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آبرسانی پایدار به ۱۳روستا تا پایان شهریور

پیگیری  استانی 
 طرح های نیمه تمام
 آستان قدس رضوی

استاندار خبر داد : 

صفحه ۵

صفحه ۵

*امین جم

وحدت را جدی نگرفته ایم،
وحدتی که کم است

دهه اول ماه محرم به پایان رسید و 
عزاداران حسینی به طرق گوناگون 
ارادت خود را به ائمه اطهار )ع( نشان 
دادند. مردم با اهدای نذری ،کمک 
به هیئات ، سینه زنی در دسته های 
عزاداری و ... تالش کردند نقشی هر 
چند کوچک در ایام عزاداری سرور و 
ساالر شهیدان داشته باشند. از دیرباز 
هم در ایران مراسم عزاداری امام 
حسین )ع( با نقش آفرینی تک تک 
مردم انجام می شد و عامل وحدت، 
یکی شدن، هماهنگی، همراهی و 
هم صدایی ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

دولت موافق طرح تعطیلی 
پنجشنبه ها   است

عبدالرضا عزیزی:

صفحه  6 

کمک نتانیاهو به نابودی 
اسرائیل، برای بقای خود!

امیر عبداللهیان :

 سخنان اخیر رئیس جمهور 
دوقطبی ایجاد می کند

پناهیان :

صفحه  6

صفحه  6

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

آگهی اصالحیه مناقصه عمومی 
پیرو درج آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( احداث پارکینگ طبقاتی 
خیابان حکیم نزاری ۱۳ شهرداری بیرجند، بدینوسیله به اطالع کلیه 

متقاضیان می رساند: موارد به شرح ذیل در اسناد اصالح گردیده است 
از این رو مقتضی است جهت دریافت مدارک اصالح شده مناقصه به آدرس اینترنتی 
www.ets.birjand.ir مراجعه نمایید و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

۰۵6۳۱۸۳۰۱۰۲ تماس حاصل فرمایید.
۱- برآورد پروژه  ۲- جداول آنالیز پروژه ۳- ساختار شکست کار

۴- مهلت تحویل اسناد: ۹۸/6/۳۰ ۵- جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران: ساعت ۹ مورخ ۹۸/6/۳۱
6- جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۹۸/۷/۱

محمدعلی جاوید- شهردار بیرجند

خواهر زاده های عزیزمان عاطفه و عارفه صباغ زاده 
قبولی درخشان شما  در دانشگاه 
نشان از لیاقت و شایستگی شماست

 از صمیم قلب این موفقیت شیرین را به شما و به خودمان شادباش می گوییم.
از طرف: مادر بزرگ، خاله و دایی ها

در حالی به ۲۴ شهریور ماه رسیدیم 
که هشت سال از آخرین لحظه وداع جانسوز
 با همسری مهربان و پدری دوست داشتنی

 شادروان حاج محمد حبیبی 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(

 می گذرد. لحظاتی که با سنگینی غم نبودنش سپری شد 
حال هشتمین سال بی حضور او را با ذکر فاتحه و صلوات

 گرامی می داریم. 
همسر و فرزندان

دلم تنگ است و می دانم که دیگر برنمی گردی
بمانم هر چه خیره پشت این در برنمی گردی

تهی از نوبهارت مانده تقویم خزان من
به این مهر و به این آبان و آذر برنمی گردی

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها  و مهربانی هایشان 
سپری می کنیم و

 ششمین و دومین سالگرد عروج عزیزان مان

 فاطمه صغری و مهشید رفیعی
 را با نثار فاتحه ای به روح پاک شان گرامی می داریم.

با حضور و مشورت مهندسین و ناظرین دارای صالحیت در کلیه مراحل ساخت و ساز، 
نتایج نامطلوب ناشی از بالیای طبیعی را کاهش دهیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

یک آموزشگاه زبان خارجی  )با کلیه امکانات، دارای مجوز 
دخترانه و پسرانه و بیش از 200 دانش آموز فعال  
و 8 مدرس( به فروش می رسد.     09224905720

خیرین گرامی خانواده محترم شادروان صالحی نیا

همت بلندتان را ارج می نهیم و از اینکه بخشی از هزینه برگزاری مراسم ترحیم

 مرحوم حاج محمد حسین صالحی نیا 
را به منظور خرید تجهیزات بیمارستانی به مجمع خیرین سالمت اهدا نمودید 

تشکر و قدردانی نموده،  امیدواریم روح بلند آن مرحوم که همزمان با عزاداری سرور و ساالر 
شهیدان کربال آسمانی گردید قرین رحمت واسعه الهی باشد.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

عکس : نوفرستی
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معرفی 74 نوآموز به مدارس استثنایی خراسان جنوبی

صدا وسیما-با اجرای طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان، تاکنون 74 نفر به مدارس استثنایی استان معرفی شدند. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: تاکنون 
99 درصد نوآموزان ارزیابی شدند.بااطمینان افزود: همچنین 2 هزار و 769 کودک پیش دبستانی نیز در این طرح  بررسی شدند. وی گفت: از مجموع این تعداد، 780 نفر در سنجش هوش، 175 
نفر در سنجش شنوایی، 368 نفر در سنجش بینایی و 27 نفر در سنجش جسمی حرکتی به مراکز تخصصی ارجاع که پس از بررسی تخصصی تر 74 نفر به مدارس استثنایی معرفی شدند.

وحدت را جدی نگرفته ایم،
وحدتی که کم است
* امین جم

 دهه اول ماه محرم به پایان رسید و عزاداران 
به  را  ارادت خود  گوناگون  به طرق  حسینی 
اهدای  با  مردم  دادند.  نشان  )ع(  اطهار  ائمه 
نذری ،کمک به هیئات ، سینه زنی در دسته 
نقشی هر  ... تالش کردند  و  های عزاداری 
ایام عزاداری سرور و ساالر  چند کوچک در 
شهیدان داشته باشند. از دیرباز هم در ایران 
مراسم عزاداری امام حسین )ع( با نقش آفرینی 
تک تک مردم انجام می شد و عامل وحدت، 
یکی شدن، هماهنگی، همراهی و هم صدایی 
بوده و هست. در این میان اما همان طور که 
پیش تر نیز در روزنامه آوا و در پی جلسات متعدد 
در این خصوص گفته شده است ، برخی آسیب 
ها و اشتباهات که چند سالی است گریبان گیر 
عزاداری ها شده ، تهدیدی برای وحدت و تبیین 
واقعیت ها و اهداف نهضت عاشوراست.تهدیدی 
که هر روز پیچیده تر شده و حتی در برخی 
موارد تبدیل به عادت شده است. متاسفانه در 
شهر بیرجند به عنوان مرکز استان ، شاهد اتحاد 
به معنای واقعی کلمه در میان هیئات مذهبی 
نیستیم و به نحوی گویا هرکس ساز خود را می 
زند. عزاداری  برخی هیئات هم بوی رقابت و 
چشم و هم چشمی می دهد. طبل کدام هیئت 
بیشتر است ، سیستم صوت کدام یک قوی تر 
است یا پرچم کدام بلند تر! خوب یا بد این گونه 
مسائل به هیئات ما ورود کرده و به خوبی نیز 
قابل لمس است. جدای از تعدد هیئات در بیرجند 
 که به نظر می رسد بیش از حد عرف و نیاز است ، 
وحدتی نیز در برگزاری مراسم ایام محرم شاهد 
نیستیم.به طوری که شاید تنها جلوه اتحاد میان 
مردم که آن هم فقط با حضور بخشی از عزاداران 
برگزار می شود، نماز ظهر عاشوراست. در دیگر 
موارد جز تک روی های عمدی یا سهوی، جلوه 
ای از اتحاد دیده نمی شود. این سخن را اگر 
روز عاشورا در محل قتلگاه حضور داشته باشید 
بیشتر متوجه خواهید شد. زیرا هرکدام از هیئت 
ها به گوشه ای رفته و جداگانه با بلندگوهای 
کوبند  می  برطبل  و  خوانند  می  نوحه  خود 
 و ... . در نهایت هم در این اختالط صداها ، 
چیزی عاید مردم نمی شود. البته نباید فراموش 
کنیم که دیگر حتی محل قتلگاه نیز مکان مناسبی 
 برای اجماع پایانی هیئات به نظر نمی رسد.
خصوصا به دلیل ازدحام باال ، برخی هیئات که از 
صبح شروع به حرکت کرده اند ، حوالی ظهر یا 
حتی عصر به  این محل می رسند و تمام مسیر 
در ترافیکی که به نظر بیهوده می آید به انتظار 
رسیدن به مقصد می مانند. این موضوع حتی 
باعث می شود اتحاد خود هیئت ها نیز دچار 
خدشه شده و عزاداران خسته از هیئت جدا و در 
 انتها این نظم هیئت است که به هم می ریزد. 
به تماشا رفتن ! عده اي در مسیر هیئات هم خود 
داستان جدایی است که به نظر می رسد باز هم 
از  بی توجهی جدی به مسئله عزاداری و کنترل 
آسیب ها ست که انگار هر سال جدی تر می 
شود. هرچند با همه این تفاسیر ، مردم خود به 
سمت آیین های سنتی و قدیمی می روند و سعی 
می کنند لذت حضور در هیئات را در این مکان 
ها جویا شوند. امسال هم شاهد بودیم مراسمی 
چون هفت منبر یا حسینیه های بافت تاریخی 
شهر بیرجند پرشورتر از گذشته بود و این استقبال 
 حتی از سمت جوانان نیز مشاهده می شد.
به طوری که حتی فضای مجازی پرشده بود 
از تعریف سبک عزاداری سنتی در بیرجند و 
کشش و جذابیت ویژه ای که حتی جوانان را 
به سمت خود می کشاند. همه اینها در کنار هم 
نشان از همان وحدتی است که جای خالی اش 
احساس می شود و نمی توان بدون توجه از 
کنار آن گذشت.آن هم وقتی دیگر حتی صدا 
و سیما نیز به سختی جلوه های عزاداری متحد 
و یکپارچه بیرجند را شکار می کند تا بتواند در 
میان شهرستان ها که نظم خاص خود را دارند ، 
زمانی را هم به مرکز استان داده و شور حسینی 
را نشان دهد. واقعیت این است که انگار پس 
از سال ها تالش و پیگیری روزنامه آوا ، هنوز 
هم هیچکس نمی داند سروسامان دادن به این 
حاشیه ها و بدعت های غلط وظیفه کیست؟ آیا 
فقط شورای هماهنگی هیئات مسئول است یا 
دیگر ارگان ها هم نقش دارند؟ با اینکه همگان 
به آسیب های موجود واقف اند ، چرا هیچ اتفاق 
 مهم و تغییری در روند موجود ایجاد نمی شود؟
 و سوال های بی جواب و مشکالت بدون راه حلی
که جز آسیب نمی توان نام دیگری بر آن نهاد.
آن هم آسیب هایی که بدعت شده و هرچه می 
گذرد امکان تغییرشان سخت تر می شود.شاید 
 یکی از مهمترین کارهای ما برای امام حسین )ع(
حفظ و تقویت وحدت بین مردم باشد. وحدتی 
که جزو مهمترین مسائل یک جامعه است و 

چنان که باید جدی گرفته نشده است.

شاعرفراموش شده
 سعدالدین نزاری یکی از شعرای بی بدیل 
فروزان  ستارگان  از  یکی  و  زمین  ایران 
آسمان ادب ایران در سده های پیشین بوده 
است که متاسفانه گاهی مورد بی مهری 
می گیرد.  قرار  منطقه  فرهنگی  مسئوالن 
در  وپژوهشگر  محقق  افتخاری  مهدی 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: حکیم سعدالدین 
بن شمس الدین نزاری قهستانی، در سال 
645 هجری قمری در بیرجند متولد و در 
سال 720 هجری قمری وفات یافته است. 
نزاری یکی از برجسته ترین شاعران فارسی 
 زبان قرن هفتم هجری قمری است و در 
عبدالرحمان  که  است  چنان  فارسی  شعر 
جامی طبع شعری حافظ را نزدیک به طبع 

نزاری می داند.
مدیر فرهنگسرای جهاد دانشگاهی خراسان 
دانشمندان  و  مورخان  کرد:  بیان  جنوبی 
برجسته ای از این شاعر یاد می کنند،همچنین 
نویسندگان و صاحب نظران بزرگی در آثار 
خود از نزاری نام برده و یا شرح کوتاهی از 
ادامه داد:  افتخاری  بازگو کرده اند.  او را  آثار 
ریپکا، خاورشناس نامدار چک، حکیم نزاری 
قهستانی را وارث بالواسطه خیام ذکر می کند 
و دولتشاه سمرقندی نیز درباره این شخصیت 
می گوید: حکیم نزاری ظریف الطبع و خردمند 

بود، بیان او باحالوت و دلچسب است.
 او مردی حکیم و انسانی جستجوگر بود. 
همچون  بزرگی  دانشمندان  افزود:  وی 
ژوزف  فرانسوی،  دوساسی  آلمانی،  هامر 
فن اتریشی، اشپونیکر آلمانی و عده ای از 
دانشمندان روسی او را حکیم می دانند و حتی 
بسیار  می ستایند. این محقق و پژوهشگر 
بیان کرد: بعد از انتشار مقاله های تحقیقی 
عباس  استاد  چون  فرهیختگانی  برتلس، 
اقبال آشتیانی، دکتر پرویز ناتل خانلری، استاد 
سعید نفیسی و دکتر مهدی محقق، انتشارات 
و تحقیقاتی درباره آثار نزاری انجام داده اند. 
افتخاری ادامه داد: در مورد تولد نزاری نقل 
شده است که پدر وی پیش از تولد فرزند 

شبی خواب دیده که زبان شعری اش باز 
شده به طوری که هر گونه شعر را به روانی 
می سراید. وی تصریح کرد: پس از بیداری 
از خواب همه شعری که گفته بود به کلی 
یادش نمی آید، با اندکی تامل و با بی تفاوتی 
آن را به فراموشی سپرد تا اینکه این خواب 
این مرتبه آن را  مجدد تکرار می شود که 
جدی می گیرد، بنابراین به معبر خواب مراجعه 
او مژده می دهد که فرزند  به  کرد و معبر 
پسری خواهی داشت که شاعر مشهوری در 

جهان خواهد شد.
مدیر فرهنگسرای جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی تصریح کرد: نزاری زیر نظر پدرش 
تربیت یافت و در نوجوانی طبع شعرش باز 
کرد،  آغاز  را  جاودانه اش  و سروده های  شد 
او تخلص نزاری را برگزیده و در قصیده و 
غزل همین کلمه نزاری را به کار برده است. 
افتخاری اظهار کرد: طبق روش معمول آن 
زمان خواندن و نوشتن را در مکتب فراگرفته 
و برای مدتی نیز به قاین رفته اما مجددا به 
بیرجند برمی گردد. وی افزود: نزاری فردی 
خودساخته و خودآموز بوده اما دایره مطالعاتش 
را در حد توان بسیار گسترش داده و با آثار 
شاعران پیش از خود آشنایی پیدا کرده و در 
اشعارش برداشت هایی از اندیشه پیشینیان 
چون فردوسی، نظامی، خیام، سوزنی، سنایی، 

عطار و دیگران داشته است.
این محقق و پژوهشگر بیان کرد:  او حتی با 
آثار فیلسوفانی چون فارابی، ابن سینا و خواجه 
نصیر آشنایی داشته و با مکاتب صوفیانی 
بوده  آشنا  نیز  حالج  و  بایزید  رابعه  مانند 
است.افتخاری تصریح کرد: نزاری در زمانی 
فروریختن  هنگام  به  که  است  می زیسته 
او  نداشت،  بیشتر  الموت شاید 9 سال  دژ 
داستان های بسیاری از سالمندانی که وقایع 
کشتار بی رحمانه چنگیز را با کوله باری از 
خاطرات دردناک پشت سر گذارده و جانی 
به سالمت برده بودند، شنیده بود که روی 

اشعارش بی تاثیر نبوده است.

آثار نزاری
وی با بیان اینکه آثار حکیم سعدالدین نزاری 
ویژه ای  ژرفای  و  گستردگی  از  قهستانی 
مثنوی  کرد:  خاطرنشان  است،  برخوردار 
سفرنامه نخستین اثر شاعر و ره آورد سفر دو 
ساله اوست که می گویند در سن 33 سالگی 
آن را سروده است.این محقق و پژوهشگر 
ادامه داد: این کتاب شامل 1200 بیت شرح 
سفر به آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است 
که در معیت تاج الدین عمید از سال 678 از 
طبس گلشن به سوی اصفهان آغاز می شود، 
این کتاب به اهتمام و هزینه دکتر محمود 
است. شده  منتشر  سال 1391  در  رفیعی 

افتخاری بیان کرد: ادب نامه شامل 1200 
است که در 12 فصل در سال 695  بیت 
هجری قمری هنگامی که نزاری پنجاهمین 
سال از عمر خود را پشت سر گذاشته، سروده 
شده است.وی با بیان اینکه در این منظومه 
شاعر به توضیح آداب و رفتار درباری در جوامع 
فئودالی آن زمان می پردازد، خاطرنشان کرد: 
ادب نامه، سرشار از لطایف بسیار تمثیالت و 
حکایات منظوم است، اما نزاری از سرودن 
ادب نامه به نتیجه دلخواه خویش که احیای 
موقعیتش در دربار بود دست نیافت، این کتاب 
به همت دکتر محمود رفیعی در سال 92 چاپ 
شده است. این محقق و پژوهشگر تصریح 
کرد: کتاب ازهر و مزهر نیز داستان عشق 

اجتماعی دو نفر به نام های ازهر و مزهر است 
که بزرگترین اثر حماسی نزاری محسوب 
می شود و شامل ده هزار بیت است.افتخاری 
با اشاره به اینکه شاعر این کتاب را در سن 55 
سالگی و در سال 700 هجری قمری آغاز 
و به علیشاه تقدیم کرده است، افزود: در این 
کتاب تشبیهات خاص و بدیع فراوان به چشم 
می خورد و در 547 صفحه در سال 1394 
توسط دکتر رفیعی چاپ شده است.وی بیان 
کرد: دستورنامه نیز منظومه ای دارای 576 
بیت است که شاعر آن را در 65 سالگی و 
در سال 710 هجری قمری سروده است.این 
محقق و پژوهشگر با بیان اینکه این مجموعه 
در جلد اول دیوان حکیم نزاری آمده است، 
تصریح کرد: دیوان حکیم نزاری در دو جلد 
به تعداد صفحات 1409 و 685 در سال های 
71 و 73 به اهتمام دکتر محمود رفیعی چاپ 
شده است.افتخاری در خصوص زندگی و آثار 
نزاری نیز گفت: مولف این کتاب  چنگیز غالم 
علی بای بوردی بوده که مهناز صدری آن را 
ترجمه کرده و به همت دکتر محمود رفیعی 
در سال 70 به چاپ رسیده است. وی با بیان 
اینکه این کتاب برای نخستین بار به زندگی و 
خالقیت نزاری می پردازد، اظهار کرد: مثنوی 
روز و شب نزاری در بحر متقارب و بر وزن 
حدیقه سنایی سروده شده و مناظره ای با 550 
بیت به زبان حال میان روز و شب است که در 

سال 699 هجری قمری سروده شده است.
این محقق و پژوهشگر بیان کرد: مثنوی روز 
و شب با ابیاتی در توحید و ستایش باری تعالی 
و پیامبر اکرم )ص( آغاز می شود و سپس 
شاعر به مدح شمس الدین علی شاه نیمروز 
می پردازد و آن گاه سبب نظم مثنوی را بیان 
می کند. افتخاری اظهار کرد: کتاب دیگری 
نزاری قهستانی شاعری  با عنوان “حکیم 
که از نو باید شناخت” در سال 96 توسط 
به چاپ رسیده است  قنادان  محمدحسین 
که به موارد فراوانی از زندگینامه و آثار نزاری 
اشاره می کند.وی گفت: “حکیم قهستان”، نیز 
عنوان کتاب دیگری است که توسط دکتر 
علی رضایی بیرجندی در سال 97 چاپ شده 

که به زندگی و آثار نزاری پرداخته است.

غزلی از نو باید برای نزاری سرود
این محقق و پژوهشگر بیان کرد: سعدالدین 
نزاری یکی از شعرای بی بدیل ایران زمین و 
یکی از ستارگان فروزان آسمان ادب ایران در 
سده های پیشین بوده است که متاسفانه گاهی 
مورد بی مهری قرار می گیرد.افتخاری یادآور 
شد: از مسئوالن فرهنگی انتظار داریم مکانی 
در خور شان این شاعر بزرگ ساخته شود تا 
بیرجند، نزاریه ای داشته باشد و همچون شیراز 
که با نام سعدیه و حافظیه شناخته می شود، 

بیرجند نیز با نام نزاریه در اذهان بماند.

سنا
 : ای

س
عک

حذف قبوض تلفن ثابت از مهرماه

میرکالنی - سرپرست مخابرات منطقه استان 
گفت: قبوض کاغذی کارکرد مشترکان تلفن ثابت 
همزمان با سایر مناطق کشور از مهر امسال حذف 
می شود. آذری نصرآباد گفت: در راستای نهادینه 
سازی و تحقق فرآیندهای دولت الکترونیک و 
حفظ محیط زیست از مهر امسال )سیکل چهارم( 
قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت، چاپ و توزیع 
نمی شود. وی با تاکید بر استفاده بهینه از تمام 
ظرفیت های دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: 
در راستای سیاست های شرکت مخابرات ایران 
اجتماعی،  مسئولیت های  ایفای  به  توجه  با  و 
کارکرد  کاغذی  قبوض  نیز  منطقه  مخابرات 
هزینه تلفن ثابت مشترکان را حذف می کند.آذری 
نصرآباد در ادامه خاطر نشان کرد: تمام مشتریان 
از  می توانند  این پس  از  استان  در  ثابت  تلفن 
 طریق تماس با  سامانه 2000 ، شماره گیری 
مخابرات  شرکت  سایت  وب  یا  و   *2020 #
روزی  شبانه   www.tci.ir نشانی  به  ایران 
از خدمات پرداخت قبوض خود استفاده کنند.

دانشگاه بیرجند رتبه برتر 
موسسه تایمز را کسب کرد

ایسنا- دانشگاه بیرجند براساس تازه ترین رتبه 
بندی برترین دانشگاه های جوان جهان توانست 
موفق به کسب رتبه 10 در میان 13 دانشگاه 
دانشگاه های  بندی  رتبه  براساس  ایران شود. 
طرف  از  که  سال(   50 زیر  قدمت  )با  جوان 
موسسه رتبه بندی تایمز اعالم شد، دانشگاه 
بیرجند در رتبه 301 + دانشگاه های جوان دنیا 
قرار گرفت. تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر در 
این رتبه بندی در سال 2018 تنها 3 دانشگاه 
و  اصفهان  صنعتی  بابل،  نوشیروانی  صنعتی 
گیالن بودند که این تعداد با رشد قابل توجهی 

به 13 دانشگاه افزایش یافت.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول و منقول - نوبت اول
نظر به اینکه محکوم علیه آقای مهدی شفیعی فرزند حسن در پرونده کالسه ۹۲۲۱۱۱/ج اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند محکوم به پرداخت مبلغ ۸۳۰/۷۰۰/۰۰۰  ریال 

دیه در حق شاکی گردیده و با توجه به معرفی مازاد اول موازی ۲۰۰ سهم مشاع از تمامی یک قطعه زمین مفروز پنج قطعه بند متصل از ۱۱ قطعه بند کنار رودخانه تنگل پالک ۱۵۲۸ اصلی واقع در بخش دو 
 بیرجند به آدرس : بیرجند، مهرشهر که براساس نظریه کارشناس قیمت آن ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال تعیین گردیده که ۸۰/۷۰۰/۰۰۰  ریال از آن در این پرونده توقیف گردیده همچنین یک دستگاه جوش نقطه  زن  
مدل eIotop 2010 – مارک koco ساخت کشور آلمان که طبق نظر کارشناس به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ از ساعت ۱۰-۱۲ در دفتر اجرای 
احکام کیفری دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه، تا امکان بازدید آنان از ملک و دستگاه جوش فراهم شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 قیاسی- دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند 
چنانچه از تاریخ درج آگهی به مدت ۲ هفته 
به دفتر اتحادیه برای فعال نمودن پروانه کسب 
خویش اقدام ننمایید پس از مهلت مقرر جهت 

ابطال پروانه کسب شما اقدام خواهد شد.

آدرس دفتر اتحادیه: 
خیابان جمهوری اسالمی ۱۰- کوچه مسجد 

الرسول )ص( بازار- تلفن: ۳۲۲۲۸۶۸۳

نام و نام خانوادگیردیف

محمد زینلی۱

محمد تقی نارمنجی۲

علی اکبر مودی۳

غالمرضا قربانی۴

محمد دانشوری پور۵

صادق نادی مقدم۶

زهرا بیابانگرد۷

فاطمه ملکی۸

مرضیه عباس زاده ۹

فاطمه بازرگان۱۰ 

محمد حسن حاجی زاده۱۱

محمد فوری۱۲

علی صباغی۱۳

مهدی نوفرستی۱۴

محمد سبحانی۱۵

طاهره حسن پور شوراب۱۶

اسماعیل سعیدی۱۷

محمدرضا علی اکبری۱۸

مهدی حسنی۱۹

محمد حسن حاجی زاده۲۰

علی اکبر نظام دوست۲۱

جواد بهالگردی۲۲

محمدرضا قدیمی۲۳

محمد حسن نژاد۲۴

حسن اسفندیاری۲۵

سهیل سهیلی۲۶

حسین اطمینانی۲۷

محمود میرزایی فرد۲۸

حسن رادمان۲۹

رضا جوانشیر۳۰

رضا شفیعی۳۱

غالمرضا مقامی۳۲

مصطفی علی آبادی۳۳

محمد مرادپور۳۴

محمد علی زارعی۳۵

جواد زارع۳۶

عبداله امینی۳۷

علی کاهنی۳۸

حسن رضا خزاعی۳۹

ابراهیم قاینی زاده۴۰

سیده زهرا سیدی ابرده۴۱

علیرضا نظری۴۲

قابل توجه بازنشستگان 
و وظیفه بگیران صندوق 

بازنشستگی کشوری
 جهت به روز رسانی اطالعات 

خود و افراد تحت تکفل 
آدرس  به   ۹۸/۸/۱۰ تاریخ  تا 

ذیل مراجعه فرمایید.

توحید  خیـابان   - بیرجنـد 
تقاطع ۱۵ خرداد 

  شرکت آتیه سازان حافظ

     دعوت نامه تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده  
 )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۴
جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران 
نیروهای مسلح ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه ۹۸/۰۷/۰4 در محل دفتر شرکت واقع 
در بلوار شعبانیه - بقیه ا... )عج( ۳۸ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 

تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
 ۱- تصمیم گیری درخصوص واحدهای تجاری بقیه ا... 

۲- تصمیم گیری درخصوص فروش واحدهای مازاد پروژه بقیه ا...

      آگهی استخدام
موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص( کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان

آگهی استخدام و آموزش تعداد محدودی نیروی نیمه ماهر خیاط
 از میان فارغ التحصیالن رشته طراحی دوخت

 آموزشکده فنی و حرفه ای سپیده کاشانی  » پایان مهلت ثبت نام : ۹۸/۶/۳۱ «
شرایط: داشتن مدرک فارغ التحصیلی از آموزشکده فنی و حرفه ای سپیده کاشانی- توانایی 
انجام کار با چرخ صنعتی- قدرت کسب مهارت های الگوسازی- قدرت کسب مهارت های 

طراحی لباس- آشنایی با کامپیوتر و کار با نرم افزار
 کارگاه دستان پرتوان در رد یا قبول افراد بر حسب شرایط اعالم شده ،  اختیار کامل دارد. 

بیرجند - میدان شهدا - خیابان شهید کوشه ای - بین کوشه ای 4 و 6 - کارگاه حمایتی تولیدی
 دستان پرتوان

هر روز تا تاریخ ۱۵شهریور ساعت ۱0 تا ۱2 جهت تکمیل فرم ثبت نام   * تلفن:  0۵6-322۱2763

      آگهی استخدام
موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(
کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان

 آگهی  استخدام و آموزش تعداد محدودی نیروی نیمه ماهر خیاط از میان فارغ التحصیالن 
 رشته طراحی دوخت هنرستان رسالت »پایان مهلت ثبت نام: ۹۸/۶/۳۱ «

شرایط: داشتن مدرک فارغ التحصیلی از هنرستان رسالت - توانایی انجام کار با 
چرخ صنعتی - قدرت کسب مهارت های دوخت - آشنایی با کامپیوتر و طراحی لباس
کارگاه دستان پرتوان در رد یا قبول افراد بر حسب شرایط اعالم شده ،  اختیار کامل دارد. 

بیرجند - میدان شهدا - خیابان شهید کوشه ای - بین کوشه ای 4 و 6 - کارگاه حمایتی تولیدی
 دستان پرتوان

هر روز تا تاریخ ۱۵شهریور ساعت ۱0 تا ۱2 جهت تکمیل فرم ثبت نام   * تلفن: 0۵6-322۱2763
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و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
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گشایش نمایشگاه “بوی ماه مهر” از 31 شهریور

صدا وسیما-نمایشگاه “بوی ماه مهر” ویژه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس از 31 شهریور در بیرجند دایر می شود. مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
گفت: در این نمایشگاه اقالم مورد نیاز دانش آموزان شامل کیف، کفش، پوشاک، لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی با تخفیف عرضه می شود.نمایشگاه “بوی ماه مهر” تا 5 
مهر در سایت دائمی نمایشگاه بین المللی بیرجند دایر خواهد بود.پیش از این اعالم شده بود قرار نیست امسال نمایشگاه پاییزه و فروش ملزومات دانش آموزان در بیرجند دایر شود.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

دیدگاه  خوانندگان

مدرس  ساکنان  وضع  استانداری  چرا  آوا  سالم 
کند نمی  راروشن  آباد  رحیم  روستای   ۴۸ 

و باعث ممانعت خدمات گاز و آسفالت و ساخت 
و ساز می شود. مردم شهید داده اند تاکی باید 
زمستان  باشیم؟  مسئوالن  عدالتی   بی  شاهد 

نزدیک و مسئوالن در خواب هستند! 
915...326

زیاد  مرور  و  عبور  به  باتوجه  احتراما  باسالم 
مدرس  سمت  به  نوربخش1   5 تیمورپور  از 
محترم  شهرداری  از  ان  آسفالت  خرابی  10و 
آن  آسفالت  به  نسبت  شود  می  درخواست 
رانندگی  راهنمائی  از  همچنین  فرماید  اقدام 
کوچه  دوطرف  پارک  بابت  کمک  درخواست 
مرور  و  عبور  سختی  باعث  که  ها   ماشین 

می شود را داریم. از طرف اهالی مدرس10
915...150

مسکن  بنیاد  محترم  مدیریت  خدمت  سالم  با 
استان، روستای نوغاب بخش مرکزی شهرستان 
با  ساکن  روستایی  خانوار  هزار  باالی  درمیان 
نفر مدت سه سال  پانصد  جمعیت چهارهزار و 
است ۴0 قطعه زمین واگذارشده است 200جوان 
واجد شرایط متاهل فاقد زمین مسکن هستیم 
تهسیالت  و  زمین  واگذاری  و  همکاری  ازعدم 
و  رسیدگی   درخواست  مندیم  گالیه  مسکن 

پیگیری حضرتعالی را داریم.
915...۸11

به مطب پزشک مراجعه کردم با اینکه مریض 
چهارم  طبقه  از  نداشتم  رفتن  راه  نای  و  بودم 
مرا فرستاد که برو پول نقد بیار ، واقعا انسانیت 

بعضی ها را بنگرید.
 910...250
با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی 
و عبور و مرور دانش آموزان در خیابان ظفر و 
ولگرد  سگهای  تعداد  تفریحی  پارک  اطراف 
ایجاد  هایی  مزاحمت  بعضا  و  یافته  افزایش 
را   موضوع  این  خواهشمندیم  لذا   نمایند.  می 
ذیربط  دستگاههای  سایر  و  محترم  شهرداری 

رسیدگی کنند . با تشکر
یک شهروند
سالم آوا روستای شیرگ آقا چند ماهی شده که 
مردم  های  خانه  ولی  گذشته  آمده  که  ازسیلی 
همچنان خراب است وکسی پیگیر این موضوع 

نیست خواهشمندم  رسیدگی کنید.
یک شهروند
با عرض سالم وخسته نباشید پارک الهیه مدت 
اتمام  به  اما  هست  ساخت  دست  در   هاست 
نمی رسد مگر چقد بودجه الزم است برای یک 

پارک ساده مسئوالن همت کنند.
یک شهروند
آوا لطفا به مسئوالن بگویید فکری به حال نازل 

های بنزین در پمپ بنزین میدان امام بکنند.
ارسالی به تلگرام آوا

خوانندگان و همراهان عزیز آوا سالم ؛ بنا 
به درخواست های مکرر شما برای افزایش 
و  روزنامه  مردمی  های  ستون  فضای 
همچنین تخصصی تر شدن این فضا از این 
رویکرد  با  خوانندگان  دیدگاه  ستون  پس 
در  عزیز  های  استانی  هم  نظریات  انتشار 
خصوص موضوعات روز و مطالب مندرج در 
نشریه در همین محل چاپ خواهد گردید . 

همچنان منتظر همراهی شما هستیم : 

در  پور  هرم  آقای  زیبای  مطلب  خصوص  در 
و  نکته  مهمترین  که  گفت  باید  شان  سرمقاله 
انتظار مردم از استان از آقای استاندار به عنوان 
و  کادرسازی  همین  باقیات  و  صالحات  یک 
آموزش نیروی انسانی است و اال خدمات ایشان 
به یک دوره محدود خواهد شد  . کاش بدانیم 
که دولت پس از جابجایی های مکرر استانداران 
و لطمه به این استان دیگر مدیر توانمندی چون 
معتمدیان را جابه جا نخواهد کرد و حداقل برای 
یک بازه مناسب در استان خواهد ماند چرا که 
همانطور که از خدمت رسانی او لذت می بریم 
ترس از معرفی بیشتر توانمندی های این استاندار 
و احیانا بردن او به پست های باالتر و به قول 
عامیانه  قاپیدن این فرد هم ما را نگران کرده 
است علیهذا خواهش مان از روزنامه هم این است 
همانطور که این موارد را طرح می کنید پیگیری  
هم شود که ایا این رویه در استان اتفاق می افتد 
یا فقط منحصر به شخص استاندار است و سایرین  
برای دوره های آتی جانمایی و آموزش می بینند ؟

ارسالی به تلگرام آوا 
بحث انتقال آب به استان اگر از تاسیس استان 
مهمتر نباشد مطمئنا در رده دومین رویداد بزرگ 
تاریخ توسعه این منطقه در قرن  اخیر خواهد باد  
دست همه را به گرمی می فشاریم و از استاندار 
و وزیر نیرو و نمایندگان تشکر می کنیم . سالیان 
سال است افراد زیادی از نماینده تا وزیر و استاندار 
قول دادند که این طرح عملیاتی شود و هر کسی 
اما همت مسووالن فعلی  داد  به نوعی شعاری 
واقعا در این خصوص ستودنی است و در همین 

جا از این تالش ماندگارشان تشکر می کنم
ارسالی به تلگرام آوا

واقعا دل انسان می سوزد از این همه ناهماهنگی 
بین هیات های بیرجند و اینکه هر بار در محرم 
کشور  نقاط  سایر  و  کردیم  روشن  را  تلویزیون 
که  خوردیم  افسوس  دیدیم  را  استان  حتی  و 
بیشترین جمعیت حاضر در عزاداری ها را داریم 
اما وفاق و همدلی نداریم .  در زنجان یا یزد همه با 
هم عزارداری می کنند اما در شهر ما هر کسی که 
کوچکترین موضوعی در هیات برایش باب میل 
نبوده یک هیات جداگانه زده است . به نظر من 
با اطالعات کم دینی اگر خدا برای نماز جماعت 
و  وحدت  که  خواسته  داده  قرار  بیشتری  ثواب 
همدلی و نمایش آن توسط مسلمانان پررنگ شود 
و عزاداری ها نیز به عنوان یکی از مظاهر دینی 
ما چرا نباید این اصل را در خود داشته باشد و هر 
روز شاهد پراکندگی بیشتر آن باشیم  . آیا اصال 
دستگاه سیاستگزاری در این خصوص هست و 

کسی به این مسائل اصال فکر می کند ؟
 ارسالی به تلگرام آوا

نمی دانم چه کسی اجازه تأسیس این همه هیئت 
عزاداری را می دهد؟ چرا هر کوچه ای یک هیئت 
درست کرده برا خودش که جمعیتش به پنجاه نفر 
نمی رسد. این همه بی نظمی و بی سروسامانی 
برای چیست؟ به خدا در شأن امام حسین نیست 
این بی نظمی ها. تعداد طبل ها و نوحه خوان ها 
از جمعیت خود هیئت بیشتراست. شکوه عزاداری 
امام حسین را در یزد و زنجان و... می شود دید. 

لطفا مسئوالن هیئت ها فکری کنند.
915...300

مطلب نذرپاک شما واقعا زیبا بود شاید واقعا این 
افراد بیش از ما معنی واقعی پیام عاشورا را درک 
کردند و با ترویج این فرهنگ بیش از بقیه به این 
نهضت خدمت کرده اند . کاش همه ما بیاموزیم 

این همه بزرگ اندیشی را انشاا... 
ارسالی به تلگرام آوا 

انتقال صنوف آالینده   بیرجند
 از شعار تا واقعیت

محدوده  از  آالینده  صنوف  انتقال  پرونده 
شهری بیرجند قصه ای 10 ساله بوده که در 
مسیر اجرایی در جا می زد و رویای شهروندان 
تعبیر  را  آرام  شهری  از  برخورداری   برای 
انتقال  پرونده  مهر،  گزارش  به  کند.   نمی 
صنوف آالینده در بیرجند از سال ها گذشته 
پیش روی مسئوالن بوده و گاه و بی گاه 
محور میزگردهای بی نتیجه ای می شود. 

مسئوالن پس از تصویب طرح در سال ۸6 
هر چند مدت گرد هم می آیند تا مشکالت 
در  اما  و  کنند  یادآوری  یکدیگر  به  را  اجرا 
 نهایت تصمیمی برای تسریع روند اجرا اتخاذ 
نمی شود. ناگفته نماند برخی از مسئوالن 
سخن  هایی  وعده  از  مختلف  جلسات   در 
می گویند که تنها شعاری بیش نبوده و حد 
طرح  واکاوی  مانند.  می  باقی  سخن  چند 
ابتدای  از  بیرجند  از  آالینده  صنوف  انتقال 
تصویب تاکنون نشان می دهد که کالغ این 
قصه قصد رسیدن ندارد و رویای مردم بیرجند 
برای برخورداری از شهری آرام تعبیر نمی 
شود.اگرچه طی ماه های اخیر اتفاقاتی در امر 
افتاده و روند صدور پروانه  واگذاری اراضی 
ساخت امالک در سایت جدید شروع شده 
است اما باز هم گویی موانعی پیش رو است 
دریافت  برای  مراجعه کسبه  رغم  علی  که 
شهرداری  سوی  از  هنوز  ساخت،   پروانه 
پروانه ای صادر نشده است.بدون شک چیزی 
که در زنجیره ناقص انتقال صنوف آالینده بر 
رنج و نارضایتی مردم می افزاید، قول های 
نافرجام مسئوالن بوده که در هر جلسه در 
رسانه های خبری تیتر می شود و روز دیگر 

تنها کاغذ باطله ای بیش نیست.

فرماندار بیرجند در سال ۹۵  : 
انتقال تا پایان سال ۹۶

فرماندار بیرجند در خردادماه سال 1395 در 

کارگروه صنوف آالینده شهرستان بیرجند بر 
انتقال این صنوف به خارج شهر تاکید کرد 
و گفت: آخرین مهلت برای انتقال، تا پایان 
سال جاری بوده و معطلی در اجرا توجیه پذیر 
نیست. علی ناصری باری دیگر در 13 خرداد 
1395 در بازدید از طرح 50 هکتاری صنوف 
صنوف  انتقال  بود:  گفته  بیرجند  آالینده 
آالینده در ساماندهی صنوف و نیز تجمیع 

و  مردم  به  آسان  صورت  به  خدمات  ارائه 
از نظر اصالح سیما و منظر شهری و  نیز 
الزامات زیست محیطی بسیار تأثیرگذار است. 
سازی  آماده  مرحله  از  پس  بود:  گفته  وی 
زمین  شده،  گرفته  نظر  در  ضوابط  طبق 
اصناف  و  شد  خواهد  واگذار  اتحادیه ها  به 
می توانند طبق نقشه های از قبل پیش بینی 
شده، اماکن صنفی خود را احداث کنند و امید 
است با پیگیری امور و سرعت بخشیدن به 
کار، تا پایان سال 1396 انتقال کلیه صنوف 
آالینده از شهر بیرجند به سایت پیش بینی 

شده صورت پذیرد.

عضو شورای شهر بیرجند در 
خرداد ماه ۹۸ : واگذاری هایی

 که انجام نشد
مرتضی یزدان شناس، عضو شورای شهر 
با  گو  و  در گفت  بیستم خرداد  در  بیرجند 
خبرنگار مهر با اشاره به پروژه انتقال صنوف 
آالینده از بیرجند به خارج شهر بیان کرد: 
شرکت  مأموریت  و  زیرساختی  اقدامات 
به  طرح  این  اجرای  در  مربوطه  تعاونی 

خوبی انجام شده است. 
عضو شورای شهر بیرجند بیان کرد: تاکنون 
اما  داده شده  تحویل  اراضی  از  سه هکتار 
هنوز قطعی نشده تا شهرداری بتواند پروانه 
ساخت صادر کند. یزدان شناس با بیان اینکه 
اداری مشکالتی  در حال حاضر در چرخه 

برای اجرای طرح ایجاد شده است، اظهار 
کرد: برای نحوه صدور پروانه ساخت و ساز 
بین شهرداری و راه و شهرسازی اختالفاتی 
 15 همچنین  داد:  ادامه  وی  دارد.  وجود 
هکتار از اراضی مربوط به امالک شهرداری 
جریان  در  و  واگذاری ها  نحوه  در  که  بوده 
در  که  رو شده  به  رو  با مشکالتی  مزایده 

روند رفع اشکال است. 

شهردار بیرجنددر تیرماه ۹۸ :  
انتقال تا یک  سال و نیم آینده

شهردار بیرجند در یک تیرماه سال جاری در 
شورای شهر بیرجند انتقال صنوف آالینده را 
از مهم ترین اولویت های پیش روی شهرداری 
دانست و گفت: بخشی از اراضی این پروژه در 
اختیار شهرداری است که باید تعیین تکلیف 
شود و در این راستا پیشنهاد برگزاری مزایده 
و طرح تشریفات داده ایم. محمدعلی جاوید 
پروانه  صدور  در  محدودیتی  اینکه  بیان  با 
اظهار کرد: دستگاه های  نداریم،  ساختمانی 
بیایند تا ساخت و سازها  خدماتی پای کار 
انجام شود.وی خواستار تخصیص اعتباراتی 
از سوی فرمانداری برای تأمین زیرساخت ها 
شد و افزود: امید است تمام دستگاه های پای 
کار بیایند تا بتوانیم ظرف یک سال و نیم 

آینده صنوف آالینده را منتقل کنیم.

کسبه خودشان ملک را بسازند
انتقال  طرح  کرد:  بیان  بیرجند  فرماندار 
صنوف آالینده در ۷۸ هکتار زمین تعریف 
از  اینکه  بیان  با  ناصری  علی  است.  شده 
این میزان 15 هکتار در مالکیت شهرداری 
شهرداری  ضوابط  اساس  بر  باید  که  بوده 
زمین  از  هکتار  افزود: ۴0  شد،  می  مزایده 
هم متعلق به دولت است که سه هکتار از 
آن در بهمن ماه 96 واگذار شده است. وی 
ادامه داد: مابقی این اراضی مستثنیات بوده 

مالک  از  دولت  و  شود  طرح  وارد  باید  که 
شخصی خریداری و به شرکت تعاونی واگذار 
کند که در حال انجام است. ناصری با بیان 
برای  روندی  از 10 سال شده  بیش  اینکه 
انتقال صنوف را دنبال می کنیم، افزود: در 
حال حاضر تعاونی شکل گرفته و کاسبان 
انتقال به خارج شهر ثبت  برای  تعاونی  در 
نام کرده اند. وی با بیان اینکه تفاهم نامه 

واگذاری اراضی مستثنیات به تعاونی صنوف 
آالینده داده شده است، اظهار کرد: شهرداری 
نیز مکلف شده بر اساس معرفی تعاونی و 
ناصری  کند.  را صادر  پروانه  اعضا  مراجعه 
ادامه داد: زمین به اعضا واگذار می شود و 
فرد صنفی باید مطابق ضوابط و طرح های 
ارائه شده، ملک را ظرف یک سال بسازد. 
فرماندار بیرجند در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه “ بر اساس گفته مسئوالن ذیربط، سه 
هکتار از اراضی واگذار شده در سال 96 هنوز 
در اختیار شرکت تعاونی قرار ندارد تکلیف این 
اراضی چیست؟”  بیان کرد: این سه هکتار 
در اختیار شرکت تعاونی بوده و شهرداری در 
اینکه  بیان  با  است.وی  پروانه  حال صدور 
اعضای شرکت تعاونی مانعی ندارند و افراد 
می توانند با مراجعه به شهرداری پروانه را 
اخذ کنند، افزود: برای ساخت ملک به کسبه 

تسهیالتی اعطا می شود. 

هنوز پروانه ای صادر نشده است
مدیرعامل شرکت تعاونی ساماندهی صنوف 
آالینده بیرجند هم در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده انتقال 
صنوف آالینده از بیرجند بیان کرد: واگذاری 
اراضی به کسبه در سطح ۴5 هکتار آغاز شده 
است.محمد حسین دلیر بیان کرد: از طرف 
شهرداری هنوز پروانه ای برای ساخت صادر 
پیش  نقشه  مرحله  تا  فقط  و  است  نشده 

رفته اند.وی ادامه داد: روزانه به هر صنفی 
برنامه داده می شود تا برای پروانه ساخت 
به شهرداری مراجعه کنند که برخی هنوز 
مراجعه نکرده اند.دلیر با بیان اینکه از مجموع 
دست  در  هکتار   15 هکتاری،   ۷۸ سایت 
دارد،  هایی  گره  هنوز  که  بوده  شهرداری 
گفت: این اراضی یک بار به مزایده گذاشته 
شده اما بی نتیجه مانده و مجدد قرار شد به 

قیمت دولتی بدهد که فرم پیشنهادی قرارداد 
برای تصویب در دست شورا است.

تسهیالت فرمانداری کارساز نیست
مدیرعامل شرکت تعاونی ساماندهی صنوف 
آالینده بیرجند بیان کرد: پایان اجرای این 
طرح و انتقال کامل صنوف آالینده بستگی 
به ساخت مغازه در سایت جدید دارد. وی 
در  شهرداری  ساخت  مجوز  اینکه  بیان  با 
حال حاضر یک ساله است، اظهار کرد: بر 
در صورت  توانند  می  قانون کسبه  اساس 
انجام  را  ساخت  عملیات  نتوانستند  اینکه 
دهند، پروانه را تمدید کنند.دلیر بیان کرد: 
بسیاری از افراد توانایی مالی خوبی نداشته 
بتوانند  انتظار نمی رود ظرف یک سال  و 
در  برسانند.وی  پایان  به  را  ساخت  کار 
پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
“تسهیالت فرمانداری برای احداث امالک 
کارساز نیست؟” افزود: تسهیالت 1۸ درصد 
بوده و تسهیالت ارزانی در کار نیست.دلیر با 
اشاره به زیرساخت های سایت ۷۸ هکتاری 
بیان کرد: عملیات برق رسانی رو به اتمام 
است ولی در آبرسانی اندکی مشکل داریم.

و  روزها  شهر  مردم  پیداست  که  اینگونه 
به  باید  را  دیگری  زیاد  های  سال  شاید 
انتظار باشند تا شب و روزشان به لحظاتی 
آرام پیوند بخورد و بدون دغدغه از مسائل 

بهداشتی قدم در خیابان ها بگذارند.

جوابیه  های شهرداری بیرجند

در  شهرداری  پسماند  امور  مدیر  اعالم  بر  بنا   *
خصوص عدم مراجعه شرکت پسماند به خیابان 
بهجت مهرشهر به استحضار می رساند: آموزش 
در  مهرشهر  منطقه  در  باران  فرهنگ  توسط 
لذا شهروندان  اردیبهشت و خرداد صورت گرفته 
محترم می توانند جهت دریافت خدمات با شماره 

31031 تماس حاصل نمایند.
* بنا بر اعالم سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
پارک  روشنایی  به  توجه  خصوص  در  شهرداری 
سرو فرهنگیان به استحضار می رساند رفع نواقص 

خاموشی پارک سرو انجام پذیرفته است.
* بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص 
میدان جواد االئمه )نیک اختر( به استحضار می رساند: 
میدان حضرت جواد االئمه )ع( برابر طرح تفضیلی 
شهر بیرجند احداث شده است و در سال 9۷ نیز مورد 

بازسازی قرار گرفته است.
* بنا بر اعالم منطقه یک شهرداری در خصوص 
نصب سطل زباله در شهرک امام علی )ع( و فاز 
2 این شهرک، به استحضار می رساند: در فاز یک 
این شهرک سطل زباله جانمایی شده و فاز 2 نیز 

تحویل نگردیده و معبر مذکور خاکی می باشد.
* بنا بر اعالم سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
روشنایی  تامین  خصوص  در  شهرداری  شهری 
پارک وحدت به استحضار می رساند: پروژه افزایش 
پایه چراغ  با نصب 30  بوستان وحدت  روشنایی 

خیابانی انجام شده است.

شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

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

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار  شهـرام  مداحـی 3۶47  3۶3  0۹1۵

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
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی



موفقیت و انرژی

بهره وری از زندگی

احساسات به ما اخطار می دهد

احساسات مثل یک راهنما هستند. وقتی یک نیاز 
برآورده نمی شود این احساس ماست که به ما اخطار 
می دهد و ما باید اخطار را بشنویم، درک کنیم و 
جدی بگیریم . مثاًل وقتی احساس تنهایی می کنیم 
یعنی اینکه نیاز ما به ارتباط با دیگران برآورده نشده 
است. وقتی احساس طرد شدن می کنیم نیاز ما به 
مقبول بودن برآورده نشده است. در واقع احساسات 
پرواز کردن  برای ما دارند و  را  رادار  حکم یک 
هواپیمای وجود ما بدون آن رادار یا بی توجهی به 
عالئمی که رادار می فرستد، می تواند ما را سرگردان 
کند یا حتی به سقوط بکشاند. وقتی ما نسبت به 
رفتار دیگران احساس بدی پیدا می کنیم، در واقع 
درست  تشخیص  با  کرده ایم.  دریافت  اخطاری 
احساس خود، می توانیم واکنش مناسبی نسبت به 

وقایع و رفتارها از خود نشان دهیم.

بهره وری بیشتر از زندگی

برای رسیدن به زندگی ایده آل آنچه بیشتر از 
همه انسان  ها به آن نیاز دارند داشتن سالمت 
جسمانی و روحی است و در کنارش انگیزه کافی 
برای دستیابی به اهداف بزرگ زندگی. داشتن 
یک زندگی سالم آرزوی هر فردی است زمانی 
می  توان وارد تعامالت موثر شد و بر دیگران 
از سالمت  فرد  خود  که  گذاشت  مثبت  تاثیر 

روانی کافی برخوردار باشد.
تمامی  و  حاضر  قرن  دغدغه های  به  باتوجه 
عوامل تنش زای که دورتا دور آدمی را احاطه 
می  تواند  نکات  برخی  رعایت  است  کرده 
راهگشای مناسبی برای داشتن زندگی ایده آل 
باشد.روانشناسان و پزشکان نکاتی همانند موارد 
ذکر  مناسب  تر  زندگی  تجربه  جهت  را  ذیل 
می  کنند: با نیمه باز نگه داشتن پرده های اتاق 
خواب تان به هنگام طلوع خورشید نور طبیعی 
آفتاب سیگنالی را برای کاهش میزان ترشح 
مالتونین به مغز شما می  فرستد و بدین ترتیب 
ترشح آدرنالین نیز افزایش می  یابد و این همان 
بیدار  زمان  می  دهد  نشان  که  است  سیگنالی 

شدن شما فرا رسیده است.
بهتر است شب  ها زود به بستر بروید تا هنگامی 
اتاق تان  درون  به  پنجره  از  خورشید  نور  که 
کافی  اندازه  به  می  شوید  بیدار  و شما  می  تابد 
خوابیده باشید. حفظ این عادت سبب می  شود 
ساعت بیولوژیکی مغزتان جایگزین زنگ ساعت 

موبایل  تان باشد.

اگر بیش از ۴۰ سال دارید
 این خوراکی ها را قطع کنید

با افزایش سن به سراغ این کربوهیدرات  ها نرفته یا 
حداقل مصرف آن ها را بسیار محدود کنید. لبنیات 
کلسیم زیادی دارد که استخوان ها را قوی و سالم 

نگه می دارند همچنین برای تقویت ماهیچه ها به 
شما پروتئین می دهد؛ چربی اشباع موجود در لبنیات 
می تواند تأثیر منفی بر سطح کلسترول خون داشته 
باشد که منجر به بیماری های قلبی و التهاب حاد 
خواهد شد. همچنین نوشابه می تواند مینای دندان را 

خراب کرده و خطر پوسیدگی را افزایش دهد.

غذاهای پرچرب 
نذری ندهید

مردم در نذری ها سعی کنند مواد غذایی سالم به کار 
برند و عوامل خطر مثل شکر، چربی و نمک را کامال 
محدود کنند. ترجیحا غذاها به هیچ عنوان شور نباشد 

و با توجه به مشکل پرفشاری خون در کشور که بسیار 
رایج است، کم نمک بودن غذا اولویت دارد.همچنین 
از غذاهای شیرین مثل حلوا و شله زرد خودداری کنید، 
غذاهای پرچرب و سرخ کردنی توزیع نکنید. می توان 
از میوه برای نذری استفاده کرد که خیار به خاطر ارزان 

و در دسترس بودن گزینه خوبی است.

کاهش روزمره 
 کم تحرکی

به  زمان طوالنی  برای مدت  بودن  بی تحرک 
افزایش خطر تعدادی از مشکالت سالمتی از جمله 
دیابت و بیماری های قلبی و همچنین مرگ زودرس 

مرتبط است؛ کم کردن مقطعی بی تحرکی نمی تواند 
مفید واقع شود بلکه باید روزانه نسبت گذشته میزان 
تحرک ها را هرچند اندک افزایش داد؛ بهترین زمان 
برای کاهش بی تحرکی، به هنگام کار کردن است؛ 
به جای نشستن های طوالنی مدت می توان در 

محل کار تحرک بدن را افزایش داد.

از این سبزی های 
میکروب کش غافل نشوید

سیر  یک سم زدای فوق العاده محسوب می شود. 
این ماده  غذایی کمک می کند تا سموم و مواد 
زائد به ویژه آلودگی هایی مانند سرب و جیوه از 

بدن خارج شوند. کلم مثل کلم سبز، گل کلم 
و غیره جزو بهترین سبزیجات برای سم زدایی 
بدن هستند به خاطر اینکه کلم ها کبد را تحریک 
می کنند جعفری یک ضد عفونی کننده  و ادرار 
آور بسیار خوب است ، عملکرد کلیه ها را تحریک 

می کند و نقش مهمی در دفع سموم بدن دارد.

فواید سیب
 در کاهش وزن

سیب یکی از پرکشت ترین و پرمصرف ترین 
میوه ها در جهان است که دارای فواید متعددی 
است. میزان آب موجود در سیب بسیار زیاد است 

احساس  زودتر  کم  کالری  وجود  با  رو  این  از 
 سیری می کنید و به کاهش وزن کمک می کند. 
در  موجود  فیبر  باالی  میزان  دیگر  سوی  از 
سیب عامل موثری در کاهش وزن است. فیبر 
 روند گوارش را ُکند می کند و احساس سیری

طوالنی تری ایجاد می نماید.

کودکان خجالتی در برابر حرف دیگران حساس و بیشتر از قضاوت های منفی، به قضاوت های مثبت 
محتاج هستند برای کاهش این احساس آنان باید به این موارد توجه شود: همیشه احساس کودک را تایید 
کنید. مثال وقتی ترسیده است، نگویید این که ترس ندارد یا نترس. باید گفت »می دانم می ترسی«. در 
صورت رد احساس کودک، او به این نتیجه می رسد که من هیچی نمی فهمم، هر چه احساس می کند 
اشتباه است شروع به نفی احساس خود و شخصیت خود می کند. هرگز او را به صورت مستقیم، جلوی 
دوستانش یا در مقابل جمع یا حتی جلوی خواهر و برادرش اصالح نکنید. اگر کلمه ای گفت که اشتباه 
بود، در جمله ای به طور صحیح از آن کلمه استفاده کنید و اگر کار اشتباهی کرد، در اتاقش به تنهایی 

درباره کار اشتباهش صحبت کنید.

باور اشتباه: واکسن آنفوالنزا باعث ایجاد بیماری آنفوالنزا نمی شود. صحیح: واکسن تزریقی آنفوالنزا حاوی 
ویروس کشته شده است و باعث بروز بیماری نمی شود.اما عوارض جزئی مانند تورم، تب جزئی و درد بدن 
ممکن است رخ دهد لذا توصیه  می شود واکسن درسالمت کامل فرد و بدون هرگونه عالئم بیماری با تشخیص 
پزشک تجویز و تزریق شود.  باور اشتباه: افرادی که تا کنون دچار آنفوالنزا شده اند به طور طبیعی نسبت به این 
عفونت مصون هستند.صحیح: گونه های مختلف آنفوالنزا هر سال تغییر می یابند. در نتیجه نمی توان گفت 
مصونیت گذشته افراد باعث می شود در برابر انواع جدید این ویروس نیز در امان باشند. باور اشتباه: واکسن آنفوالنزا 
عوارض جانبی شدیدی دارد.صحیح:اگر واکسن تحت نظر پزشک تجویز شود ایمن است و در بیشتر افراد هیچ 
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باورهای رایج اشتباه در مورد واکسن آنفوالنزابا کودک خجالتی چه کنیم؟

یکی از پیش شرط های اضافه کردن وقت به برنامه روزانه 
این است که برخی از برنامه های غیر اصلی و به اصطالح 
فرعی را حذف کنید، در این میان ممکن است نه گفتن برای 
بسیاری از افراد سنگین و غیرقابل قبول باشد و بگویند که 
نه گفتن به این کار یعنی کاهش لذت های زندگی و عدم 
خوشی و تفریح و غیره و یا اینکه بگویند این امور همه جزو 
امور مهم و حیاتی برای من هستند و نمی توانم هیچ کدام از 

آن ها را رها کنم.
در اینجا بایستی به این دوستان گفته شود که بدون شک 

هر شخصی توانایی و استعداد زیاد در چند زمینه دارد ولی 
ما همه انسان هستیم و انسان ها نیز دارای محدودیت 
هستند و برای اینکه این محدودیت ها باعث از پا افتادن ما 

نشوند بایستی آن ها را جدی بگیریم. 
برای مثال کم خوابی می تواند بسیار سطح تمرکز را پایین 
بیاورد و از طرف دیگر نیز ما را عصبی و زودرنج سازد؛ 
پس برای اینکه شما کیفیت زندگی خود را از دست ندهید 
و اینکه حداقل یک کار را به درستی انجام دهید بایستی 
خیلی از امور را چه دلخواه و چه غیر از آن حذف کنید. پس 

تصمیم با شماست یا بایستی یک کار را به درستی انجام 
دهید یا چند کار را به صورت ناقص انجام دهید که نتیجه 
تصمیم مورد دوم چیزی جز ناراحتی و اضطراب و ناامیدی 
و سرخوردگی نیست. در حالت ایده آل شما بایستی یکی از 
امور روزمره خود را به عنوان مهم ترین کار انتخاب کرده و 
تمام تمرکز خود را به آن کار معطوف کنید حال ممکن 
است آن کار مرتبط با خانواده باشد یا شغل شما یا دانشگاه 
و مدرسه، مهم این است که تمام تمرکز خود را بر روی 

یک مورد معطوف کنید.

چرا باید “نه” بگوییم؟!

آیه روز

پس ]از کافران[ بپرس آیا ایشان ]از نظر[ آفرینش سخت  ترند یا کسانی که ]در آسمان ها[ خلق کردیم 
ما آنان را از گلی چسبنده پدید آوردیم. )سوره صافات/آیه 11(

سخن روز

بزرگ ترین روز زندگِی همه  ما روزی است که مسئولیت تمام نگرش ها و رفتارهایمان را تمام  وکمال 
بر عهده بگیریم. )جان. سی. مکسول(
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افقي:  1-  معلم ثاني- خونریزي 
موقت و لخته شده در زیر پوست 
۲- واحد پول چین- مغازه- هضم 
دقیقه-  شصتم  یک   -۳ غذا 
خستگي- کبوتر صحرایي ۴- از 
راه رسید-  ضمیر بیگانه- خورشت 
صداي    -۵ گرفتن  خو  چرب- 
بهانه جویي- گاري- نام پسرانه  
۶- سند ضامن- سوار- عزت ۷-  
جمع رئیس- دهم محرم- معبر 
معروف  اهرامش    -۸ رودخانه  
است- درجه حرارت- طبق اصل 
عقاید...   تفتیش  سوم  و  بیست 
۹- مضمون- کمک مالي- ضد 
نفره-  چند  ضمیر   -1۰ ناقص 
پوشاننده - سلول  11- از هفت 
پزشکي  در  اي  ماده  ها-  سین 
آسیب  1۲-  وصله  هستهاي- 
هنري- روشهاي پسندیده- هرگز 
آزار-  و  گزند   -1۳ جهنم   - نه 
درخت جوان- بندر فرانسه 1۴-  
گنج - آزردگي و ناراحتي- غالف 
شمشیر  1۵-  از این ابزار براي 
سابیدن و پرداخت سطوح سخت 
مثل سنگ یا فلزات دیگر استفاده 

میکنند- عالقه و امید و شوق

عمودي: 1-  ریاضیدان یوناني 
را  استدالل  که  کهن  عهد 
معني  هم  کرد-  ریاضیات  وارد 
پیل  مخترع   - دستورها   -۲
الکتریکي- عنصر شیمیایي  ۳-  
واحد بوکس- مدال- کلید خودرو 
اسباب  - همه  درنگ  بدون   -۴
خانه- ناخن چهارپا - توشه سفر 
درستي  به  بو-  شب  گل   -۵
نازیها  ۶-   بازمانده  آخرین  که- 
کمبود آن باعث گواتر مي شود- 
کردن ۷-   ستایش  گرفته-  قرار 
شخص، ذات- نفیس و قیمتي- 

دیلم  ۸- پایان - یار دیرین گل 
  -۹ خداشناس  مرد   - پروانه!  و 
 -1۰ عناد  ویزا-  عشق-  الهه 
صاف- ترسناک- محکم کردن  
جمع  مرغابي-  صداي   -11
حکم- بانو  1۲-  فلز چهره - تیر 
مارک  قدیم-  مدرسه  پیکاندار- 
کاال  1۳- یار عروس- نگاهدارنده 
ارزان   -1۴ تخت  حامي-  و 
نیست- دانشها- جورها و گونه ها  
1۵-  یکي از سن گهاي قیمتي 
تیم  تکنیکي  بازیکن  تزئیني-  و 

فوتبال تراکتورسازي

جدول کلمات
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123۴567891۰1112131۴15
شهجهمهاوهلابق1
ینوتسافجریاای2
ورینهتابادابم3
امهبرتشیگنرا۴
نهاریرتشمیسق5
ادلنیرفارکشت6
زیهاسابیکشوس7
ارمانمکاومانک8
راپمارتکبشمی9
زاواسسمارابن1۰
ایسهریادقاری11
سکنیسبیاعممم12
لوواتکیرکیعاس13
اتبیمایرابدرب1۴
ووالکهرتابدیب15

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

به نیروی تمام وقت یا پاره وقت 
جهت کار در خشکشویی نیازمندیم.

09155632009

برگ سبز و سند خودروی وانت مزدا 
به شماره پالک 386 ه 12 ایران 42 به 
نام محمد حسنی شیرگ با شماره ملی 
0651424909 مفقود گردیده و از 

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم درجه اعتبار ساقط می باشد.
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

آژانس رایا با زنگ خور باال به تعدادی 
راننده نیازمند است. 

09154944080

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

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

۴258 662  ۰936  - مظفـری

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
۰915   866   8۰۰2 

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153623481 - 09153635564 
ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم و آقا با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 12/30 ظهر

به کارگر ساده برای 
کار در گاوداری، 
باغبانی و راننده 

تراکتور نیازمندیم.
09155612057

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

چلو کوبیده  13۰۰۰ تومان
چلو مرغ     12۰۰۰ تومان
چلو جوجه  12۰۰۰ تومان
چلو قیمه       9۰۰۰ تومان
چلو قورمه    9۰۰۰ تومان
چلو ماهی    15۰۰۰ تومان
چلو گوشت 25۰۰۰ تومان
چلو وزیری 18۰۰۰ تومان
استامبولی      9۰۰۰ تومان
ماکارونی        9۰۰۰ تومان
ته چین مرغ   1۰۰۰۰ تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید 11   تلفن تماس: 32450066- 056

آماده جوهج طالیی غذا
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

اصالحیه

کشت طالی سرخ در 17 هزار هکتار اراضی استان

  صدا وسیما- 16 هزار و 953 هکتار از اراضی استان به کشت زعفران اختصاص یافته است. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت زعفران از خرداد 
ماه در استان آغاز شد، گفت: کشت پیاز زعفران تا اوایل مهر ادامه دارد. رضایی با اشاره به افزایش 5۰۰ تا ۷۰۰ هکتاری سطح  کشت زعفران در سال جاری گفت: پیش بینی 

می شود امسال حدود 5 تا 6 درصد افزایش تولید داشته باشیم. سال گذشته از 16 هزار ۲53 هکتار سطح کشت زعفران خراسان جنوبی، 63 تن زعفران خشک برداشت شد.

*یاد و خاطره 5 شهید دوران دفاع مقدس روستای 
دره باز بخش نیمبلوک قاین گرامی داشته شد.
مسابقات  در  گفت:  کاراته  هیأت  *رئیس 
قهرمانی واردوی کشوری کاراته کاهای استان 

در تهران ۲1 مدال رنگی را به دست آوردند.
*شکارچی یک رأس قوچ وحشی در خوسف 

بازداشت شد.
علیه  و سنگین  دام سبک  رأس  *19۰هزار 
بیماری های دامی در بشرویه رایگان واکسینه شد.
*قاچاقچی سوخت در نهبندان به پرداخت ۷3 

میلیون تومان جزای نقدی جریمه شد.
*دو میلیون و 1۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی از 
ابتدای سال در شهرستان قاین پرورش داده شد.
*حادثه رانندگی روز گذشته در جاده دیهوک - 
فردوس ۲ کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.
*رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: 
پیاده روی  ایام  در  استان  موکب  امسال 41 
اربعین به زائران خدمات رسانی خواهند داشت.

*مجموعه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان سراسر کشور درباره انتصاب محسن 
و  آموزش  وزیر  سمت  به  میرزایی  حاجی 
پرورش و میزان توجه این وزارتخانه به مسائل 
دانشگاه فرهنگیان بیانیه مشترکی صادر کردند.

ایرنا - بیش از پنج هزار نفر تاکنون برای دریافت 
روستاهای  در  محرومان  مسکن  ساخت  تسهیالت 
استان نام نویسی کرده اند.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: از سهم پنج هزار فقره 
استان  در  روستایی  مسکن  ویژه  طرح  تسهیالت 
تاکنون سه هزار و 63۲ خانوار به بانک معرفی شده  و 

سه هزار و 4۲ نفر انعقاد قرارداد کرده اند.
آسمانی مقدم مطرح کرد: در مرحله نخست این طرح 
تسهیالت ساخت سه هزار واحد مسکونی و هفته 
گذشته تسهیالت ۲ هزار واحد مسکونی به خراسان 
جنوبی ابالغ شد.مدیرکل بنیاد مسکن زیربنای در نظر 

گرفته شده برای احداث واحد مسکونی روستایی را 
تا 6۰ مترمربع اعالم و گفت: برای این منظور 4۰ 
و  درصد  پنج  کارمزد  با  تسهیالت  تومان  میلیون 
بازپرداخت 15 ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
سهم هر متقاضی را پنج درصد عنوان کرد و افزود: 
آن دسته از متقاضیان مسکن محرومان در مناطق 
روستایی استان که از ۲۰ مرداد ماه گذشته تا ۲5 روز 
بعد از آن واحد خود را تکمیل کردند از ۲5 میلیون 
تومان تسهیالت تشویقی برخوردار شدند که احتمال 

می رود این طرح تمدید شود.

ثبت نام بیش از ۵ هزار نفر برای تسهیالت مسکن آبرسانی پایدار به ۱۳ روستا تا پایان شهریور
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گفت: 
اعتبار 1۷  با  استان  روستای  به 13  پایدار  آبرسانی 
میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان تا پایان شهریور جاری 
انجام می شود. به گزارش ایرنا، صفوی نژاد روز شنبه 
افزود: با اتمام این طرح ها یکهزار و 656 خانوار در 
می شوند.  برخوردار  بهداشتی  و  سالم  آب  از  استان 
وی بیان کرد: از مجموع این 13 روستا پنج روستا 
در بیرجند، چهار روستا در درمیان و در شهرستان های 
سربیشه، قاین، فردوس و بشرویه هر کدام یک روستا 

آبرسانی می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گفت: در 

خصوص تکمیل مجتمع های آبرسانی استان امسال 
55 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده  است.وی با 
بیان اینکه شاخص بهره مندی از آب در استان ۷4.34 
درصد و شاخص برخورداری از آب 9۲.۸ درصد است 
توزیع  شبکه  کیلومتر   54 و  هزار  یک  کرد:  اظهار 
فرسوده و 313 کیلومتر خط انتقال آب فرسوده در 
استان داریم. موافقت نامه احداث مجتمع های آبرسانی 
استان در 5۰۰ روستا لحاظ شده که آبرسانی به 3۲۸ 
روستا به اتمام رسیده و برای آبرسانی به 1۷۲ روستای 
باقیمانده نیز از محل 3۷ مجتمع آبرسانی به 46۰ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

فرش دستباف خراسان جنوبی 
مورد توجه تجار جهانی

کمیسیون  گذشته سخنگوی  روز   - کاری 
اشاره  با  اسالمی  اصل 9۰ مجلس شورای 
به کاهش سهم ایران از بازار فرش دستباف 
دنیا از ۸۰ به 15 درصد بر ضرورت حمایت از 
صنعت فرش تاکید کرد.بهرام پارسایی اظهار 
کرد: آمارهایی که در زمینه فرش دستباف 
زیرا  است.  برانگیز  تاسف  بسیار  دارد  وجود 
چنین صنعت و هنر منحصر به فردی که 
توانمندی خاص ایران است مورد کم لطفی، 
بی توجهی و ظلم و اجحاف قرار گرفته است.
وی افزود: تا چند دهه پیش ایران ۸۰ درصد 
بازار فرش دستباف دنیا را در اختیار خود داشته 
که این رقم اکنون  به 15 درصد کاهش پیدا 
کرده که آمار نگران کننده ای است.فرشهای 
بافت خراسان جنوبی مشهورترین فرشهای 
به  آن  تاریخچه  که  بوده  گذشته  در  ایران 
دوران حکومت شاهرخ میرزا در هرات بر می 
گردد و حدود 6۰۰ سال پیش در این منطقه 
بافته می شد.رئیس اتحادیه فرش دستباف 
خراسان جنوبی  در همین باره گفت: در بازار 
دنیا چون دارای برند شناخته شده ای هستیم 
مشکلی  فروش  برای  تحریم ها  از  قبل  در 
اما تحریم ها سبب شد 95 درصد  نداشتیم 
صادرات انجام شده به 6۰ درصد کاهش یابد. 
محمدحسن کامیابی مسک اظهار کرد: فرش 
خراسان جنوبی از شناخته ترین برندهای فرش 
از نظر اصالت و کیفیت  دستباف است که 
مشتری خود را دارد.وی از صادرات بیش از 
افزود: خراسان  و  داد  میلیون دالر خبر   1۰
جنوبی  از مهمترین قطب های تولید فرش 
دستباف است و بیش از 4 درصد قالی بافی 
کشور در استان و بیش از 4 درصد صادرات 
نیز از استان ما انجام می شود.وی تاکید کرد:  
تنها عاملی که مردم را در روستاهای خراسان 
جنوبی نگه داشته است و مرزها را حفظ کرده 
بحث  اینکه  بیان  با  است.وی  فرش  است 
قیمت گذاری از مهمترین مسائلی در حوزه 
فرش است یادآور شد: عرضه زیاد و تقاضای 
کم قیمت فرش را کاهش می دهد.کامیابی 
مسک با تاکید بر اینکه باید به دنبال افزایش 
بازارهای جدید باشیم اظهار کرد: فروشندگان 
فرش توان شرکت در نمایشگاه های خارجی 
را ندارند بنابراین باید یارانه ای به تولیدکنندگان 
فرش داده شود.وی با اشاره به اینکه مواد اولیه 
بافت به شدت گران شده است خاطرنشان 
کرد: بافندگان افراد ضعیفی هستند و قدرت 
خرید مواد اولیه مرغوب را ندارند و به سمت 
لطمه  باعث  این  و  می روند  نامرغوب  مواد 
زدن به برند فرش می شود.مدیرکل کمیته 
امام خمینی )ره( خراسان جنوبی هم  امداد 
بیان کرد: سال گذشته 9۰۰ تخته فرش با 
4 هزار و ۸۷1 متر مربع به ارزش 3 میلیارد 
تاکید  آبادی  است.سلم  شده  بافته  تومان 
کرد: بیش از 96 درصد فرشی که از استان 
به تهران ارسال می شود تاجران آماده خرید 
هستند و این امر نشان می دهد فرش خراسان 
جنوبی در کشور و دنیا تاجر دارد.وی ادامه 
داد:  امسال به دنبال راهبر شغلی هستیم تا 
ابزاریابی، بازار شناسی و ایجاد بازار را انجام 
دهیم. ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری
avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

اضافه شدن 182 کالس درس 
جدید به فضای آموزشی

دادرس مقدم- 1۸۲ کالس درس جدید برای 
پرورش  و  آموزش  به  جدید  تحصیلی  سال 
تحویل می شود. مدیر کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس گفت: این کالسهای درس 
مترمربع در 39 مدرسه  زیربنای 19 هزار  با 
استان ساخته و تجهیز شده اند.بیکی افزود: 
همچنین مقاوم سازی ۲ مدرسه با 1۲ کالس 
درس، ساخت ۸ سالن چندمنظوره و بازسازی 
۲ سرویس بهداشتی از دیگر طرحهایی است 
که برای سال تحصیلی 9۸-99 آماده و تحویل 
آموزش و پرورش استان می شود.وی گفت: 
با بهره برداری از این طرحها که در مجموع 
51 طرح است، 6 هزار دانش آموز از فضای 
شوند.مدیر  می  مند  بهره  استاندارد  آموزشی 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هزینه 
اجرای این طرحها را در مجموع 3۸ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان اعالم کرد و گفت: ۸ میلیارد 
تومان این مبلغ را خیران کمک کردند. بیکی 
افزود: خیران نیکوکار در ۷۷ درصد طرحهای 

سال تحصیلی9۸-99 مشارکت داشتند.

ورزشی

حوادث

پیدا شدن جسد چوپان 
مفقود شده طبسی

با  فارس - مدیرعامل جمعیت هالل  احمر 
اشاره به مفقود شدن چوپان ۲6 ساله روستای 
خسروآباد شهرستان طبس، گفت: جسد این 
چوپان در حوالی روستای معظم آباد و در 4۰ 
کیلومتری طبس پیدا شد. مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی با اعالم اینکه روز 
گذشته گوسفندان این چوپان که 15 رأس 
بودند، پیدا شده که سه رأس آن را گرگ دریده 
است، عنوان کرد: همچنین جسد چوپان ۲6 
ساله خسروآبادی شهرستان طبس در حوالی 
روستای معظم آباد و در 4۰ کیلومتری طبس 
پیدا شد. شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: 
جسد این چوپان طبسی به بیمارستان منتقل 

شده تا علت فوت وی مشخص شود.

زغال سنگ طبس به نخستین 
پیروزی در لیگ برتر هندبال رسید

ایرنا -تیم هندبال زغال سنگ طبس نماینده 
خراسان جنوبی در هفته پنجم رقابت های لیگ 
برتر هندبال کشور عصرجمعه مقابل ستارگان 
دشتستان برازجان به پیروزی رسید. این دیدار 
عصر جمعه در سالن پنجم اردیبهشت شهر 
طبس برگزار شد که تیم زغال سنگ طبس 
موفق شد با نتیجه ۲5 بر ۲۲ تیم ستارگان 
دشتستان برازجان را مغلوب کند و به نخستین 
پیروزی خود در این رقابت ها دست یابد. تیم 
زغال سنگ طبس در هفته ششم این رقابت ها 

به مصاف تیم زاگرس اسالم آباد می رود.
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بیمه سالمت اجباری شد
محمودآبادی - آیین نامه اجرایی بند الف، در 
خصوص بیمه پایه اجباری سالمت برای آحاد 

مردم ایران  به تصویب هیئت وزیران رسید.
در  جنوبی  خراسان  بیمه سالمت  مدیرکل 
نشست خبری روز گذشته اعالم کرد: برابر 
آیین نامه اجرایی بند الف در زمینه بیمه پایه 
اجباری سالمت برای آحاد مردم ایران، داشتن 
بیمه سالمت جنبه اجباری پیدا کرده و این 
اجرا می شود.علی  در خراسان جنوبی  طرح 
اربابی افزود: برابر این آیین نامه داشتن بیمه 
سالمت برای آحاد مردم جنبه اجباری پیدا 
کرده و باید هر فردی حداقل دارای یک بیمه 
باشد. وی با اشاره به اینکه تکلیف قانونی ما نیز 
این است که برای افرادی که فاقد پوشش بیمه 
هستند پوشش بیمه ای را فراهم کنیم گفت: 
آینده نزدیک  این شرایط فراهم شده و در 
فردی در ایران وجود نخواهد داشت که فاقد 

پوشش بیمه ای برای درمان باشد.
اربابی توضیح داد: افرادی که درآمدشان 4۰ 

درصد کمتر از حداقل درآمد تعیین شده برای 
خانوار است، باید 5۰ درصد در حق بیمه خود 
مشارکت کنند یعنی 5۰ درصد را بیمه و 5۰ 
درصد را خود فرد پرداخت کند. وی درباره ی 
سایر افراد که درآمد آنها بیشتر از حداقل درآمد 
خانوار است اعالم کرد: این افراد باید 1۰۰ 
درصد حق بیمه خود را پرداخت کنند . اربابی 
یادآور شد: بیمه نامه ای که برای این افراد صادر 

می شود 1۰ روز مهلت انتظار دارد.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی با اشاره 
به مهلت زمانی مشخص شده برای متقاضیان 
گفت: متقاضیان باید در بازه زمانی که برای 
اجرای این طرح در نظر گرفته شده مراجعه 
و بیمه خود را تعیین تکلیف کنند. اربابی به 
این نکته نیز اشاره کرد که در این آیین نامه 
به سازمان بیمه سالمت این اجازه داده شده 
که بخشنامه ای برای تقسیط حق بیمه ابالغ 
کند، که ظرف  ماه آینده انجام خواهد شد. به 
گفته ی وی هزینه بیمه برای هر نفر با درآمد 

باال ماهانه 4۸ هزار و 4۰۰ تومان است و هدف 
گذاری که برای این طرح انجام شده  در بازه 

6 ماهه است.

افراد فاقد پوشش
اربابی درباره ی افراد فاقد پوشش بیمه ای 
توضیح داد: افراد فاقد پوشش بیمه ای باید 
از اول مهر به مدت 6 ماه برای شرکت در 
طرح به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

در  جنوبی  خراسان  بیمه سالمت  مدیرکل 
ادامه به طرح الکترونیکی شدن نسخ اشاره 
و افزود: تاکنون گام های بسیار خوبی در این 
زمینه برداشته شده است. اربابی اضافه کرد: 
زیرساخت های نسخ الکترونیکی به صورت 
بشرویه،  شهرستان  سه  در  سرپایی  درمان 
سرایان و فردوس فراهم و این طرح در این 
گفت:  وی  می شود.  اجرایی  شهرستان ها 
نسخه  هزار   4 حدود  شهرستان ها  این  در 
الکترونیکی تولید شده که یک هزار نسخه 

تا تحویل دارو در داروخانه پیش رفته است.

زیرساخت های بستری بیمه شدگان
وی با اشاره به اینکه در زمینه اسناد بستری 
به صورت الکترونیک نیز زیرساخت ها فراهم 
در  مهر  ابتدای  از  کرد:   اعالم  است  شده 
بیمارستان رازی  افراد با ارائه کدملی مورد 
استحقاق سنجی قرار می گیرند و مانند کد 
ملی برایشان بیمه نامه صادر می شود. مدیرکل 
بیمه سالمت خراسان جنوبی با بیان اینکه به 

زودی در تمام  شهرستان های استان این طرح 
اجرا خواهد شد یادآور شد:  همزمان با هفته 
سالمت و در اوایل آبان  در دو شهرستان دیگر 
نیز این طرح اجرا خواهد شد. اربابی با اشاره به 
پرداختی بخش دولتی و خیریه اعالم کرد: این 
مبلغ تا پایان مردادپرداخت شده است که مبلغ 
آن4 میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: عالوه بر 
این 4میلیارد تومان بابت داروخانه های بخش 
خصوصی تا پایان تیر از طرف بیمه سالمت  

پرداخت شده است.
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طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی به مرحله فروش محصول رسید
مدیر طرح ملی الگوی توسعه مشاغل خانگی 
در جهاد دانشگاهی گفت: این طرح به مرحله 
پایانی و به مرحله فروش محصوالت تولیدی 
متقاصیان اشتغال که زیر نظر یکی از پیشرانان 
رسیده  پرداخته اند،  تولید محصول  به  طرح 
ابراهیمی اظهار کرد:  ایرنا،  است.به گزارش 
در راستای توسعه بازار و فروش محصوالت 
پیشرانان طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی، 
چهار نفر از پیشرانان طرح که در حوزه صنایع 
دستی فعالیت داشتند به نمایشگاه صنایع دستی 
کشور اعزام شدند و در این نمایشگاه شرکت 
کردند.وی گفت: جهاد دانشگاهی با همکاری 
تمامی  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

هزینه های مربوط به اجاره غرفه ها و اسکان 
را برعهده داشته است.مدیر طرح ملی الگوی 
توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی با 

بیان اینکه محصوالت فروش رفته حاصل 
توسعه  الگوی  طرح  متقاصیان  تولیدات 
مشاغل خانگی بوده است اظهار کرد: عرضه 

محصوالت این متقاضیان به بازار به طرق  
گوناگون در حال شکل گیری است.وی حضور 
در نمایشگاه های استانی و کشوری، دریافت 
بازارهای  توسعه  و  سازمان ها  از  سفارش ها 
بین المللی را از جمله اقدامات انجام شده یا 
در دست انجام برای فروش محصوالت ذکر 
کرد.ابراهیمی افزود:  توسعه بازار بین الملل در 
دست پیگیری است و به دنبال توسعه بازارهای 
فروش محصوالت پیشرانان در کشورهای 

عراق، بنگالدش و تایلند هستیم.
وی با تاکید بر برندسازی، بسته بندی با کیفیت 
و ارائه محصوالت با کیفیت بهتر نسبت به 
ملی  طرح  اهداف  از  کرد:  تصریح  گذشته 

الگوی توسعه مشاغل خانگی این است که 
برای این تولیدات ، برند منحصر به فرد ثبت 
و محصوالت در این قالب عرضه شود.وی 
گفت: در ادامه اقدامات این طرح، با رایزنی های 
انجام گرفته توسط جهاد دانشگاهی کشور با 
تاجر عراقی، مکانی در این کشور مورد بازدید 
قرار گرفته و مقرر شده در صورت تایید نهایی، 
این  از  پیشرانان  محصوالت  فروش  برای 
فضا بهره ببریم.ابراهیمی تاکید کرد: به دنبال 
این هستیم که در هر شغل مزیت دار خانگی  
شبکه ای فعالیت انجام شود و تمامی ارکان 
زنجیره ارزش هر شغل تحت نظر پیشران 

اصلی نقش ایفا کند. 
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پیگیری  استانی  طرح های نیمه تمام آستان قدس رضوی
استاندار گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام 
آستان قدس رضوی در استان و پروژه هایی 
که کلنگ زنی شده اما عملیات اجرایی آنها 
آغاز نشده در دست بررسی است و به زودی 
تکمیل و اجرای عملیات برخی پروژه ها در 
ایرنا،  گزارش  به  می گیرد.  قرار  کار  دستور 
معتمدیان روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
مجتمع  احداث  پروژه ها  این  مهمترین  از 
آموزشی 36 کالسه در شمال شهر بیرجند 
است که سال 96 کلنگ زنی شد اما به دلیل 
برخی مشکالت هنوز عملیات اجرایی آن آغاز 
نشده است. وی این پروژه را از ضرورت های 
زیرساختی در مرکز استان دانست و اظهار کرد: 

مراحل اجرایی، واگذاری و مناقصه این پروژه 
وی  می گیرد.  قرار  کار  دستور  در  زودی  به 
استفاده از ظرفیت آستان قدس رضوی را یکی 
از ظرفیت های خوب استان برشمرد و اظهار 
کرد: در سال های گذشته سرمایه گذاری های 
اقتصادی  و  عمرانی  بخش های  در  خوبی 
مناطق  ویژه  به  استان  در  نهاد  این  توسط 
کمتر برخوردار انجام شده است.وی گفت: در 
درخصوص حضور  هماهنگی هایی  گذشته 
تولیت آستان قدس توسط نماینده ولی فقیه 
در استان و مجموعه استانداری به نمایندگی 
از مردم انجام شده بود که در این نشست نیز 
مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد در چند ماه 

آینده به استان سفر کنند.
معتمدیان افزود: قبل از سفر تولیت آستان 
قائم  سرپرستی  به  هیاتی  رضوی،  قدس 
مقام آستان و معاونت های مربوط به خراسان 
جنوبی سفر خواهند کرد تا زمینه های ارتقای 
همکاری های بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: آستان قدس رضوی در بخش 
اقتصادی فعالیت های خوبی در استان داشته اما 
برخی اقدامات از جمله فعالیت در حوزه معادن 
تعطیل شده است که درخواست داریم در کنار 
معادن، سرمایه گذاری نیز انجام شود.استاندار 
بر لزوم فرآوری معادن سنگ در استان توسط 
آستان قدس رضوی تاکید کرد و گفت: از این 

طریق زمینه اشتغال بخش زیادی از جمعیت 
بیکار استان نیز فراهم خواهد شد. وی اظهار 
برای  پیشنهادی  بسته های  همچنین  کرد: 
سرمایه گذاری در اختیار آستان قدس قرار 
خواهد گرفت که یکی از بخش های سرمایه 

گذاری بخش مسکن است.
معتمدیان گفت: با توجه به طرح اقدام ملی 
در تولید مسکن، یکی از مهمترین پروژه های 
استان مربوط به شهر بیرجند است که اراضی 
برای آماده سازی در اختیار سازمان عمران 
آستان قدس رضوی قرار گرفته است. وی 
افزود: امیدواریم در زمینه ساخت مسکن به 
تفاهم برسیم که ساخت واحدهای مسکونی 

برای افرادی که شرایط دریافت آن را دارند 
و مسکن اولی ها فراهم شود و مسکن ارزان 

قیمت در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
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۴۰ میلیارد تومان تسهیالت بنیاد برکت به نهبندان اختصاص یافت
کاوش- 4۰۰ میلیارد ریال تسهیالت کم 
بهره با پیش بینی اشتغال 1۰۰۰ نفر از سوی 

بنیاد برکت به نهبندان  اختصاص یافت.
بیکی فرماندار نهبندان در دیدار مجری و 
تسهیلگران طرح سحاب گفت : حضور و 
مشارکت بنیاد برکت فضای مناسبی را در 
شهرستان برای ایجاد اشتغال های خانگی و 
فرد بوجود آورده است که با توجه به شرایط 
این  بیشتر  گذاری  لزوم سرمایه  و  منطقه 

آمادگی برای همکاری بیشتر وجود دارد. 
وی با اشاره به حضور یکساله بنیاد برکت و 
امیدواری کرد در طرح جدید گستره ۲۰۸۲ نفر در غالب ۲۰ صندوق فرد گیرد اجرای طرح آسمان که منجر به عضویت  حداکثر ابراز  و  افزایش  را  روستاها  شمولیت 

در  بیکاری  نرخ  کاهش  برای  استفاده 
نهبندان انجام پذیرد. 

و  ها  دیدگاه  بیان  به  فرماندار شهرستان  
نظرات در زمینه انتخاب روستاهای هدف 
طرح و طرح های کسب و کار مزیت دار 
پرداخت. در ادامه نیز تسهیلگران به مسائل و 
مشکالت در روند اجرای طرح اشاره کردند 
و فرماندار  نیز قول مساعد داد تا با تمام 
حمایت  برکت  بنیاد  های  برنامه  از  توان 
نمایدو درکمیته اشتغال شهرستان،  اعضای 
کمیته را ملزم به همکاری و رفع موانع و 

مشکالت پیش روی اجرای طرح کند.

اهدای هزینه ترحیم 
به مجمع خیرین سالمت 

شهروند  یک  ترحیم  مراسم  های  هزینه 
اهدا  سالمت   خیرین  مجمع  به  بیرجندی 
شد.مدیر عامل مجمع خیرین سالمت گفت: 
مبلغ ۲۰  بیرجندی  مرحوم  شهروند  خانواده 
میلیون تومان از هزینه های مراسم ترحیم 
کردند.  اهدا  مجمع  این  به  را  مرحوم  این 
حسینی افزود: این مبلغ صرف خرید تجهیزات 
بیمارستانی می شود. وی گفت: خیران گرامی 
می توانند کمکهای نقدی خود را برای مشارکت 
در کار خیر و کمک به بیماران نیازمند سرطانی 
 ۰1۰65۸3151۰۰9 حسابهای:  شماره  به 
بانک ملی،  566666۷4۸ بانک کشاورزی، 
و شماره کارت 6۰3۷۷۰۷۰۰۰۰314۷۰ بانک 

کشاورزی واریز نمایند.

دفاتر دولتی شرکت پست محل 
جمع آوری نوشت افزار برای 

دانش آموزان نیازمند

تسنیم-با پیوستن شرکت ملی پست به پویش 
مشق احسان، مردم نیکوکار می توانند نوشت 
افزارهای اهدایی خود به دانش آموزان نیازمند 
را به دفاتر دولتی پست تحویل دهند. با پیوستن 
شرکت ملی پست به پویش مشق احسان، 
مردم نیکوکار می توانند نوشت افزارهای اهدایی 
خود به دانش آموزان نیازمند را به دفاتر پست 
تحویل دهند.تنها کافی است مردم نیکوکار، بر 
روی بسته های اهدایی بنویسید برسد به دست 
مشق احسان. براساس این گزارش 1۲۰۰ دفتر 
پست در سراسر کشور آماده دریافت کمک های 
نیازمند  آموزان  دانش  تحصیل  برای  مردم 
هستند. مردم نیکو کار برای کمک به تهیه 
نوشت افزار جهت اهدا به دانش آموزان نیازمند، 
می توانند از طریق مراجعه به سایت پویش به 

نشانی https://ehsun.ir/ اقدام کنند.

مسول نهاد توسعه محله 1۷ شهریور بیرجند 
درباره تعداد پروزه های تعریف شده در سند 
توسعه این محله به اوای خراسان جنوبی گفت : 
تعدادپروژه ها ی تعریف شده در سند توسعه این 
محله 14  پروژه بوده است که در خبر منتشر 
از خبرگزاری مهر  نقل  به  روزنامه   شده در 
بیش از 14 پروژه  صحیح است که به اشتباه 

4۰۰پروژه ذکر شده  است. 
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بسته بندی شکیل و مناسب حلقه مفقوده صنایع دستی استان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست تخصصی بسته بندی صنایع دستی تاکید کرد:

عکس : کاری

نسرین کاری -  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری  خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید حلقه مفقوده 
بسته بندی صنایع دستی در استان شکل گیرد، گفت: تا بسته 
بندی مناسبی نداشته باشیم، نمی توانیم در عرصه صادرات موفق 

شویم.
حسن رمضانی  روز گذشته در نشست تخصصی بسته بندی 
صنایع دستی استان اظهار  کرد:  اکنون در استان  اهتمام خوبی 
 نسبت به صنایع دستی وجود دارد. وی با اشاره به اینکه در گذشته  
اگر به کسی می گفتیم صنایع دستی می تواند چرخ اقتصاد 
خانواده را به گردش دربیاورد چندان قابل باور نبود، ادامه داد: اما 
امروز قاطعانه می گوییم صنایع دستی هم می تواند اشتغال ایجاد 

کند و هم به اقتصاد کشور، استان و خانواده ها کمک کند.
فروش دو میلیارد تومانی صنایع دستی در نوروز

 وی با بیان اینکه نسبت به سال های گذشته فروش صنایع 
دستی باال است،  افزود:  فقط در نوروز میزان فروش صنایع 
دستی استان بیش از دو میلیارد تومان بود. رمضانی با بیان اینکه 
فروش ساالنه در صنایع دستی از شش میلیارد تومان رد می 
شود، افزود: این موضوع تاکید می کند اتفاقات خوبی در این 
حوزه اتفاق افتاده است. مدیرکل میراث فرهنگی خاطر نشان 
کرد: اینکه روستای جهانی و شهر ملی در تولیدات صنایع دستی 
داریم نشان دهنده ظرفیت های بالقوه استان در این حوزه است. 
رمضانی ضمن یادآوری اینکه برخی برندهای معروف پوشاک به 

حوزه صنایع دستی استان ورود پیدا کرده است، افزود: امروز برند 
مشهور هاکوپیان با صنعتگران استان قرارداد می بندد و قرار است 
با برگزاری دوره های آموزشی بخش از فرآیند تولید هاکوپیان در 
استان انجام شود. وی با تأکید بر اینکه باید باور کنیم تولید صنایع 
دستی برای خودمان و جامعه می تواند گشایش گر و سبب رونق 
اقتصادی شود، بیان کرد: صرف این باور به تنهایی کافی نیست 

بلکه باید متعهدانه و بیش از گذشته تالش کنیم.
باید صنایع دستی از حالت دکور خارج و کارآمد شود
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد:  باید 
صنایع دستی از حالت دکور خارج و کارآمد شود تا بخشی از نیاز 
روزمره مردم را تأمین کند که برای تحقق این کار باید صنایع 
دستی  به روز شود. رمضانی عنوان کرد: تا بسته بندی مناسبی 
شویم. موفق  صادرات  عرصه  در  توانیم  نمی  باشیم   نداشته 
وی ضمن تاکید به اینکه استان از صنایع دستی بی نظیری  
برخوردار است،  افزود: چنانچه  موسساتی در حوزه بسته بندی 
شکل گیرد به رونق صنایع دستی خیلی کمک خواهد کرد. وی 
با بیان اینکه  اگر قرار است تولیدی کنیم که بسته بندی مناسبی 
نداشته باشد و نگاه به تولیدات استان را مخدوش کند تولید نکنیم 
 بهتر است، یادآور شد: اگر می خواهید محصول تولیدی شما 
با ارزش باشد در حوزه بسته بندی فکر و کار کنید چراکه نخستین 
سود و ثمره آن به خود صنعتگران می رسد. مدیرکل میراث 
فرهنگی خراسان جنوبی تأکید کرد: عرضه کنندگان صنایع 
دستی نیز موظف هستند به تولیدکنندکان در حوزه بسته بندی و 

برندسازی کمک کنند.
بسته بندی نقش مهمی در افزایش

ارزش افزوده کاال دارد
معاون صنایع دستی میراث فرهنگی خراسان جنوبی نیز با بیان 
اینکه  اکنون  بیشتر صادرات صنایع دستی استان به صورت 
چمدانی است و مقدار آن را به درستی نمی توان تخمین زد، 
گفت: بسته بندی این محصوالت نقش مهمی در افزایش ارزش 
افزوده دارد. حسین عباس زاده  در این نشست با بیان اینکه 

این  نخستین نشست تخصصی بسته بندی صنایع دستی و 
تولیدات صنایع دستی استان است، افزود:  این دوره  بیشتر حالت 
آموزشی و کارگاهی برای بسته بندی محصوالت صنایع دستی 
استان خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: نقش بسته بندی در 
ارزش افزوده کاالهای استان به خصوص در بازارهای جهانی از 

مهمترین محورهای این کارگاه است. 
صنایع دستی، جایگزین کاستی ها 

و خألهای اقتصادی استان
عباس زاده با بیان اینکه  بخش عمده ای از درآمد سالیانه مردم 
استان را صنایع دستی تأمین می کند، عنوان کرد: صنایع دستی 
جایگزین همه کاستی ها و خألهای اقتصادی استان خواهد بود 
که بسته بندی آن بر ارزش افزوده محصوالت صنایع دستی 
را  نشست  دومین  شد:  یادآور  وی  کرد.  خواهد  اضافه  استان 
همزمان با برپایی نمایشگاه ملی صنایع دستی استان که آذر ماه 
در مرکز استان برپا می شود، برگزار خواهیم کرد. عباس زاده  با 
بیان اینکه  هدف این است که این نشست یک پل ارتباطی بین 
طراحان گرافیک و تولید کنندگان صنایع دستی باشد، افزود: قصد 
داریم با آموزش و با کمک به صنعتگران استان بازارهای جهانی 
را نیز به دست بگیریم. وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۰۰ نفر از 
تولید کنندگان صنایع دستی استان در این نشست شرکت کردند،  
یادآور شد:  این نشست با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان 

و کمیته امداد استان برگزار شده است.

برای اولین بار در بیرجند

۱۰۰ درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 

زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی 
کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی
 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت

 در خراسان جنوبی می باشد.

۲۰% تخفیف ویژه ماه محرم
ronika.beauty
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افزایش قیمت بلیت اتوبوس، قطار و 
هواپیما در ایام اربعین تخلف است

محمد اسالمی اظهار کرد: هیچ یک از شقوق 
ایام  برای  حمل ونقل جاده ای، ریلی و هوایی 
محرم و اربعین حسینی )ع( حق افزایش قیمت 
بلیت ندارند و افزایش قیمت در این ایام تخلف 
محسوب می شود و با کسانی که قصد سودجویی 

در این ایام دارند به طور قطع برخورد می شود.

دولت موافق طرح تعطیلی 
پنجشنبه ها  است

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی 
بررسی  به  اشاره  با  مجلس شورای اسالمی 
طرح تعطیلی پنجشنبه ها در این کمیسیون، 
در  طرح  این  بررسی  برای  گفت:کارگروهی 
کمیسیون تشکیل شده و در حال بررسی این 
موضوع هستیم. وی ضمن موافقت با این طرح 
افزود: طبق این طرح قرار است  نمایندگان، 
روزهای پنجشنبه در سراسر کشور تعطیل شود 
که به نظر بنده این اقدام شدنی است چون به 
صورت پایلوت این موضوع در تهران انجام شده 

و بازخورد آن مثبت بوده است.

پیشنهاد بنزین۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی

حجت االسالم مصباحی مقدم گفت: مدافع 
و  انرژی  حامل های  قیمت  شدن  واقعی 
افزایش قیمت ها هستم منتها نباید در شرایط 
وجود تورم ۴۲ درصدی شوک وارد کرد. وی 
سوخت   مصرف  کاهش  برای  کرد:  اضافه 
اصالح قیمت حتماً نیاز است. مثاًل بنزین از 
لیتری ۱۰۰۰ تومان بشود ۱5۰۰ تومان اگر نه 
که ۲۰۰۰ تومان، گازوییل از 3۰۰ تومان بشود 
صورت  هم  سهمیه بندی  یک  تومان   5۰۰
بگیرد تا هرکس بیش از سهمیه اش مصرف 

داشت قیمت تمام شده آن را بپردازد.

تن ماهی ارزان می شود

مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بختیاری  مسعود 
سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه قیمت 
ماهی حدود ٧۰ درصد بر قیمت نهایی محصول 
تاثیرگذار است، گفت: پیش بینی ها حاکی از وفور 
صید و کاهش قیمت ماهی و کنسرو ماهی است. 

شفاف سازی سخنگوی دستگاه قضا
 از ماجرای سحر خدایاری

میزان- غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
 قضاییه در مورد پرونده سحر خدایاری اظهار کرد: 
این مرحومه در مراجع قضایی به هیچ عنوان 
محکومیت کیفری نداشته است و اصال دادگاهی 
برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده است 
تا بخواهد محکومیتی برای او صادر شده باشد.
در همین باره  آخرین خبر به نقل از  مهدی 
دواتگری، حقوقدان گفت: قانونی برای منع ورود 
بانوان به ورزشگاه ها نداریم و مانع شدن نیروی 
انتظامی برای ورود سحر خدایاری به ورزشگاه، 

کامال غیر قانونی بوده است.

سخنان اخیر رئیس جمهور 
دوقطبی ایجاد می کند

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
گفت: از رئیس جمهور عجیب بود که در یک 
سخن  دوقطبی سازی  علیه  هم  سخنرانی، 
می گوید هم یک دوقطبی را برای انتخابات 
اختالف  وجود  پناهیان،  می کند.  ایجاد  آتی 
نظر در جامعه اسالمی را مایه برکت دانست 
و تصریح کرد: درعین حال، دوقطبی کردن 
جامعه و ذلیل کردن یک قطب و عزیز دانستن 

قطب دیگر، رفتاری منافقانه است.

 پیش بینی رسانه عربی از سرنوشت 
آمریکا مقابل ایران

روزنامه اینترنتی رای الیوم در مطلبی نوشت : 
سیاست آمریکا در قبال منطقه شکست خورده 
است و این کشور در مقابل ایران بازنده است. 
آزار  را  آمریکا  که  آنچه  نوشت:  الیوم  رای 
می دهد  تأثیرگذاری و پیامد های نفوذ  ایران 
بر اسرائیل است  که یکی از پیامد های آن 

جلوگیری از سلطه اسرائیل بر منطقه است.

نتانیاهو برای بقای خود، به نابودی 
اسرائیل کمک می کند

 امیر عبداللهیان دبیرکل کنفرانس بین المللی 
رژیم  وزیر  نخست  آمیز  تهدید  اظهارات 
صهیونیستی مبنی بر الحاق بخش مهمی از 
کرانه باختری به مناطق اشغالی را  افشای 
و  آمریکا  پلید  نیات  و  برنامه  از  بخشی 
باصطالح  طرح  پوشش  با  صهیونیست ها 
مبارزان  تاکید کرد:  معامله قرن خواند. وی 
برای  توان  تمام  با  منطقه  و  فلسطینی 
به  تاریخی  و  نشدنی  فراموش  درس  دادن 
و  می کنند  شماری  لحظه  ها  صهیونیست 
نتانیاهو برای بقای خود در عرصه قدرت ، به 

نابودی زودتر اسرائیل کمک بزرگی می کند.


