظ آثار باستانی و تاریخی اتفاق بیوفتد.وجود 
ویژه  موقعیت  به  بنا  درگذشته؛   کاروانسراها 
سیاسی - اقتصادی شهر بیرجند ؛ به تجارت 
و بازارش ؛ رنگ و بو و رونقی ویژه داده بود 
به  تاجران  هندی  راه دسترسی  ترین  امن   .
بازارهای منطقه ای و خاور میانه این شهر بود. 
در آن روزگار مجموعا 16 کاروانسرا در بیرجند 
وجود داشت که تعدادی از این کاروانسراها به 
عنوان دفتر کار تاجران هندی و یا انبار کاال 
اگر چه قدمت  بود.  و مرکز خرید و فروش 
برخی از این کاروانسراها به دوره های تاریخی 
زندیه و صفویه و قاجاریه می رسید. قیصریه 
) سه راه اسدی ( محلی در بازار بیرجند بود 
که کسبه  گوناگون در آن اشتغال به کسب 
داشتند و بارانداز بود . برای بارهای تجاری 
و حمل و نقل آنها به بازار های دور دست 
...کاروانسرای شارختی ها،  در دیگر ممالک 

کاروانسرای محسن زاده، کاروانسرای وصل 
به مصلی ) مستوفی ؟ (، کاروانسرای محمد 
کاروانسرای  سادسی،  کاروانسرای  مودی، 
محسن  کاروانسرای  مقابل   ، ها  گازاری 
زاده،کاروانسرای اخوان، ، کاروانسرای میرزا مه 
رضا، کاروانسرای شرکت شرق ، کاروانسرای 
خرازی، کاروانسرای شرکت نفت، کاروانسرای 
از  ملک  حاجی  کاروانسرای  و  ها  چارخسی 
دیگر کاروانسراهای فعال در زمان های قدیم 
بوده که نقش موثری در حضور و فعالیت تجار 

و بازرگانان در بیرجند داشته اند. 
متاسفانه در زمان حاضر بیشتر این کاروان سرا 
ها تخریب شده و تعداد اندکی که باقی مانده 
اند هم در آ نها فعالیت تجاری به چشم نمی 
خورد.اما شنیدیم در کاروانسرای محسن زاده 
قرار است باز شود و بازدید کوتاهی توسط دبیر 
کل مجمع مجالس آسیایی و رئیس کمیسیون 
همراه  به  بیرجند  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
مدیرپایگاه بافت تاریخی بیرجند از بنای تاریخی 
سرای محسن زاده در بازار بیرجند انجام شود تا 
برای احیای آن چاره اندیشی کنند. که خبرنگار 

آوا نیز با آنها همراه شد.یادم هست در بازار 
بیرجند وقتی از مقابل این در چوبی بزرگ رد 
می شدم با خودم می گفتم یعنی پشت در این 
چه ساختمان و چه مکانی وجود دارد. اما آنچه 

دیدم با تصوراتم زمین تا آسمان متفاوت بود.

دو درخت توت

ابتدا تابلوی سیمانی کوچکی که بر در کاروانسرا 
این  به  شعری  با  کرد  جلب  را  توجهم  بود 
مضمون )خطی ز آب طال. منشی اش غزا ) 
قضا ( و َقدر / بنوشته بر درِ این کاروانسرای 
دو در / که ای ز قافله ی وا ماندگان ره پیما/ 
چه می کنید در این کاروانسرای دو در/سرای 
محسن زاده 1337. در بزرگ چوبی با صدای 
قریچی که نشان از عمر بیش از نیم قرنی آن 
داشت به رویمان گشوده شد. حجمی از خاک 
و تارهای عنکبوتی که حضور غریبه ها او را 
آزرده بود مرا تا انتهای کتاب های تاریخ کشاند، 
هشتی وردی و دو اتاق با میزهای قدیمی که 
با قالی های دست باف بیرجندی پوشانده شده 

بود، حکایت های زیادی از صاحبان و مالکان 
این کاروانسرا روایت می کرد. روی میز اتاق 
سمت راست هنوز تعدادی کاغذ و یک دفترچه 
خود نمایی می کرد، دفترچه انگار متعلق به 
مالک کاروانسرا به نام خامسان بود، همه چیز 
ریز به ریز و دقیق از هزینه ها و کارکردهای 
یک خودرو در آن نوشته شوده بود. گرد و خاک 
روی فرش و صندلی و در و دیوار اتاق وادارت 
می کرد برگ های تاریخ را بیشتر و بیشتر به 
عقب ورق بزنی ،از پنجره ی چوبی اتاق دو 
درخت نیمه جان توت در دو زاویه ی حوض 
آبی رنگ خود را از حیاط کاروانسرا با انبوهی 
از زباله و خاک جدا کرده بودند، رنگ سبز چند 
شاخه در هر دو درخت بارقه هایی از زندگی 
را در تنشان نشان می داد دو درخت طوری 
روبه روی هم حوض را در میان خود گرفته 
بودند که انگار شبحی نیمه شب قطره هایی 
آب از حوض بر روی برگهایشان می چکاند، 
اتاق هایی با سقف های هشتی دور تا دور حیاط 
خود نمایی می کرد، روشنایی از سقف با حفره 
ای بر زمین می تابید و البته دما را تغییر می داد، 
برخی از اتاق ها به حکم موریانه ها افتاده بودند 
و برخی دیگر همچنان استوار خاطرات 70 سال 
قبلشان را مرور می کردند. شاید هم متحر از 
خاک ها، زباله و اجساد کبوترانی که هدف 
شیطنت پسربچه ای بازیگوش قرار گرفته بودند 
ایستاده بودند تا اعالم کنند روزی روزگاری این 
کاروانسرا تجار هندی و سرزمین های دور را 
در خود پناه داده است و نام بیرجند را در راه 
ابریشم مطرح کرده است.راه پله ای در سمت 
راست ورودی حیاط و در انتهای کاروانسرا در 
کنار دری دیگر ره را برای دست یابی به اتاق 
های طبقه ی باال راحت کرده است، اتاق هایی 
با اندازه های یک شکل که در برخی از آنها 
هنوز کوزه ای نیمه شکسته، پاکت چایی که 
متعلق به 50 سال پیش است خود نمایی می 
کند،از پنجره ها فقط یک قاب چوبی مانده اما 
نوشته های روی دیوار ها نشان می دهد این 
کاروانسرا به راستی ارزش میراثی دارد. و سقف 
هایی که گذر ایام همان طور آن ها را گنبدی 

باقی گذاشته است.
 دست نوشته هایی مانند برای ایرانی با فکر 
ایرانی به دست ایرانی در کنار تصاویری از پرچم 
سه رنگ ایران روایتگر صفحه ی دیگری از 
تاریخ است. اینجا انگار همه چیز نگاهت می 
کند، به راستی آیا می شود در این کاروانسرا 
دوباره صدای تجارت و داد و ستد شنیده شود؟  
دبیر کل مجمع مجالس آسیایی، در بازدید از 
سرای محسن زاده در بازار بیرجند گفت: بنای 
بیرجند  بازار  در  زاده  تاریخی سرای محسن 
عالوه بر بعد تجاری، بخشی از تاریخ فرهنگی 
ویژه  به  معاصر خراسان جنوبی  اجتماعی  و 
شهر بیرجند به شمار می رود. رئیس کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه 
حفظ مرمت و نگهداری از این بناها مسئولیت 
همگانی است، افزود: قطعا مالکان این مجموعه 
برای ماندگاری نام پدران و نیز پاسداشت میراث 
خواهند  را  الزم  اهتمام  خطه  این  فرهنگی 
داشت. مجیدی ادامه داد: مرحوم حاج محسن 
ایشان عالوه بر  خامسان که سال ها حجره 
حوزه های تجاری و اقتصادی، محل رفت و 
آمدهای عمومی و اجتماعی بود، خود بخشی از 
تاریخ منطقه بودند، اما متاسفانه در حیات ایشان 

آنگونه که شایسته بود خاطرات شفاهی ایشان 
کرد:  امیدواری  ابراز  نشد. وی  و ضبط  ثبت 
بتوانیم با همکاری های ایجاد شده و هم افزایی، 
کاربری این فضا را حفظ کرده و در راستای نیاز 

شهر از آن بهره برداری کنیم. 

تفاهم نامه برای احیا

مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند نیز در این 
بازدید با توجه به سابقه ی تاریخی و ارزش های 
معماری و فرهنگی که بنا دارد گفت: کاروانسرای 
محسن زاد یکی از معدود کاروانسراهایی است 
که از بازار و مجموعه ی وابسته به بازار به 
جامانده است.چراکه بیشتر کاروانسراهایی که در 
حوالی بازار بیرجند بوده است از بین رفته است.
علیرضا نصرآبادی افزود: پیرو تماس با دکتر 
مجیدی و هماهنگی با مالکان این مجموعه 
بازدید امروز انجام شد تا بتوانیم برای بازدید های 
بعدی و برنامه ریزی برای احیای آن تصمیم 
گیری کنیم.وی اظهار امیدواری کرد با همکاری 
بین بخشی با میراث فرهنگی این بنا احیا، و با 
حفظ بنای تاریخی آن را به یک مرکز تجاری 
تبدیل کنند. مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند  با 
اشاره به اینکه سابقه ی تاریخی این بنا به دوره 
ی قاجار بر می گردد ادامه داد: تا  سال قبل 
این بنا هنوز دایر بود اما امروز دیگر متروکه شده 
است که برای حفظ آن باید اقداماتی انجام شود.
نصرآبادی اضافه کرد: در نظر داریم تفاهم نامه ای 
بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

و مالکان این بنا امضا شود تا اقدامات دیگر در آن 
انجام شود.زمان خروج از این کاروانسرا  زمزمه 
ای مخفی از در و دیوار به گوش می رسد که 
ای زقافله ی واماندگان ره پیما / چه می کنی در 

این کاروانسرای دو در!!!
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     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف
تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲۴150۸1 - 0۹155۶1۷۸۴۶

گاه الستیک  پیشروفروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  0۹155۶0۲۷3۷

مدت نوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها 1398 )ریال(

تضمین ارجاع کار 
)ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری 
اسناد در سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس 
)استاندارد سازی سامانه گرمایشی( تعدادی از 

مدارس سطح شهرستان فردوس

سطح 
شهرستان 

فردوس

استانداردسازی 

سامانه گرمایشی 

سرجمع به شماره تاسیسات و تجهیزات
96/1299188 مورخ 

1396/05/04 و اصالحیه های 
بعدی 

حداکثر پایان وقت اداری 9/305/406/576456/300/000 2 ماه
مورخ 1398/07/09

ساعت 9 صبح 
1398/07/10

2098003748000025

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای -  نوبت اول 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت 
 از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱39۸/۶/2۷ به سامانه تدارکات به آدرس

 www.setadiran.ir  و امور پیمانکاران این اداره کل مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت ۵0۶۵9 هـ مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای 
سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱۷30۶200900۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و دبیرخانه اداره کل به 

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبینشانی فوق الذکر محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

۴۲5۸ ۶۶۲  0۹3۶  - مظفـری



موفقیت و انرژی

مهربانی کردن

حرکت مهربانانه  کوچکی انجام دهید 

افراد  با نزدیک ترین و عزیز ترین   نیازی نیست فقط 
اطراف تان، مهربان باشید. زمانی که برف را از مسیر 
خودروی تان پارو می کنید، مقداری زمان هم به پارو کردن 
برف از مسیر خودروی همسایه پیرتان اختصاص دهید. 
بگذارید یک نفر در صف از شما جلو بزند. با صرف زمان 
برای انجام کاری برای کسی که نمی شناسید، آن فرد 
احساس می کند که مورد قدردانی قرار گرفته است و کار  
نیک گسترش می یابد.یکی از چیزهایی که قطعا خوب 
نیست، قضاوت افراد قبل از شناختن شان است. به افراد 
فرصت بدهید و فرض کنید آنها خوب هستند، مگر اینکه 
دلیلی برای تان به وجود آید که خالفش به شما ثابت شود. 
یاد بگیرید افراد را برای آنچه که هستند ببینید، نه اینکه آنها 
را بر اساس ظاهرشان قضاوت کنید. زمان زیادی می برد تا 
بتوانید بدون قضاوت به فردی که نمی شناسید نگاه کنید، 

اما قطعا این کار، راهی برای خوش اخالقی است.

هر کاری را از ته دل انجام دهید

راحت ترین راه برای تبدیل کردن هر کاری به یک 
عادت این است که اول از همه برای انجامش دلیلی 
بیابید. وقتی از ظاهر دیگران تعریف می کنید یا به 
دوستی به خاطر پیشنهاد شغلی خوبی که دریافت 
کرده است تبریک می گویید، این کار خود را با احساس 
ناخشنودی همراه نکنید.اگر از چیزی تعریف می کنید 
اجازه دهید از ته دل باشد. با این کار لذت تجربه چندباره 
این احساس شما را به تکرار آن تشویق خواهد کرد. در 
نظر داشته باشید که مهربانی کردن به دیگران لزومًا 
زحمتی ندارد. محبت کردن به دیگران هزاران شیوه 
مختلف دارد که با کمی توجه به اطراف، آنها را بسیار 

ساده و دست یافتنی خواهید یافت.
اغلب افراد این تصور را دارند که مهربانی کردن به 
دیگران کاری پر دردسر و زحمت آفرین است. این در 
حالی است که می توان برای محبت کردن به اطرافیان، 

هر روز قدم های کوچک و مؤثری برداشت.
باز نگه داشتن در برای کسی که بعد از شما قصد ورود به 
ساختمان را دارد، احوالپرسی صبحگاهی از راننده تاکسی 
و هزاران کار کوچک دیگر مثل اینها شاید خیلی به چشم 
شما نیایند، اما تأثیر قابل توجهی روی زندگی خواهند 
گذاشت. هر روز صبح که از خواب بر می خیزید، یک 
اقدام محبت آمیز برای روز خود در نظر بگیرید. تقویت 
این حس نیز مثل خلق هر عادت دیگری نیازمند اقدامات 
عملی است و هدفگذاری راه آسانی برای رسیدن به این 
 موفقیت است.پیدا کردن یک دلیل برای مهربان بودن

می تواند هر روز هنگام بیدار شدن از خواب، تمام زیبایی 
های زندگی را به شما یادآور شود.

خرفه موجب کاهش
 کلسترول و فشارخون است

در خرفه ماده شیمیایی بسیار جالب به نام اسید 
چرب امگا 3 وجود دارد. این همان چربی معروفی 
است که در روغن ماهی یافت می شود و عامل 

مؤثری برای کاهش کلسترول و فشار خون است و 
از این نظر که این گیاه را در ردیف گیاهان ارزشمند 
ضد سرطان و ضد فشار خون قرار می دهد، به 
 c عالوه دارای مقدار قابل مالحظه ای ویتامین

است که آن هم از ضد عوامل سرطان زا است.

گیاه چریش
آکنه را درمان می کند

برای برطرف کردن شب کوری، کمی آب برگ 
چریش را هر شب به چشمان بمالید. برگ آن را 
آسیاب کنید و با مخلوطی از آب به صورت مایع 

در بیاورید وپس از صاف کردن روی چشم بمالید.
با قرار دادن این گیاه روی پوست ناراحتی هایی 
مانند اگزما، آکنه و خارش را برطرف کنید. برای از 
بین بردن باکتری های آکنه زا، کمی از این گیاه 
را در آب بجوشانید و روی بدن قرار دهید.پوست 

درخت این گیاه در کاهش تب مفید است.

جوز هندی برای 
قلب مفید است

جوز هندی دارای خاصیت ضدباکتریایی است و در 
از بین بردن باکتری هایی که به دندان ها آسیب 
می رساند، موثر است. جوز هندی دارای ترکیبی به 

نام »یوجینول« است که برای قلب مفید می باشد.
ماده ای به نام مایریستیسین موجود در آن آنزیم 
های موجود در مغز را که در بروز بیماری آلزایمر 
موثر است از بین می برد و برای بهبود حافظه مفید 
است.مصرف مقدار کم آن نفخ معده را کاهش می 

دهد و به هضم غذا کمک می کند.

گیاهی که سیستم ایمنی  
و عصبی بدن را تقویت می کند

شقاقل، متعلق به خانواده هویج است. اسیدفولیک 
موجود در آن، بیماری قلبی را کاهش می دهد و 
مانع شکستگی استخوان بر اثر پوکی استخوان 

می شود. مصرف آن به بیماران کلیوی و چاقی 
مفرط توصیه می شود. شقاقل منبع عالی ویتامین 
C و نیاسین است، سیستم ایمنی بدن، سیستم 
گوارشی، پوست و عصب را تقویت می کند. میزان 
زیاد فیبر موجود در آن، در کاهش کلسترول و حفظ 

قند خون نرمال موثر است.

عناب تقویت کننده
 دستگاه گوارش است

تأثیرعناب برای رفع مشکالت مختلف گوارش 
مشخص شده است. مصرف عناب به هضم غذا 
کمک کرده و در جلوگیری از نفخ موثر است. تأثیر 

آن برای کمک به درمان یبوست با مطالعات بالینی 
مختلف به اثبات رسیده است و به تمام افرادی که 
از یبوست رنج می برند توصیه می شود هر روز صبح 
یک تکه زنجبیل تازه و چند دانه عناب را در یک 
لیوان آب جوش قرار داده و این نوشیدنی را میل 

کنند.

بابونه از نظر طب قدیم گرم و خشک است و از تقویت کننده هاي تلخ به حساب مي آید . جالینوس حکیم 
آن را براي درمان تب و لرز به کار مي برد . یکي از مهمترین خواص بابونه درمان زخم معده و ورم معده است 
و این گیاه به آساني این بیماری را درمان مي کند و آنهایي که سال هاست با این مریضی دست به گریبان 
هستند و از قرص استفاده مي کنند مي توانند با استفاده از بابونه سالمتي خود را بازیابند . براي درمان زخم 
معده یک لیوان چاي غلیظ بابونه درست کنید )4 قاشق چایخوري بابونه در یک لیوان آب جوش و یا چهار 
تا چاي کیسه اي بابونه در یک لیوان آب جوش( و صبح ناشتا بنوشید و سپس در رختخواب به پشت دراز 

بکشید و بعد از یک ربع مي توانید صبحانه خود را میل کنید.

مهم ترین راه انتقال این ویروس در محیط های بسته و پرجمعیت، از طریق هوا می باشد. از آنجا که ویروس 
آنفوالنزا ممکن است ساعت ها در شرایط سرد و رطوبت کم در محیط زنده بماند انتقال ویروس از راه 
ترشحات آلوده نیز می تواند صورت بگیرد. بنابراین شستن مکرر دست ها باعث کاهش خطر ابتال می شود. 
استفاده از ماسک هنگام تردد در مکان های عمومی و استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه 
بسیار مفید است. به جز رعایت اصول بهداشتی، یکی از مهمترین توصیه های پزشکان در پیشگیری از ابتال 
به این ویروس تزریق واکسن است. بسیاری از واکسن ها تاثیر دوره ای دارند زیرا این ویروس مدام در حال 
تغییر است به همین دلیل هر سال نیاز به تزریق واکسن جدید است.البته برای تشخیص لزوم تزریق واکسن 

برای فرد و میزان و نحوه تزریق حتما به پزشک مراجعه کنید. مرکز اطالع رسانی دارو و سموم 190

راه های پیشگیری از آنفوالنزادرمان زخم معده و ورم آن با بابونه

 با توجه به دشوار بودن رازداری، چه عاملی مردم را به این کار 
ترغیب می کند؟ هدف آنها از رازداری چیست؟ روان شناسان 
از چند عامل به عنوان انگیزه های رازداری نام برده اند که از 
مهم ترین آنها می توان به محافظت، قدرت کنترل، هویت و 

استقالل، اعتماد و صمیمیت و نیاز به تعلق اشاره کرد.
 تعداد زیادی از روان شناسان معتقدند که مردم به دلیل ترس 
از پیامدهای اجتماعی فاش شدن رازشان، آن را پنهان نگه 
می دارند. برطبق این دیدگاه، هدف رازداری محافظت از فرد 
و روابطش در برابر گزند و آسیب است. بنابراین، افراد به دلیل 
اینکه تصور می کنند ممکن است با فاش شدن رازشان مورد 

استهزا، تحقیر، اهانت یا تبعیض قرار بگیرند موضوع خاصی 
را از آنها پنهان می کنند. از طرف دیگر، توجه به پیامدهای 
اجتماعی ممکن است به تأثیرات منفی  که افشای راز روی 
ارتباطات فرد می گذارد اشاره داشته باشد. رازداری می تواند 
یک منبع کنترل محسوب شود و به فرد رازدار احساس 
کنترل  بر محیط اجتماعی را القا کند. مطابق این دیدگاه، 
دیگران نمی توانند در موقعیت های اجتماعی از ضعف فرد 
رازدار )راز او( استفاده ببرند و او را وادار به انجام دادن کاری 

کنند و این امر سبب افزایش قدرت فرد می شود.
در واقع، تصور اینکه فردی رازی دارد که دیگران از آن 

بی خبرند، حتی در صورت صحت نداشتن این تصور، سبب 
می شود دیگران آن فرد را برتر و قدرتمندتر ارزیابی کنند. 
بنابراین، رازداری نه تنها از وقوع پیامدهای منفی ممانعت 

می کند، بلکه سبب ایجاد پیامدهای مثبت نیز می شود.
بعضی از صاحب نظران بر این باورند که رازداری در فرایند 
ایجاد و رشد هویت و استقالل فردی نقش مهمی ایفا می کند. 
برای رسیدن به استقالل و هویت فردی در طول دوران رشد 
دو اتفاق مهم رخ می دهد. از آنجایی که در میان گذاشتن راز 
خود با دیگران نوعی خودفاش سازی محسوب می شود، سبب 

بهبود روابط بین فردی و تعهدات اجتماعی می شود.

چرا همه رازهایی داریم؟

آیه روز

آیا به جای او دوستانی برای خود گرفته  اند خداست که دوست راستین است و اوست که مردگان را 
زنده می  کند و هموست که بر هر چیزی تواناست. )سوره شوری/ آیه 9(

سخن روز

هر بدی می توانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سّری داری با دوستت 
در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد. )سعدی(
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تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

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

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم، با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
0915   866   8002 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
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1 د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

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

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقـی

استخدام حسابدار 
یک شرکت تولیدی در نظر دارد: یک نفر حسابدار 

 استخدام نماید:-  مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری
  - حداقل 4 سال سابقه کار مفید )حسابداری شرکت ها( 

- مرد ترجیحا متاهل و بومی
- نداشتن محدودیت زمانی )صبح و عصر(

09153100919

دعوت به همکاری سرپرست کارگاه
یک شرکت معتبر ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در شهرستان 

فردوس از افراد واجد شرایط  دعوت به همکاری می نماید:
1- لیسانس عمران 2- سابقه کار اجرایی )سرپرست کارگاه(

05632444853

یک شرکت معتبر ساختمانی جهت تکمیل کادر دفتر فنی خود از افراد واجد شرایط 
دعوت به همکاری می نماید:

1- لیسانس عمران/خانم  2- ساعت کاری دو شیفت  3- حقوق قانون کار+ بیمه
4- سابقه کار دفتر فنی الزامی است  5- داشتن روحیه همکاری بلند مدت

6- در صورت شروع همکاری تضامین الزم اخذ می گردد.
05632444853 

00:20 مدرسه عشق
01:00 آب و رنگ

01:33 سینمایی چراغ
03:00 دریاها و اقیانوس ها
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05:15  مراسم جمع خوانی قرآن 
کریم

06:20 دعای عهد
06:35 مستند روستا
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08:07 مسیر گمشده

08:35 مجموعه رخصت - بازپخش
09:38 آشپزخانه کونگفو

10:00 سفره قندی
11:00 خبر استان
11:15 پسرشجاع

11:37 پازل
12:00 شاهدان

12:29 اذان ظهر
 به افق بیرجند

12:50 خروس زیرک روباه کلک
13:00 گزیده لیگ برتر هندبال

چراغ-  تلویزیونی  فیلم   14:35
بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب- بازپخش

16:35 استارت
17:15 سفره قندی - بازپخش

18:59  اذان مغرب به افق بیرجند
19:25 قاب دوم- بازپخش

20:00 خبر استان
20:25 کشمو

21:00 شب های زعفرونی - زنده
22:20 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه رخصت

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26   09158624439- جانی

شرکت پرداخت نوین آرین تعدادی بازاریاب
 و پشتیبان با حقوق و پورسانت عالی جذب

 می نماید.آدرس:طالقانی2- ساختمان آلما طبقه 
2 واحد 203  /  32236199

کارت خودرو 206 به شماره 104/0388668 و 
شماره پالک 296 ب 55 ایران 52 به نام مهدی 
حسنی اکبریه به شماره ملی  0640119735 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

دومینگروهجهادگرانخراسانجنوبیعازمعتباتمیشوند

مهر-رئیس بسیج سازندگی گفت:دومین گروه جهادگران استان برای خدمت رسانی به زائران اربعین عازم عتبات می شوند. هنری اظهار کرد: اولین گروه جهادی اعزام شده از  استان 
به کاظمین از ۲۵ تیرماه امسال به مدت یک   ماه در امر شست و شوی پتوهای مورد استفاده در ایام اربعین مشارکت داشتند. وی با بیان اینکه گروه دوم از ۱۰ مهرماه لغایت اول آبان با 
حضور در شهر کاظمین به برپایی چادرها و ۴۱ موکب همکاری خواهند کرد، یادآور شد: این افراد در حمل و تحویل پتو از انبار به داخل چادرها و تحویل آن به زائران همکاری دارند.

*مدیر حج و زیارت از ثبت نام یک هزار و ۸۵۰ 
نفر برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی 
زائران  مرز خروجی  و گفت: چذابه،  داد  خبر 

استان برای حضور در مراسم اربعین است.
*رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از تعهد 
پخت روزانه ۳۰ هزار غذای گرم در هر وعده 
در اربعین حسینی توسط موکب های استان 
خبر داد و گفت: خراسان جنوبی رتبه دوم  اعزام 

نیروی کار به اعتاب مقدسه را دارد.
*معاون توانبخشی بهزیستی از اجرای طرح  
ورزش ویژه معلوالن بیرجند  با همراهی و حمایت 
موسسه توانبخشی ولی عصر)عج( تهران خبر داد.
*جانشین فرماندهی انتظامی گفت: ۱۲۰ کیلوگرم 
تریاک با تالش مأموران فرماندهی انتظامی 
نهبندان در بازرسی از یک تریلی کشف شد.
*فرمانده پلیس راه قاین گفت: واژگونی پژو 
۴۰۵ در کیلومتر ۴۵ جاده قاین - گناباد یک 

کشته و سه مصدوم بر جا گذاشت.
از  خوسف  انتظامی  فرماندهی  *جانشین 
دستگیری سارق حرفه ای و سابقه دار احشام 

در این شهرستان خبر داد. 

ازترانزیتآبتا
امنیتپایداردرمرز

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان جنوبی  
گذاشت  سر  پشت  را  گوناگونی  رویدادهای 
که از مهم ترین آنها  می توان به همایش 
فرودگاه  نامگذاری  و  حسینی   شیرخوارگان 
بیرجند به نام شهید کاوه  اشاره کرد. نمایشگاه 
پاییزه در اظهارات متفاوت دو مسئول، بیرجند 
میزبان همایش ملی روز روستا در روز شنبه 
روزنامه های  بود. یکشنبه  مهمترین خبرها 
استان به تسهیالت مشاغل خانگی به آب رفت، 
ثبت نام ۱۴۵۰ نفر برای پیاده روی اربعین و 
روند کند ۲ پروژه زغالی در طبس پرداختند. باز 
شدن گره پرداخت تسهیالت خسارت دیدگان 
سیل، امنیت پایدار در مرز و هزار و یک مشکل 
شهرک امام علی)ع( از مهم ترین خبرهای روز 
چهارشنبه بود. آخر هفته رسانه های مکتوب 
استان به ترانزیت آب، طرح انتقال آب از سواحل 
چابهار، جاده بیرجند- قاین ۵ سال بدون اعتبار 
نقدی،  فعالیت ۴۴ تیم امداد رسانی طی روزهای 
عزاداری  و انتقاد از استقرار ادارات دولتی از اماکن 
تاریخی پرداختند. طرح انتقال آب از سواحل 
چابهار مهم ترین خبر این هفته استان بود. با 
امضای استانداران استان های شرقی و معاون 
وزیر نیرو، تفاهم نامه مشترک طرح انتقال آب از 
سواحل چابهار به شرق کشور منعقد شد که در 
این تفاهم نامه با انتقال ۶۰ میلیون مترمکعب آب 
از سواحل چابهار به خراسان جنوبی موافقت شد. 
براساس اعالم معاون آب و آبفا وزارت نیرو برای  
این سه استان صادر شده است. بر این اساس 
استان  به  استحصالی  آب  تخصیص  میزان 
سیستان و بلوچستان ۲۲۸ میلیون مترمکعب، 
و  مترمکعب  میلیون   ۱۱۰ رضوی  خراسان 
خراسان جنوبی ۶۰ میلیون مترمکعب خواهد بود.

ورزشی

حوادث

“خطبههایآدینه”

اسالمامویوآمریکایی
ازکفرآسیببیشتریدارد

مهر-امام جمعه موقت بیرجند گفت: اسالم 
آسیب  کفر  از  مراتب  به  آمریکایی  و  اموی 
بیشتری برای جامعه دارد چرا که در درون آن 
نوعی نفاق نهفته است. حجت االسالم مختاری 
ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بیرجند 
اظهار کرد: آرامش، اخالق مداری و رضایت از 
زندگی از مهمترین مؤلفه های خوشبختی است.

مصوباتسفراستاندارپیگیریشود
حجت االسالم سنجری امام جمعه سربیشه 
نیز با اشاره به سفرهای استاندار به شهرستان 
سربیشه و مصوبات خوب این سفر، خواستار 
پیگیری این مصوبات توسط مسئوالن ارشد 
شهرستان به منظور اجرایی شدن آنها شد. 
اتمام دوبانده شدن جاده سربیشه بیرجند، تکمیل 
استخر شنا،رفع مشکل آب روستاها، احداث بند 
خاکی و اضافه شدن تعداد دیگری از روستاهای 
مرزی از سهمیه سوخت مرزنشینان را از آهم 

این مصوبات عنوان کرد.

چوپان۲۶سالهطبسیمفقودشد

جمعیت  عامل  مدیر  شهریاری،  کاوش- 
ظهر   از  بعد  گفت:  استان  احمر  هالل 
مفقودی  خبر  اعالم  با  گذشته  پنجشنبه 
چوپانی ۲۶ ساله از اهالی روستای خسرو آباد 
به پایگاه امداد و نجات دیهوک تیم های 
عملیاتی، جستجو در منطقه را شروع کردند. 
وی با بیان اینکه در روستاهای خسرو آباد، 
در حال  فهالنج عملیات جستجو  و  کریت 
انجام است، افزود: ۶ تیم امدادی شامل ۱۸ 
نفر و ۲ تیم آنست با دو قالده سگ زنده 
یاب در محل حادثه حضور دارند. شهریاری 
با اشاره به ارسال یک دستگاه پاراموتور از 
بشرویه برای عملیات جستجو، اظهار کرد: 
عملیات جستجو توسط تیم های امدادی با 
به کارگیری ۶ دستگاه خودرو امدادی و دو 

دستگاه موتورسیکلت همچنان ادامه دارد.

مسابقاتکاراتهشرقکشور
درقاینآغازشد

ایرنا - مسابقات کاراته سبک های آزاد شرق 
کشور با حضور ۳۳۰ ورزشکار از استان های 
خراسان رضوی، شمالی و جنوبی روز جمعه در 
قاین آغاز شد. نماینده کیوکوشین کاراته تزوکا 
افزود: در این مسابقات ۳۳۰ ورزشکار زن و 
مرد در رده های نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن حضور دارند. پوررضایی اظهار کرد: 
در این دوره از رقابت ها ۲۰۳ ورزشکار مرد و 
از ۳۰۰ مسابقه  بیش  در  ورزشکار زن   ۱۱۷
بصورت تک حذفی شرکت می کنند و  در پایان 

تیم های برتر معرفی می شوند.

آزادی۶زندانیدردههاولمحرم

دادرس مقدم- ۶ زندانی که ۵ نفر به دلیل 
بدهی و یک نفر بخاطر دیه در بند بودند آزاد 
شدند.مدیر نمایندگی ستاد دیه استان گفت:تمام 
مبلغ بدهی این زندانیان ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون ریال بود که ۳ میلیارد آن با رضایت 
شاکی کسر و یک میلیارد و سیصد و پنجاه 
میلیون ریال اعتبار به اضافه یک میلیارد ریال 
کمکهای مردمی و ۲ میلیارد و ۴۶ میلیون ریال 
کمک ستاد دیه کشور و همچنین ۴ میلیارد و 
۲۱۲ میلیون ریال تسهیالت بانکی بوده است.

مراسمسومشهدایکربال
دراستانبرگزارشد

تسنیم-مراسم سوم شهدای کربال با حضور 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند در حسینیه 
آیت ا...  شد.  برگزار  انصارالرضا)ع(  سپاه  ثارا... 
عبادی صبح پنجشنبه در مراسم سوم شهدای 
کربال که در حسینیه ثارا... سپاه انصارالرضا)ع( 
انسانی که بر اساس  برگزار شد اظهار کرد: 
فطرت و عقل در معرفت و شناخت حقایق 
از طریق عقل، علم، کشف، عرفان و وحی، 
واقعیت را کشف کند اندیشه  خود را از همه  
ضررهای احتمالی خارج کرده و برای آن ایجاد 
امنیت می کند و در جهت اعمال، رفتار و اخالق 

درست پیش می رود.

یادبودشهدایعملیاتکربالی۲
دربیرجندبرگزارمیشود

ایرنا- معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان گفت: یادبود 
عمران  حاج  منطقه  در  کربالی ۲  شهدای 
عراق با محوریت سردار شهید محمود کاوه،۲۵ 
شهریور در بیرجند برگزار می شود. رحیم آبادی 
افزود: این یادبود به مناسبت سالروز شهادت 
پیشکسوتان،  خانواده،  حضور  با  کاوه  شهید 
برگزار  شهید  سردار  همرزمان  و  رزمندگان 
می شود وی در ادامه برگزاری نمایشگاهی با ۴۰ 
قاب عکس مربوط به شهید کاوه و نمایشگاه 
نوشت افزار ایرانی اسالمی را از مهمترین برنامه 
های این یادبود ذکر کرد و گفت: این یادبود 
می شود. برگزار  بیرجند  جماران  حسینیه  در 

تکمیلطرحاستخرشنایسربیشه
نیازبهیکمیلیاردتوماندارد

ایرنا - مدیر ورزش و جوانان سربیشه گفت: 
اتمام طرح استخر شنای این شهرستان با ۹۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی نیاز به یک میلیارد 
تومان اعتبار دارد. ذوقی افزود: تاکنون برای 
این پروژه ۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان اعتبار 
هزینه شده است و تا پایان امسال به اتمام می 
رسد. وی بیان کرد: در سال جاری ۹۵۰ میلیون 
تومان اعتبار ملی و استانی برای این پروژه 
مصوب شده که در صورت اختصاص کامل این 
طرح تا قبل از دهه فجر به اتمام خواهد رسید.

راهاندازیسینماهایسربیشه
وزیرکوهتاپایانسال

صدا وسیما-سینما های شهرستان های سربیشه 
و زیرکوه تا پایان سال راه اندازی می شود. معاون 
امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
راه  برای  تومان  گفت: ۲۰۰میلیون  اسالمی 
اندازی سالنهای این سینماها و توسعه فضای 
سینمایی در نظر گرفته شده است.زمزم افزود: 
از ۷سینمای استان ۵سینما فعال است که دو 
سالن در بیرجند، دو سالن در قاین و سرایان 
و یک سالن در طبس قرار دارد.وی با اشاره 
به تعطیلی دو سینما در شهرهای فردوس و 
نهبندان خبر داد و گفت: سینمای فردوس به 
علت قدمت باال و  سینمای نهبندان به دلیل 
آسیب دیدگی سرور موقت تعطیل شده است.
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آبدرافق۱۴۰۳بهاستانمیرسد
استاندارگفت: پیش بینی می شود در صورتی 
که در زمان موعد شرکت متولی منابع مالی 
خود را تامین کند، آب در افق ۱۴۰۳ به بیرجند 
برسد.  به گزارش ایرنا، معتمدیان پنجشنبه 
شب در نشست ۴.۵ ساعته خود با نخبگان 
استان گفت: انتقال آب به خراسان جنوبی 
مکمل سند سازگاری با کم آبی است و در 
افق ۱۴۰۳ به میزان ۶۰ میلیون مترمکعب 
آب به استان از دریای عمان منتقل می شود. 
معتمدیان گفت: از هفته آینده تشکیل کمیته ای 
را داریم که بتوانیم مسیر انتقال خط لوله را 
شناسایی کنیم و تملک اراضی را انجام و در 
اختیار شرکت مربوطه قرار دهیم، شروع  کار 
با سیستان و بلوچستان است و در مرحله آخر 
آب بعد از خراسان جنوبی به خراسان رضوی 
می رسد.وی در ادامه  از نخبگان استان خواست 

در زمینه اجرای سند آمایش سرزمینی خراسان 
جنوبی به مسئوالن کمک کنند،وی افزود: 
در تمام نشست های توسعه ای استان از نظر 
مشاوران علمی و اساتید دانشگاه ها استفاده 
می کنیم.معتمدیان با اشاره به اینکه به دنبال 
هستیم که در وضع ترانزیتی استان تحول 
ایجاد کنیم، اضافه کرد: جاده مرزی ماهیرود 
به استان فراه افغانستان چند سال راکد بود 
که با پیگیری های صورت گرفته تقریبا ۲ 
میلیون دالر به این پروژه اختصاص یافته و 
در مدت ۱۸ ماه آینده این مسیر تکمیل شود. 

 عملیات اجرایی راه آهن 
بیرجند -  قاین آغاز می شود

استاندار بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه ۳۲ 
کیلومتری راه آهن بیرجند به قاین نیز به زودی 

در سفر آقای جهانگیری به استان آغاز می شود، 
این ها از جمله اقداماتی است که دولت علیرغم 
مشکالت در استان در دستور کار قرار دارد.وی 
با حجت االسالم مروی  افزود: در دیدار که 
تولیت جدید آستان قدس رضوی داشته ایم، 
قرار شد آستان قدس سرمایه گذاری جدی در 
استان داشته باشد و ایشان در مدت ۲ تا سه ماه 

آینده به استان سفر خواهند داشت.

آینده شغلی، دغدغه نخبگان استان
سرپرست بنیاد نخبگان   نیز در این جلسه گفت: 
آینده شغلی دغدغه نخبگان است به همین 
خاطر نخبگان خراسان جنوبی، سایر استان ها 
را با زمینه شغلی قوی انتخاب می کنند و در 
استان نمی مانند. احمدی زاده در این نشست 
افزود: ۶۳ نفر در استان رتبه های برتر کنکور 

را کسب کردند که این تعداد آمار باالیی نسبت 
به برخی استان ها است.احمدی زاده با اشاره به 
اینکه مشکل عمده  این است که رتبه های برتر 
کنکور کمتر در دانشگاه های  استان تحصیل 
می کنند و به سمت دانشگاه های تهران می 
روند، اضافه کرد: همچنین دانش آموختگان 

نخبه از دانشگاه های بزرگ در داخل استان 
نیز مشغول به کار نمی شوند.وی با بیان اینکه 
متوسط جایزه تحصیلی در استان ساالنه به هر 
نفر ۴۰ میلیون تومان تسهیالت است، گفت: 
ساالنه بیش از ۱۵ نفر به بانک نخبگان برای 
دریافت جایزه تحصیلی خود معرفی می شوند.
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انتقادمعاونوزیرراهازبیتوجهیبهاحیایبافتفرسودهشهربشرویه

گروه خبر-  معاون وزیر راه و شهرسازی و 
ایران  بازآفرینی شهری  مدیرعامل شرکت 
و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
دیروز  فرماندار  شهرستان صبح  همراه  به 
بازدید  بشرویه  قدیمی  و  فرسوده  بافت  از 

کردند. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایران گفت: متاسفانه در راستای احیا بافت 
هدف  و  طرح  هنوز  بشرویه  شهر  فرسوده 
مشخصی برداشت نشده است که باید حتما 
یک کارشناس در زمینه مطالعات این طرح 

با  پژمان گفت: خوشبختانه  مشارکت کند. 
همکاری  میراث فرهنگی و شهرداری بشرویه  
در راستای بسترسازی وجدول گذاری ، سنگ 
فرش بافت تا حدودی کارهای بسیار شایسته 

ای صورت گرفته است.
همچنین پژمان از بافت های تاریخی پروژه 
ها و محالت هدف شهر بیرجند، خوسف، 
سرایان وبشرویه بازدید کرد. معاون وزیر راه 
و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شهری ایران ظهر پنجشنبه در بازدید از بافت 
فرسوده شهر بیرجند با بیان اینکه یک هزار 
و ۵۸۰ پروژه بازآفرینی در قالب اقدام ملی 

است، اظهار کرد: در سال ۹۷ از این تعداد 
بالغ بر ۱۶۰ پروژه آغاز شده و باقیمانده آن نیز 
امسال عملیاتی می شود. وی بیان کرد: قرار 
بر این است تا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
از اعتبارات اختصاص یافته صندوق توسعه 

ملی نیز برای این پروژه ها استفاده شود.
فردوس   فرسوده  بافت  از  بازدید  در  پژمان 
هم گفت : این طرحها با موضوعات مختلف 
شهری، تامین فضای سبز، فضای آموزشی و 
ورزشی در مناطق بافت فرسوده تعریف شده 
از آن شروع و  اجرایی بخشی  که عملیات 

بخشی دیگر در حال انعقاد قرارداد است.

وی افزود: به دنبال این هستیم که تسهیالت 
بازسازی به صدهزار واحد مسکونی پرداخت 
شود و مشکالت زیرساختی و زیربنایی نظیر 
تامین شبکه آب و فاضالب و روشنایی در 

مناطق بافت فرسوده برطرف شود.
 همچنین پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور 
، میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی 
شهرستان  فرماندار  مقدم  رسولی  استاندار, 
استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  سرایان 
وشهرستانی از پروژه های در دست اقدام باز 

آفرینی شهری سرایان بازدید کردند.

جریمه۳۴شرکتحملونقل
غالمی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: از ابتدای سال تاکنون از ۴۲ 
شرکت حمل و نقلی برای ۳۴ شرکت رأی 
جریمه نقدی و برای ۲ شرکت مسافری لغو 
یک ماهه پروانه فعالیت و ۴ شرکت نیز از 

تخلف انتسابی تبرئه شدند.
شهامت در بازدید از شرکت های حمل و نقل 
عمومی در بیرجند اظهار کرد: از ابتدای امسال 
به منظور نظارت بر اجرای دقیق قوانین و 
مقررات حمل و نقل برون شهری، ۵ جلسه 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت های 
حمل و نقل موضوع ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی 

تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی تشکیل شده است. وی افزود: در این 
جلسات به تخلفات ۴۲ شرکت حمل ونقل اعم 
از باری و مسافری خراسان جنوبی رسیدگی 
شد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
درباره آراء  صادره گفت: با توجه به  اختیارات  
شرکت های  برای  استان  به  شده  تفویض 
حمل و نقل بنا به نوع و مرتبه تخلف، رای 
تذکر کتبی، جریمه نقدی و لغو پروانه فعالیت 
از یک ماه تا یک سال صادر می شود.شهامت 
بیان کرد: از ۴۲ شرکت حمل و نقلی برای 
۳۴ شرکت رای جریمه نقدی، برای ۲ شرکت 

مسافری لغو یک ماهه پروانه فعالیت، برای ۲ 
شرکت رای تذکر کتبی صادر و ۴ شرکت نیز 
از تخلف انتسابی تبرئه شدند. وی عنوان کرد: 
برای رانندگانی که  دارای تخلف حمل و نقلی 
بودند بنا به نوع تخلف و تکرار آن، تذکر کتبی 
و تعلیق یک ماهه کارت هوشمند رانندگان در 

نظر گرفته شد و آراء مربوطه ابالغ شد.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
به  مربوط  مقررات  رعایت  کرد:عدم  اظهار 
تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت 
وضعیت، عدم رعایت مقررات مربوط به نرخ 
و بلیط مسافری، عدم رعایت مقررات مهار 

مناسب بار و صدور بارنامه برای وسیله نقلیه 
فاقد تجهیزات ایمنی از جمله تخلفات صورت 
گرفته از سوی شرکت ها بوده است.شهامت 
گفت: تخلف جابجایی بار بدون بارنامه، فقدان 
یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، حمل بار 
اضافه بر ظرفیت خودرو و ... از دیگر تخلفات 
ونقل  حمل  رانندگان  سوی  از  شده  انجام 
عمومی برون شهری بوده است. وی با تاکید 
بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به 
کاربران بخش حمل و نقل جاده ای و رضایت 
آنها افزود: این اداره کل بر فعالیت های بخش 
حمل و نقل جاده ای برون شهری نظارت 

مستمر دارد که در این راستا سامانه پیامکی 
ارتباطی با مخاطبان این  ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ راه 
بخش ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، پیشنهادها 
آنها  به  و  دریافت  را  افراد  شکایت های  و 
و  و حمل  راهداری  رسیدگی شود.مدیرکل 
نقل جاده ای  بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ 
نقل  راننده در بخش حمل و  هزار و ۴۹۹ 
کاال و مسافر داخلی و بین المللی استان فعال 
هستند که درصد بسیار کمی از آنان مشمول 
تعریف تخلف از مقررات و قوانین می گردند 
مقررات  رعایت  و  کاری  نظم  لحاظ  به  و 
درصد نسبی تخلفات در استان پایین است.
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گسل درد سرساز بیرجند، مانع اجرای پروژه های ۱۷ شهریور
مسئول نهاد توسعه محله ۱۷ شهریور با بیان 
اینکه در سند توسعه این  محله ۴۰۰ پروژه 
تعریف شده است، گفت: وجود گسل زلزله 
در منطقه بهانه ای برای عدم اجرای این 
پروژه ها است. به گزارش مهر، مقدم ظهر 
پایدار  بازآفرینی  در جلسه ستاد  پنج شنبه 
شهری بیان کرد: ۱۷ شهریور از قدیمی ترین 
محله های بیرجند بوده که تا قبل از سال 
۹۳ مورد بی توجهی قرار گرفته بود. وی با 
بیان اینکه  گسل زلزله بهانه ای برای عدم 
اجرای پروژه های این منطقه است، گفت: 
چگونه می شود که فرهنگ سرای عظیم 
شهرداری روی گسل نیست اما ایجاد یک 
کارگاه کارآفرینی کوچک روی گسل زلزله 
قرار می گیرد؟! مسئول نهاد توسعه محله ۱۷ 
شهریور خواستار حمایت از پروژه های کار 
آفرینی در این محله شد و افزود: همچنین 
خواستار ایجاد اتاق فکر در محله و اجرای 
هستیم.. اهالی  ویژه  آموزشی  های  برنامه 

۱۴۰۰ میلیارد تومان پروژه باز آفرینی 
شهری در کشور اجرایی می شود

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هم 
در این جلسه با اشاره به بودجه سال جاری 
بازآفرینی شهری گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد 
در  بازآفرینی شهری  پروژه در حوزه  تومان 
دست اجرا داریم. پژمان با بیان اینکه بافت های 
فرسوده زمانی کانون اصلی شهرها بوده اند که 
متناسب با تغییرات روز پیش نرفته اند، افزود: 
معابر محدود و باریک در بافت ها پاسخگوی 
زندگی امروزی نیست.وی خواستار کارشناسی 
ضعف های موجود در طرح بازآفرینی شهری 

شد و افزود: تنها راه حل پیش رو، حضور و 
مشارکت مردم در طرح است تا با مشوق های 
دولت بازآفرینی حاصل شود. معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه 
داد: تخفیف صد در صدی در صدور پروانه ها، 
تسهیالت ارزان قیمت و تخفیف های سازمان 
نظام مهندسی از اتفاقاتی خوبی بوده که در امر 
بازآفرینی شهری حاصل خواهد شد. وی بیان 
کرد: درخواست داریم شورای شهر در خراسان 
جنوبی مصوب کند که به مسکن سازان در 
بافت های فرسوده تخفیفاتی داده شود و ما این 
میزان را به حساب شهرداری ها برمی گردانیم. 
پژمان با بیان اینکه مجلس در سال جاری 
چهار میلیون تن قیر تصویب کرده که دو 
میلیون تن سهم وزارت  راه و شهرسازی است، 
گفت: از این میزان ۱۱ درصد سهم شرکت 
باز آفرینی شهری ایران بوده که در صورت 
تخصیص سهم خراسان جنوبی داده می شود.

شمال بیرجند محروم ترین
 نقطه شهر

محروم  بیرجند  شمال  گفت:  نیز  استاندار 

ترین نقطه شهر بوده و ساکنان  از امکانات 
برخوردار  کمتر  درمانی  و  ورزشی  رفاهی، 
خشکسالی  به  اشاره  با  معتمدیان  هستند. 
به  روستاییان  مهاجرت  و  ساله  چند  های 
شده  باعث  اتفاق  این  کرد:  بیان  شهرها 
جمعیت قابل توجهی در حاشیه ها و شمال 
شهر بیرجند متمرکز شوند و دو قطبی شمال 
و جنوب ایجاد شده است. وی با بیان اینکه 
بازآفرینی  زمینه   در  جنوبی  خراسان  در 
شهری به خصوص مشارکت های مردمی 
توفیقی نداشته ایم، گفت: در بودجه سال ۹۷ 
بازآفرینی شهری، سه شهرستان خوسف، 
فردوس و سرایان از قلم افتاده است. وی 
با بیان اینکه ۳۳ درصد جمعیت هفت شهر 
استان در بافت فرسوده ساکن هستند، اظهار 
در  محالت  توسعه  نهادهای  تقویت  کرد: 

دستور کار قرار گیرد.

ایجاد تعادل در نقاط بیرجند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم 
خواستار تهیه طرحی جامع برای بافت فرسوده 
با مشارکت  توانیم  استان شد و گفت: می 

سازمان ملی زمین بخشی از اراضی را تملک 
کرده و به آن ارزش افزوده دهیم. میرجعفریان 
افزود: می توانیم به جای اینکه تپه ها را تسطیح 
و یا اراضی کشاورزی را به مسکونی تبدیل 
کنیم، از ظرفیت بافت های فرسوده استفاده 
کنیم. وی خواستار تهیه طرح جامعی برای بافت 
فرسوده خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: می 
توانیم با مشارکت سازمان ملی زمین قسمت 
ندارند  قابلیت سکونت  که  اراضی  از  هایی 
را تملک کرده و به آن ارزش افزوده دهیم.

۶۳ پروژه بازآفرینی شهری
در استان اجرا می شود

مدیرکل راه و شهرسازی  هم در این جلسه 
 ۳۳ با  شهری  بازآفرینی  پروژه   ۶۳ گفت: 
که ۲۰  شده  آغاز  استان  در  تومان  میلیارد 
پروژه به مناقصه رفته ولی اجرایی نشده است. 
جعفری با بیان اینکه سهمیه خراسان جنوبی 
فرسوده  بافت  در  واحد  احداث هزار و ۷۶۰ 
تا سال ۱۴۰۰ است، گفت: در سال جاری 
۳۵۰ واحد سهمیه داریم که تاکنون ۳۰ نفر 
مراجعه کرده اند. وی ادامه داد: همچنین هزار 

 واحد با مشارکت بنیاد فرامین امام )ره( احداث 
می شود که ۸۵۰ واحد در مرکز استان است.

ظرفیت ۳ هزار نفری اشتغال در
“سردشت”فردوس مغفول مانده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی نیز گفت: علی رغم اینکه محله تاریخی 
سردشت در فردوس ظرفیت ایجاد اشتغال 
برای دو تا سه هزار نفر را دارد از سایر محله 
ها عقب تر است. رمضانی با اشاره به بافت 
فردوس  شهرستان  در  تاریخی“سردشت” 
بیان کرد: این محله از مکان هایی قدیمی 
بوده که همانند یک موزه معماری است. وی 
همچنین با اشاره به محله تاریخی رنگرزها در 
بیرجند بیان کرد: این محله به دلیل مجاورت 
با بازار فرصت مناسبی برای اشتغال به ویژه 
در زمینه صنایع دستی است. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: 
در این محله اقداماتی در راستای ایجاد هتل و 
رستوران انجام شده که نیازمند مساعدت است.

امیر حسنخانی، نماینده مردم بشرویه، طبس، 
سرایان و فردوس با بیان اینکه در پروژه های 
باز آفرینی شهری عالوه بر مرکز استان، سایر 
شهرستان ها هم دیده شوند، افزود: شهرستان 
تاریخی  بافت  داشتن  رغم  علی  فردوس 

مطلوب، به خوبی دیده نشده است.
نماینده انبوه سازان استان هم در این جلسه اظهار 
کرد: رغبت بخش خصوصی برای شرکت در 
بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی 
بسیار کم است. صباغ با اشاره به مشکالت 
پیش رو بیان کرد: رقمی که در بافت فرسوده 
در نظر گرفته شده ۴۰ میلیون تومان یارانه و 
۴۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد است.

درجلسهستادبازآفرینیپایدارشهریمطرحشد؛
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جهادي ديگر در صنعت آبزي پروري استان
توزیع رایگان 300 هزار قطعه بچه ماهی بین بهره برداران خراسان جنوبی

و  اولین  زایی  اشتغال  خبر-  گروه   
مربوط  های  مصوبه  هدف  مهمترین 
که  بود  استان  در  ماهی  پرورش  به 
پیرو سفر دکتر خون میرزایی معاون 
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان 
ماه،  تیر  در  استان  به  ایران  شیالت 
خواهد  انجام  عملیاتی  صورت  به 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  شد. 
معاون  سفر  پی  در  که  این  بیان  با 
تامین  مجوز  جهادکشاورزی  وزیر 
و  کپور  ماهی  بچه  قطعه  هزار   300
استان  برای  رایگان  صورت  به  آمور 
اخذ گردید، ادامه داد: این تعداد بچه 
تکثیر  مرکز  از  مرحله   3 طی  ماهی 
و پرورش ماهیان گرم آبی شهرستان 
در  و  شده  حمل  استان  به  زهک 
شهرستان   10 در  استخر  باب   215
شد.  خواهد  توزیع  جنوبی  خراسان 
 13 در  که  این  به  اشاره  با  قوسی 
قطعه  هزار   40 توزیع  شهریور، 
و  بیرجند  شهرستان  برای  ماهی 
خاطرنشان  گرفت،  انجام  خوسف 
در  کنیم  می  بینی  پیش  کرد: 
ماهی  گوشت  تولید   ،98 سال 
برسد. تن   700 و  هزار  به  استان 

از  زایی  »اشتغال  دوم  مصوبه  به  وی 
نیز اشاره کرد  طریق پرورش ماهی« 
و گفت: عالوه بر این 300 هزار قطعه 
بچه ماهی مذکور، مجوز تامین 500 
هزار قطعه بچه ماهی تیالپیا از مرکز 
بافق یزد به صورت رایگان  تحقیقات 

اخذ شده و امیدواریم تا پایان شهریور 
اولین محموله به استان حمل شود. به 
گفته وی با این تعداد بچه ماهی، تولید 
500 تن گوشت، پیش بینی می شود. 

تولید پروتئین و کود طبیعی
 با رونق پرورش ماهی

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
وجود  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین 
عنوان  استان  در  آبی  منبع  هزار   11
سدهای  موضوع،  این  بر  عالوه  کرد: 
دومنظوره فعال در استان نیز به خوبی 
ها،  مصوبه  این  اجرای  در  توانند  می 
نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته 
در  کرد:  خاطرنشان  قوسی  باشند. 
خراسان جنوبي استفاده حداکثري از 
 منابع آبي استان اهمیت فوق العاده اي 
ماهی  پرورش  طریق  از  و  دارد 
توان  می  پروتئین  تامین  بر  عالوه 
جای  به  آب  در  محلول  کود  از 
گرفت.  بهره  شیمیایی  کودهای 
رئیس  سفر  سوم  مصوبه  به  وی 
استان  به  کشور  شیالت  سازمان 
فردی  اگر  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز 
خاویار  تولید  واحد  یک  مجوز  بتواند 
تامین  در  کشاورزی  جهاد  بگیرد،  را 
کرد. خواهد  کمک  آن  ماهی 

وی همچنین از پیگیری برای دریافت 
تسهیالت خاص جهت پرورش ماهی 
تیالپیا خبر داد و یادآور شد: خراسان 

جنوبی ظرفیت باالیی در پرورش این 
نوع ماهی دارد، لذا برای تحقق اعطای 
هستیم. رایزنی  حال  در  تسهیالت 

صادرات ماهی استان به عراق و کویت

آبزیان سازمان  و  امور شیالت  مدیر 
و  هزار  تولید  به  نیز  جهادکشاورزی 
190 تن گوشت ماهی در سال 97 
میزان  این  از  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  آال  قزل  ماهی  تن   94 تولید، 
است.  بوده  کپور  ماهی  تن   109٦
سعیدی با بیان این که یک میلیون و 
270 هزار قطعه بچه ماهی زینتی نیز 
پرورشی  واحد   18 در  گذشته  سال 
اضافه  است،  شده  تولید  استان  در 
استخر  باب   747 همچنین  کرد: 
پرورش ماهی با تولید اشتغال برای 
گفته  به  داشتند.  فعالیت  نفر،   357
جنوبی  خراسان  تولیدی  ماهی  وی 
تهران،  همچون  هایی  استان  به 
بلوچستان،   و  سیستان  خوزستان، 
و  عراق  کشورهای  به  و  گلستان 
افزود:  وي  است.  شده  صادر  کویت 
طبق تفاهم صورت گرفته با سازمان 
شیالت  کل  اداره  ایران،  شیالت 
امور  و  شیالت  مدیریت  و  سیستان 
آبزیان استان خراسان جنوبي تعداد 
گرم  ماهي  بچه  قطعه  میلیون  یک 
آبي با نرخ دولتي مورد نیاز استان به 
گردید. خواهد  تامین  سال   5 مدت 

هم نوايی عاشقان خاص حسین )ع( بافرزندان معنوی  حضرت علی اکبر )ع(
به تصویر کشیدن صحنه هایی از بذل محبت، ایثار و همدردی نیکان عاشورایی نسبت به فرشتگان زمینی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

در نخستین دهه عزای سرور و ساالر شهیدان کربال )محرم 98(

میزبانی و خلق عزاداری متفاوت موسسه 
فرهنگی هنری عرفان با همکاری سازمان 
رفاهی تفريحی شهرداری و تیم منم میتونم

 برای معلولین و سالمندان موسسه

رسم ديرينه هیئت محترم دلسوختگان
 مسلم ابن عقیل جهت عزاداری در موسسه

)8 محرم( و شام غريبان

اهدای غذای نذری
 به معلولین و سالمندان موسسه
 توسط هیئت محترم مرتضوی

رسم ديرينه هیئت محترم الغدير 
جهت عزاداری در موسسه

)8 محرم( 

دعوت به غذای امام حسین )ع(
 از طرف خواهران نیکوکار پیمانی 

و جناب آقای نیک کار در هیئت محترم 
محمدرسول ا... )ص(

نخستین حضور پرشور و عارفانه عزاداران محترم 
هیئت محبین االئمه )ع( در توانبخشی به دعوت 

خانواده نیک انديش گويا

انتشار رايحه خوش حرم 
امام رئوف با حضور 

نیکانی از آستان مقدس 
رضوی در فضای موسسه

ضمن تقدیر و تشکر فراوان از همراهان و همدالنی که با حضور بی ادعای 

خود در توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند  پیام و امر ارباب شان 

را اجابت کرده و انسانیت را به معنای واقعی نمایان کردند و آرزوی قبولی 

عزاداری های تمامی همشهریان عزیز،  این موسسه و فرشتگان زمینی 

اش اعالم می دارند تا هر وقت تصمیم گرفتید و عزم را جزم نمودید  که 

نذری متفاوت از دیگر نذورات محرم داشته باشید با چشمانی منتظر و 

قلبی کربالیی همراه تان هستیم.
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