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عکس : مقامی

گام های استوار
به یاد 33 شهید استان در عملیات والفجر3 گشایش یافت؛ نمایشگاه 

* هرم پور

 عزلت گزینی  
تفکر فرصت محور 

در استان ما
است.  قبل  از  تر  شلوغ  بیرجند، 
سرشلوغی ها هم بیشتر از همیشه، 
اعصاب خیلی ها بیشتر از قبل ُخرد،  
ترافیِک قفل شده، بوق و ترمزهای 
ناگهانی و البته گاهی با چاشنی ُغر 
های  زدن  نق  و  مدام  های  زدن 
دنباله دار مضاعف بر همه ی اینها. 
با شروع مهر، روی پوست این نیم 
کالن شهر، اتفاقات جالبی در حال 
ها  رویش  هم  است؛  دادن  روی 
توقف های  و هم   ها  و حرکت 

تاکتیکی که ...   مشروح در صفحه 2

 

 

 

به مدیران فعلی
 هیچ امیدی ندارم

جنتی : 

صفحه  6

مذاکره ای نمی شود؛ مگر اینکه 
ترامپ آویزان تیم ایران شود

حمیدرضا آصفی  :

فقط ترامپ می تواند
 توافقی خوب انجام دهد!

جانسون :

صفحه  6

صفحه  6

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حاجیه کبری صفاریون پور 
فرهنگی بازنشسته  )همسر مرحوم حاج علیرضا صفاریان( 

را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن روانشاد امروز چهارشنبه 98/۷/3 ساعت 13 الی 14 

 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد  
حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های صفاریان و سایر بستگان

جنـاب آقـای حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

 استانداری خراسان جنوبی
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه شما. 

 با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده 
 مرحوم تسلیت عرض نموده از خداوند متعال صبری عظیم برای جناب عالی خواستارم.

ابوالفضل فرج زاده - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

 استانداری خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت پدر عزیزتان

  را تسلیت عرض نموده، از درگاه قادر متعال برای آن عزیز سفر کرده
  علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خانواده شهید خامسان

یک دستگاه ایسوزو  یا جک یخچالدار با ظرفیت 8 تن جهت 
ارسال بار از کشتارگاه صنعتی طیور قاین واقع در کیلومتر 10 

جاده قاین - بیرجند به استان های همجوار به صورت اجاره 
مورد نیاز این شرکت می باشد.  

 تلفن تماس: 0915334۶119 - 0915334۶112

شرکت بازرگانی بامداد درخشان میهن در مشهد جهت کادر فروش خود 
به یک نفر کارشناس فروش با تحصیالت مرتبط و روابط عمومی خوب 
 نیازمند است. عالقه مندان رزومه خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایند. 

info@bdmcompany.com    تلگرام: 09205203158

یک شرکت راهسازی معتبر جهت تکمیل پرسنل خود به نیروهای ذیل نیازمند است: 
راننده پایه یک - راننده لودر ، بولدوزر ، غلطک ، تراکتور و سرویس کار و تعمیرکار

3244288۶ - 09151۶11۷09 - 09155۶24889

آگهی مزایده شماره ۶۸    شماره شناسه: ۶۰۹۴۶۵
یک  سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 

اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت 
بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی 
نمایند. با کد ۰۵6 تماس حاصل  با شماره ۳2۴۰۰۰۰2  یا جهت کسب اطالعات   مراجعه و 

۱- تعداد ۹۰ دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتورسیکلت(
۲- محموله گریس به قیمت هر کیلوگرم ۵۰/۰۰۰ ریال )تعداد ۱۰2 عدد بشکه، برآورد مجموع 

وزن گریس  ۱۱22۰ کیلوگرم( 
۳- محموله  سبوس به قیمت هر کیلوگرم ۱۴/۴۹۰ ریال 

۴- زمان بازدید: به مدت ۳ روز اداری از تاریخ ۹۸/۷/6 لغایت ۹۸/۷/۸ از ساعت ۸ الی ۱۵
۵- زمان انصراف: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۳۹۸/۷/۹ 

۶-  محل بازدید و تسلیم پیشنهادات : 
کیلومتر ۱2 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی 
 ضمنا بازدیدکنندگان محترم جهت اطالع از لیست اموال و زمان برگزاری مزایده کلیه استان می توانند

به سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلي - منوی اصلی - بخش مزایده ، مناقصه مراجعه نمایند. 
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، مالیات مشاغل و نقل و انتقال  سند 
و سهم هزینه هایمربوط  به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. خودرو فاقد پالک 
تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز شماره گذاری در کلیه 

چهارمین روز از هفته دفاع مقدس با عنوان بصیرت، دشمن شناسی، والیت مداری و دفاع همه جانبه گرامی باد
ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

         جناب آقای مهندس حسینی 
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 از درگاه ایزد یکتا غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر و بردباری برای بازماندگان خواستاریم.

مرتضی صفدری زاده  - رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جنـاب آقـای حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان
 را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم

 غفران و رحمت الهی و برای شما و خانواده محترم تان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

جناب آقای محمد حسین زینلی     
مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر

با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده
 از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای خانواده های داغدار و سایر بازماندگان 

محترم رحمت واسعه آرزومندیم.
سیدمحمدرضا علیزاده-دبیر اجرایی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

احتراما با عرض تسلیت شهادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السالم 
 و ضمن تشکر و امتنان از بذل لطف و محبت تمامی دوستان و خویشانی که در همه مراسم خواهر عزیزمان

 مرحـومه معصـومه وریـدی 
مایه تسلی و آرامش ما بودند، جلسه یادبود چهلم را به استحضار می رساند 

تا همانند گذشته مشمول لطف و رهین مّنت عزیزان قرار گیریم.
زمان: امروز چهارشنبه سوم مهرماه 1398 از ساعت 4:15 الی 5:15

مکان: سالن مصلی )هیئت محترم ابوالفضلی(
وریدی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 
خادم الحسین )ع( مرحوم مغفور 

کربالیی علی اصغـر پیشـه ور
 )کاسـب بـازار( 

 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن عزیز سفرکرده امروز چهارشنبه 98/۷/3 

ساعت 15 الی 1۶ از محل سالن غسالخانه برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: پیشه ور، قاسم زاده ، حسن زاده و سایر بستگان

آگهـی استخـدام
شرکت قاین طیور واقع در کیلومتر 10 جاده قاین- بیرجند جهت 
ذیل  مشخصات  با  نیرو  نفر  دو  خود  اجرایی  و  اداری  کادر  تکمیل 
استخدام می نماید. متقاضیان محترم مدارک الزم شامل مشخصات 

فردی،  رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط،  آدرس و تلفن تماس 
خود را به نشانی اینترنتی qaenteyor@gmail.com تا تاریخ 98/۷/10 ارسال نمایند.

به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد
عنوان ردیف

شغل
مدرک و رشته تحصیلی 

)از دانشگاه معتبر(
ساعت کارتعدادمهارت های الزم

کارشناسی و کارشناسی حسابدار۱
ارشد )حسابداری(

مسلط به نرم افزارهای  
حسابداری 

۱ نفر 
آقا

۵ صبح الی 
۱۲ ظهر

کارمند ۲
اداری

روابط عمومی باال، مسلط کارشناسی
به کامپیوتر، دارای سابقه 

کار مرتبط

۱ نفر 
آقا

۵ صبح الی 
۱۲ ظهر

هـو الغفـار

صفحه  ۵



2
سرمقاله

چهارشنبه  * 3 مهر  1398 * شماره 4454

نمايشگاه عاشورايي “ني نوا” در راستاي جشنواره ملي خوشنويسي رضوي گشايش مي يابد
دادرس مقدم-معاون امور هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي از برگزاري نمايشگاه آثار نقاشي خط و چيدمان هاي عاشورايي “ني نوا” در راستاي جشنواره خوشنويسي رضوي 
خبر داد و گفت: آئين افتتاح نمايشگاه پنجشنبه 4 مهر ساعت 9 صبح در نگارخانه شهر بيرجند برگزار خواهد شد. زمزم خاطرنشان كرد: نمايشگاه شامل 70   اثر استاد  محسن توسلي از هنرمندان 
برجسته خراسان رضوي مي باشد.گفتني است نمايشگاه “ني نوا” تا 11 مهر ادامه دارد و بازديدكنندگان مي توانند صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها 17 تا 19 از اين نمايشگاه بازديد كنند.

عزلت گزینی،  
تفکر فرصت محور 
در استان ما 
*هرم پور

بيرجند، شلوغ تر از قبل است. سرشلوغی ها 
هم بيشتر از هميشه، اعصاب خيلی ها بيشتر از 
قبل ُخرد، ترافيِک قفل شده، بوق و ترمزهای 
ناگهانی و البته گاهی با چاشنی ُغر زدن های 
مدام و نق زدن های دنباله دار مضاعف بر 
همه اينها. با شروع مهر، روی پوست اين نيم 
كالن شهر، اتفاقات جالبی در حال روی دادن 
است؛ هم رويش ها و حركت ها و هم  توقف 
های تاكتيکی كه اهرمی برای به جلو بردن 
بعضی از خواسته ها و مطالباتند... و البته، زير 
پوست شهر هم نطفه خيلی از اتفاقات، در حال 
بسته شدن است و چون نمی بينيم، تدريجی 
و آرام و بی صدا، اما با ماندگاری طوالنی تر 
و عميق تر از آنچه می بينيم و می شنويم 
به كار خود مشغولند. مثل چه؟ مثل نگرانی 
تأثير  دوباره  آغاز  از  بيرجندی  های  خانواده 
برخی خرده فرهنگ های نامناسب وارداتی 
انواع  از  بعضی  افزايش  شان،  جوانان  روی 
آسيب های اجتماعی در شهر با پر رنگ شدن 
حضوردانشجويان و نوپايی بعضی از مشاغل 
پيدا و پنهان با منشأ غيربومی كه گاهی مفيد 
بارند!  زيان  مردمش  و  شهر  برای  گاهی  و 
مهر كه آغازمی شود، شهری مثل بيرجند با 
دو بُعِد متمايز و البته متضاد از ساير شهرهای 
كشور، هيمنه جمعيتی ويژه تری را به رخ می 
كشد؛ جمعيت فراوانی از دانش آموزان، گروه 
های كثير و پرنشاطی از جوانان دختر و پسر 
دانشجو، در كنارش فصل های چندگانه حضور 
سربازان وظيفه ای كه برای طی كردن دوره 
آموزش خدمت نظام در سه واحد جداگانه سپاه 
و ارتش و ناجا )مرزبانی( در شهر  و حداكثر 
در حومه اش سکونت يا حضور و تردد دارند. 
فرهنگيان  از  زيادی  تعداد  جمعيت،  اين  به 
غيربومی و اساتيد دانشگاهی غير بيرجندی و 
حتی بعضی از خانواده های دانشجويانی كه 
به دليل حساسيت های عاطفی دوست دارند 
در كنار فرزندان خود باشند و به طور موقت 
ساكن بيرجند می شوند را هم اضافه كنيد. 
در طول نيم قرن اخير، منصفانه و منطقی 
اگر قضاوت كنيم، حضور اين گروه ها با در 
نظر گرفتن سه مؤلفه خاص تر، يعنی جوانی، 
اثرهای غيرقابل  هدف و مدت حضورشان، 
»اقتصاد«  و  »فرهنگ«  بعد  دو  بر  كتمانی 
بيرجند گذاشته است. مردم خونگرم بيرجند 
اند بوده  اليقی  شدگاِن«  »خودتربيت   هم، 
مهربانی،  با  ها،  سال  اين  تمام  در  كه   
را  آنان  خوش،  روی  و  سخاوت  صميميت، 
پذيرفته و عالوه بر »ميان داری« فرهنگی، 
اند.  كرده  هم  اجتماعی  داری«  »ميهمان 
ها،  سال  اين  تمام  در  كه  باشد  يادمان  اما 
مراوده«  »فرهنگ  آموزش  برای  هيچکس 
نگفته  ما سخن  با  هايی  جمعيت  چنين  با 
است. همين هم بوده كه گاه عليرغم منافع 
اقتصادی نسبتاً خوب از »توريسم دانشگاهی« 
آموزشی  و  نظامی«  »توريسم  و  علمی  و 
های  دريچه  باز شدن  مدِت  دراز  منفعِت  و 
آشنايی ما با جهانی ماورای تفکرات سنتی و 
بومی مان، اما اختالط ناموزون فرهنگ ها 
و هجوم يکباره  و ملّون و غيرقابل هضم 
برخی از خرده عادت ها، نقش های متفاوتی 
آنان،  به  هايی  زيان  و  داده  شهر  مردم  به 
خانواده ها و چه بسا نوع تفکرشان نسبت به 
آينده شهر و استان رسانده است. به نظرم آمد:
1- مسئوالن می بايد و چه بسا ضرورت دارد 
به دليل افزايش جمعيت دانشجويی، كارمندی 
و سربازی مركز استان، در كنار ارائه مجوزهای 
رفاهی،  های  زيرساخت  تراكم  برای  بيشتر 
انتظامی، اقتصادی، اجتماعی و حمل و نقل و 
عمرانی، زيرساخت های محکم تری از جنس 
»فرهنگ« را هم برای مردم و برای ميهمانان 
پرجمعيت چند ماهه  شهر مهيا وباز تعريف نمايند.

و  مجامع  حد  از  بيش  دادن  تمركز   -2
و  آموزشی  و  علمی  كانونی  نقاط  و  اماكن 
دانشگاهی و نظامی در مركز استان، آن هم 
نه فقط مهيا  زيرساخت هايی كه گاهی  با 
نيستند بلکه تا سال ها  مهيا هم  نخواهند 
افتخار  و  منطقی  و  درست  كار  قطعاً  شد، 
به  تا  استانی،  مركز  هيچ  نيست!  آميزی 
حال  جايزه ای )ادامه سرمقاله ستون مقابل(

گامدومبومبازار
ايرنا - بوم بازار ويترينی از فعاليت های متنوع 
توليدات روستا محسوب می شود  و معرف 
در  پيش  ماه  سه  حدود  از  را  خود  كار  كه 
خراسان جنوبی شروع كرد و اكنون با ورود 
به استان های ديگر به دنبال برداشتن گام دوم 
است. 2۵ خرداد امسال 14 بوم بازار همزمان در 
خراسان جنوبی افتتاح شد كه اين بوم بازارها 
در گستره روستاهای  گوناگون اقصی نقاط 
استان فعاليت می كنند. يکی از اين بوم بازارها 
در روستای شکراب كه در فاصله حدود چهار 
كيلومتری بيرجند مركز خراسان جنوبی واقع 
شده است هر هفته عصر جمعه برپا می شود 
و در يکی از جمعه های آخر شهريور فرصتی 
بزنيم.زنان  بوم بازار  اين  به  تا سری  يافتيم 
در  را  محصوالت  فروش  ميزهای  روستا 
ابتدای خيابان اميركبير و پايين دست قنات 
شکراب برپا كرده اند. محصوالت متنوعی در 
اين بوم بازار به چشم می خورد از ترشک، مربا، 
شيرينی و انواع نان خانگی گرفته تا سرويس 
آشپزخانه، فروش انواع ميوه های فصل و آش 
رشته و... همه چيز در اين بازار يافت می شود. 
بانوان سخت مشغول معرفی محصوالت خود 
به مشتريان هستند يکی ميوه گياه كاكتوس 
را معرفی می كند و از خواصش می  گويد؛ آن 
ديگری نحوه درست كردن مربای آلو را برای 

مشتری شرح می دهد. 
يکی از ميزها كه تنوع محصوالتش بيشتر به 
چشم می خورد متعلق به خانم زينلی از اهالی 
ديگ  ميز  روی  او  است.  روستای شکراب 
خريداران  و  است  گذاشته  را  رشته ای  آش 
هم سرمست از بوی ادويه های آش مشتاق 
خريد هستند. در كنار آن بطری های ترشی، 
مربا و حتی عرقيجات هم به چشم می خورد، 
می گويد: »همه اينها را خودم درست كردم 
و مشتريان زيادی در شهر هم هستند كه 
مداوم سفارش  به طور  اين محصوالت  از 
زن  اين  ترشی های  آوازه  می  دهند«.حتی 
روستايی به تهران هم رسيده و او مشتريانی 
در پايتخت دارد كه از محصوالت بومی او 

خريد می كنند. اما آنچه كه اين زن روستايی 
او را از آينده كاری اش نگران كرده، نداشتن 
فضای مناسب برای توليد محصوالت خانگی 
است.او پيشنهاد می دهد كه در روستا مکانی 
در اختيارش بگذارند تا به عنوان كارگاه تجهيز 
كرده و حتی چند نفر ديگر هم كنار او مشغول 
به كار شوند. بانوان شکراب كه ميانگين از 
حدود پنج هفته قبل حضور در بوم بازار را 
كنار هم تجربه كرده اند از حضور شهرنشينان 
در عصر روز جمعه خوشحال هستند كه اين 
روستا را به عنوان مقصدی برای خريد انتخاب 
می كنند. اما دغدغه مشترک اين زنان برای 
روزهای سرد زمستان است  كه شايد برف 
و باران های گاه و بی گاه آنها را از اين فرصت 
ايجاد شده دور كند. يکی ديگر از دغدغه هايی 
كه در صحبت با چند فروشنده بوم بازار مطرح 
شد اين است كه مسير بازاريابی در بوم بازار 
زودتر مشخص شود تا انگيزه حضور پشت 
ميزهای فروش به مرور زمان كم نشده و 
برند  يک  با  بومی  بازارهای  اين  همچنان 

خاص ادامه حيات دهند. 

 بوم بازار نمايشگاهی
 از آداب و رسوم روستاها

معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار 
بوم بازار  از  بازديد  در  نيز  جنوبی  خراسان 
ايرنا  خبرنگار  به  بيرجند  شکراب  روستای 
گفت: بوم بازار  فرصت جديدی برای معرفی 
توانمندی های جامعه روستايی بوده و از  چند 
جهت حايز اهميت  است. ناصر خوش خبر 
توليد خاص  اينکه محصول و  بر  تاكيد  با 
هر روستا در اين بوم بازارها  معرفی می شود 
رونق  روستا  اقتصاد  طريق  اين  از  افزود: 
می گيرد و درآمد خانوار روستايی نيز به واسطه 
بوم بازارها وضع بهتری پيدا می كند.وی اين 
مهم را در حذف واسطه ها اثرگذار دانست و 
اظهار داشت: مردم نيز می توانند بعضا از اين 
بوم بازارها محصوالت ارگانيک تهيه كنند.

معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار 

خراسان جنوبی با اشاره به بعد فرهنگی و 
اجتماعی بوم بازارها گفت: حضور مردم شهر 
برای خريد از بوم بازار موجب می شود كه از 
نزديک با آداب و رسوم و فرهنگ روستا آشنا 
شوند خود به خود اين مراودات پويايی و ترقی 
را در پی دارد.وی ادامه داد: با افزايش ارتباط 
بين جامعه شهری و روستايی نگاه های مثبت 
و ايده های جديد در راستای توسعه جامعه 
روستايی ايجاد می شود.خوش خبر از جامعه 
روستايی به عنوان قشری زحمتکش ياد كرد 
كه در توليد نقش اساسی دارند و افزود: حضور 
مسئوالن و متوليان حوزه مديريت روستايی در 
چنين برنامه هايی برای دلگرمی مردم روستا 
نقش اساسی دارد و بايد تالش كنيم جاهايی 
كه بوم بازار هنوز اول كار است موانع برطرف 
شده تا دوام و بقا داشته باشد و مردم بتوانند 
با دلگرمی در اين بوم بازارها شركت كنند. 
وی بيان كرد: مردم شهری بخشی ازاوقات 
فراغت خود را با حضور در چنين بوم بازارهايی 
توليدات  و  فرهنگ  نزديک  از  و  سپری 
خاص هر روستا  مشاهده و استفاده كنند.

جذب گردشگر برای روستاها 
از گذر بوم  بازار

مؤسس بوم بازار كشور كه اين ايده را از خراسان 
جنوبی آغاز و در تالش است به ساير استان ها 
نيز تعميم دهد معتقد است بوم بازار صرفا به 
معنای فروش محصوالت بومی روستا در 
صنايع  و  دامپروری  كشاورزی،  بخش های 

دستی نيست، بلکه هر آنچه در روستا وجود 
دارد به اين برند می تواند مرتبط شود. محمد 
احسانبخش يکی از اهداف بوم بازار را جذب 
گردشگر برای روستاها عنوان كرد و افزود: 
تقويت گردشگری با كمک بوم بازار  يکی از 
عرصه های جذب پول برای روستاهاست زيرا 
دنيای گردشگری روستايی و طبيعت گردی، 
ديگر وجود هتل چهار ستاره و يا اقامتگاه های 
لوكس را مالک جذب ديگران نمی داند بلکه 
انسان ها، گمشده ای ناياب دارند كه محبت 
و مهربانی است، سرمايه ای بی همتا كه در 
تک تک روستاهای ايران وجود دارد و از اين 
سرمايه بايد برای جذب ديگران استفاده كنند.

وی به شکل گيری اولين بوم بازار در روستای 
محمودآباد بيرجند اشاره كرد و افزود: قيمت 
گران و غير متعارف يک كاال، تمام بوم بازار 
را زير سوال می برد بنا براين همواره توصيه 
قيمت  بوم بازارها  در  فروشندگان  می شود 
كاالهای خود را 1۵ تا 20 در صد ارزان تر 
بفروشند.احسانبخش هدف اصلی از راه اندازی 
اين بوم بازارها را توانمندی اقتصادی روستاها و 
ايجاد فضای رقابتی برای فروش محصوالت 
توليدی روستاييان عنوان كرد و افزود: تاكنون 
شناسنامه ٨3 روستا با عنوان روستاهای مولد 
شهرستان های  در  بوم بازاری  روستاهای  و 
بشرويه،  فردوس،  خوسف،  قاين،  بيرجند، 
سرايان،  درميان،  زيركوه،  طبس،  نهبندان، 
سربيشه و شهر مود تکميل شده است.وی با 
بيان اينکه بوم بازار يک برند اختصاصی است 

اظهار داشت: اين برند به شماره 322٨14 به 
تاريخ 2٨ بهمن 97 در سازمان ثبت اسناد و 
امالک كشور مركز مالکيت معنوی به ثبت 
رسيده است.مؤسس بوم بازار كشور يادآور شد: 
طرح بوم بازار در روستاهای ساير نقاط كشور 
هم مراحل مطالعاتی و اجرايی خود را سپری 
می كند.وی آموزش را مهمترين ركن پايداری 
بوم بازارهای روستايی عنوان كرد و ادامه داد: بر 
همين اساس مسئول آموزش مشخص شده 
و پيش از راه اندازی معموال سرفصل هايی به 
اعضای بوم بازار ارايه می شود. احسانبخش با 
تاكيد بر اينکه ايجاد انگيزه و خودباری اصلی 
اعضای  آموزش  بحث  در  موضوع  ترين 
بوم بازار است گفت: از همين طريق نتايج 
بسيار خوبی را در بحث توانمند شدن اعضا 
شاهد هستيم. وی  افتتاح 10 بوم بازار در يکی 
ديگر از استان های كشور را از برنامه های آينده 
به عنوان گام دوم اعالم كرد و افزود: با اين 
اقدام ارتباط تجاری مشترک بين بوم بازارها 
ايجاد شده و می توان در راستای تجاری سازی 
سوی  از  جنوبی  خراسان  محصول  چند 
سازمان فروش بوم بازار گام برداشت.موسس 
بوم  بازار كشور گفت: در گام دوم همزمان با 
همايش ملی روز روستا و عشاير كه با حضور 
معاون اول رئيس جمهوری و تنی چند از 
مهرماه  استان خراسان جنوبی 1۵  در  وزرا 
امسال برگزار می شود تفاهم نامه ای امضا و 
فعاليت های بوم بازارها در چند استان كشور 

كليد خواهد خورد.
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و  مديريتی  مشکالت  برخی  افزايش  جز 
در  اش  امنيتی  حتی  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
كانونی  نقاط  چنين  حد  از  بيش  تمركز  قبال 
و  خوب  تمركز،  اين  است!  نکرده  دريافت 
معقول و الزم و حق مردم مركز استان است، 
به شرط آنکه زيرساخت هايش در كنار آمادگی 
و فهم ضرورت فرهنگ سازيش هم آماده باشد.

3-   بخش مهمی از زندگی، فعل و انفعالت 
روحی و شخصی و مراودات اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی اين جمعيت كثيِر ياد شده، مستقيم با 
»مردم شهر« است. در كمال ناباوری، ارگان های 
ذی ربط گاهی كمتر به وظايف و تکاليف خود 
در حوزه فرهنگ سازی برای دايره مشخص و 
عمل  جمعيت  اين  از  شان  سهم  از  شده  جدا 
می كنند. دستگاه های نظارتی، كميسيون ها 
مثل شورای شهر،  اجتماعی  مهم  و شوراهای 
شورای فرهنگ عمومی، كميسيون امور اجتماعی 
استانداری و ستاد پيشگيری از وقوع جرم، گاهی 
يقه  به  خواهی   مطالبه  دسِت  نيست  بد  هم 
های صاف و سفيد بعضی از مسئوالن »خوش 
پوش« و »خوش گوِی« متولی در اين حوزه ها  
بکشند و به نمايندگی از مردم، پاسخی بخواهند!
4-  در طول ده ها سال )كه شايد بتوان گفت 
قريب به هفت دهه هم می شود( سهم بيرجند از 
ميزبانی اين خيل جمعيت، همانی است كه می 
بينيم! چنين فرصت مغتنمی در هر كجای جهان 
يا حتی در بعضی از استان های ديگِر همين 
مزيت  عنوان يک  به  بود،  می  ايران خودمان 
نسبِی اقتصادی  فرهنگی، قطعاً  منشأ تحوالت 
بزرگ در سرنوشت آن استان و شهر می شد! 
ناگفته پيداست كه عيب ما، نقص در »برنامه 
ريزی ها« و كوتاهی در »هدف گذاری« هاست؛ 
و منشأ آن، نگاه ساده و غير عميق و تفکر غير 
راهبردی و واقعاً سطحی ما به اين فرصت های 
واقعی و گاهی كم نظير است. تا اين تفکر و نوع 
نگاه وجود داشته باشد، باور كنيد باز هم سهم ما 
از حضور ده ها هزار نفر جمعيت ميهمان در شهر، 
جز انبوهی از  مشکالت در مقابل حجم ناچيزی 
از منافع اقتصادِی خرد برای كسبه و بازاريان 
نخواهد بود. واقعاً تا چه وقت می خواهيم به همه 
چيز اينقدر ساده و زودگذر نگاه كنيم؟ آيا واقعًا 
با همين تفکر، به دنبال توسعه استان هستيم؟  
)لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943٨31 ارسال فرماييد( 
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شهروندان محترم توجه فرمايید:
مديران محترم مدارس

 و اولیای محترم دانش آموزان
 ثبت نام سرويس مدارس دانش آموزان 

شروع شد * صبح و عصر

حذف شدگان محترم يارانه 
اعتراض به حذف يارانه شروع شد 
برای  افرادی که پیامک آمده  

مراجعه  فرمايند
 صبح و عصر

جامعه  پزشکان محترم
 ثبت اطالعات کارت خوان  در 

سامانه مالیات به طور صحیح و دقیق
صبح و عصر

دارندگان محترم بورس
ثبت نام سجام 
سريع و دقیق 

صبح و عصر

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

 شماره ثبتی: ۵۴۶۷      شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۰۰۹۸۳     تاریخ انتشار: ۹۸/۷/۳    

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند راس ساعت ۱۶/۳۰  
 روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲ در محل خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مسجد دانشگاه برگزار مي شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود ضمن همراه داشتن مدرک شناسایی )اصل یا کپی شناسنامه و کارت ملی( 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. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمنا متقاضیان سمت هیئت مدیره و بازرسی می توانند حداکثر هفت روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی به 
آدرس خیابان غفاری، نبش غفاری ۱۶ ، پالک ۲ طبقه همکف مراجعه و ضمن ارائه مدارک، فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستورجلسه: استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس شرکت - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۶ و 
۹۷ - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - انتخاب 

اعضای اصلی هیئت مدیره و علی البدل برای مدت سه سال - تعیین خط مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره

د  
دو

مح
  و

ژه
وی

ش 
رو

ف درب اتوماتیک
 سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

  نبش رجایی 15  
09155614880  

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

تعمیر يخچال فريزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخريب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره دو هزار و هفتاد و هشت فرعی از دویست و پنجاه اصلی )۲۰۷۸ فرعی 
از ۲۵۰ - اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان شهید خلیل طهماسبی، روبروی کوهسنگی، پالک ۱۰ ملکي آقای 

حمیدرضا محبی پور فرزند علی به شماره ملی ۳۶۲۰۹۲۸۶۷۳ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۲۰۳۰۷ صفحه 4۲۱ دفتر جلد ۱4۵- امالک 
بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، با حدود چهارگانه ذیل شماال : به طول ۱۲ متر پی دیواریست به فضای سبز، شرقا به طول 
۲۵ متر پی دیواریست به پالک ۲۰۸۰ فرعی، جنوبا به طول ۱۲ متر پی دیواریست به پالک ۲۰۷۹ فرعی، غربا به طول ۲۵متر پی دیواریست 
به پالک ۲۰۷۶ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۳۱۷۲۸- ۱۳۹4/۲/۲4 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۷ بیرجند در قبال مبلغ پنج میلیارد و چهل میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت ۱۰ سال 
در رهن بانک کشاورزی شعبه بیرجند قرار گرفته است، چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده، 
بانک مرتهن مستند به ماده ۳4 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع  به وصول مبلغ ۶/۸۰۸/۷۲۶/۵4۲ ریال )شامل مبلغ 
۵/۰4۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال اصل طلب و مبلغ ۱/۷۱۲/4۵۰/۱۱۲ ریال سود و مبلغ ۵۶/۲۷۶/4۳۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 
۱۳۷۹/۵/۲۱ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای حمیدرضا محبی پور با مشخصات فوق را نموده و 
پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۹۲۷ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و 
انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، به درخواست 
بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۱۰4۹۰- ۱۳۹۷/۹/۲۸ ملک مورد 
 رهن با این مشخصات : یک باب ساختمان با عرصه ای به مساحت ۳۰۰ مترمربع و اعیان در طبقه )همکف( با مساحت حدود ۱۶۸ مترمربع ، 
اعیان طبقات اول و دوم هر کدام ۱۶۸ مترمربع و اعیان در زیرزمین به عنوان موتورخانه استفاده می گردد، طبقه همکف پارکینگ و مسکونی 
دارای پایانکار شماره ۱۹۰۶4- ۶4/۹/۲۱  و طبقه اول و دوم فاقد پایانکار می باشد. همچنین یک اتاقک در ضلع جنوب ملک با سقف سبک 
ساخته شده است. نمای شمالی ساختمان سنگ و نمای جنوبی آن آجر سه سانت ، دارای سه امتیاز برق، سه امتیاز آب، یک اشتراک گاز ، 
طبقات همکف و اول بوسیله پله های شیشه ای به هم ارتباط دارند لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون 
ریال )۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲4 از ساعت ۹ الی ۱۲ 
ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار به موجب نامه 
شماره ۸۲/۲۱۵۲/۵۰۷ - ۹۸/۷/۱ اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه می باشد و برابر جوابیه ثبتی شماره ۳۰۱/۹۷/۸۱4۱ - ۱۳۹۷/۸/۹  
مازاد اول تا چهارم پالک فوق در قبال طلب اشخاص حقیقی و حقوقی بازداشت می باشد و در خصوص پرونده فوق به استناد تبصره ذیل 
ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از 
مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح 
ماده 4۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از 

تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۳       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۸۹۵ محکوم علیه آقای محمد دلخروشان و غیره محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱/۰۳۳/۱۸۰/۷۳4 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک صادرات و پرداخت مبلغ 4۲/۱۵۶/۷۲۵ ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی ۱4۱ فرعی از ۵۳ فرعی از ۳۳ فرعی از ۲۷۱ اصلی بخش ۲ بیرجند 
 واقع در خیابان ظفر ۱۶- پالک ۵۰ طبقه دوم به عنوان یک باب آپارتمان به صورت ششدانگ صادر شده است. مساحت اعیان آپارتمان

 ۸4/ ۱۳۹ متر مربع می باشد و مطابق مندرجات سند مالکیت قدرالسهم از عرصه مشاعی به مساحت کل ۵۰/۲۲۰ مترمربع به همراه 
راه پله و پارکینگ و حیاط مشاعی همگی تابع قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها می باشد. ملک دارای انبار اختصاصی به مساحت ۲/۲4 
متر مربع و همچنین امتیارات آب و برق می باشد که به مبلغ ۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده روز سه شنبه 
تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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پیام شما

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

چهار شنبه * 3 مهر  1398 * شماره 4454

رونمايي از 4 كتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان 

غالمی- معاون فرهنگي و رسانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي به رونمايي از 4 كتاب حاوي زندگینامه شهدا و خاطرات رزمندگان به مناسبت هفته دفاع مقدس اشاره 
كرد و گفت: اين كتب شنبه 6 مهرساعت 18 در محل پاتوق كتاب واقع در خیابان مدرس رونمايي خواهند شد. رمضاني در اين باره عنوان كرد: كتاب “سیب سرخ انقالب” به 
به قلم شاعر علي اكبر حسامي و كتاب “همزاد بهار” بر اساس خاطرات كشاورز شهید شهاب الدين اربابي و گردآوري شده توسط فرشته شكوهیان از جمله اين كتاب ها هستند. نیست  كسی  انصافا  سالم  استاندار  آقای 

نمايشگاه بین المللی نظارت كنه به خدا اينطوری 
مردم رو به بازی نگیرين آقايان اداره بازرگانی 
كجا تشريف دارند ببینن هر سال بدتر از سال 
 ... رو  جیبشون  فقط  نظارتی  هیچ  بدون  قبل 
برگزار  گفتین  روز  يه  خدانگهدار.  و  كنند   می 
نمی شه خوشحال شديم دوباره برگزار كردند 
گفتید مجوز نداره حاال هم كه بی مجوز برگزار 

می كنند نظارت بر كارشون زير صفر. 
 936 ... ۲۰6
با سالم خدمت مديريت محترم بنیاد مسكن 
آسمانی  آقای  جناب  جنوبی  خراسان  استان 
مقدم آيا خبر داريددر روستايی كه چهار هزار 
و پانصد نفر در شهرستان درمیان جمعیت دارد 
چه خبر است در روستای نوغاب بخش مركزی 
و  شرايط  واجد  جوان  درمیان ۲۰۰  شهرستان 
مسكن  فاقد  است  مدتی  فرزند  دارای  متاهل 
هستیم بنیاد مسكن شهرستان درمیان ما را آواره 
كرده و سرپناهی نداريم از عدم واگذاری زمین 
مسكن و عدم همكاری درخصوص وام مسكن 

درخواست رسیدگی از شما را داريم.
915...811

سالم من بیست روز مسافرت بودم نصف ايران 
رو رفتم بیرجند شهر تمیزی است ولی دو مورد 
خیلی نمود میكنه يكی نبود تابلو راهنمای مسیرها 
در شهر )در حالیكه شهرهای خیلی خیلی كوچک 
بسیار عالی تابلو راهنمای مسیرها رو نصب داشتند 
( و مورد دوم نبود حتی يک تقاطع غیر همسطح در 
شهر كه اين باعث ايجاد ترافیک شده، از شهردار 
محترم تقاضامندم نسبت به نصب تابلو راهنمای 
مسیرها حتما هر چه سريعتر اقدام كنند و تقاطع 
غیر همسطح هم پنج نقطه خیلی خیلی ضروری 

نیاز هست لطفا اقدام كنید.
915...6۰8
با عرض سالم خدمت شهردار محترم با توجه 
به اينكه دو سال از معوقات اضافه كاری پرسنل 
زحمت كش شهرداری می گذرد  هنوز 3ماه  اضافه 
كاری پرداخت نشده است لطفا پیگیری بفرمائید.
915...536

در اين شرايط كه همش صدای نبود بودجه را 
می شنويم از دانشگاه علوم پزشكی جهت راه 

اندازی واحد ديالیز صفاقی تشكر می كنیم.
91۰...7۲4
میادين مهر شهر در انتظار نامگذاری و زيباسازی 

هستند مسئولین خداقوت.
915...358

را ديدم كه  سالم ديروز مصوبه شورای شهر 
مقبره های خانوادگی 5۰ میلیون تومان! خواستم 
بگويم خدا رحمت كند حاج غالمرضا اكبرپور 
را كه جلوی شهردار وقت به خاطرقبرهای5۰ 
هزارتومانی ايستاد و نگذاشت  افزايش  پیداكند. 
915...314

متاسفانه جان بچه ها وقتی بازيچه می شود كه 
هرمادری كه فرزندش رابه مدرسه می رساند 
بچه ی  دوتا  بنزينش  پول  درآوردن  بنام  هم 
ديگه روهم بدون داشتن صالحیتهای حرفه 
كنه  سوارمی  عمومی  نقلیه  وسیله  راننده  ای 
برای  پارک  جای  فاقد  مدارس  ديگه  ازطرف 
اند و زمان  يا پیاده شدن دانش آموزان  سوار 
تعطیلی مدارس ايجاد مزاحمتها و برخوردهای 
بسیار نامناسب ازسوی خانواده ها برای كودكان  
واولیای مدرسه میشه امسال هم كه مدارس از 

زير بار سرويس شونه خالی كردن و....
ارسالی به تلگرام آوا
پارسال  خورديم  به مشكل سرويس  االن  ما 
آقای محترم و دلسوزی میومد و بچه ها رو 
از  كال  خبرداد  پیش  هفته  دو  اما ی  می برد، 
بیرجند رفته. از مدرسه پیگیر سرويس شديم،  
گفتن  شركتی هست بايد برين اونجا و ازون 
بگیرين چون امسال قوانین فرق كرده. رفتیم 
برای  میلیون  دو  حدود  چیزی  و  شركت  به 
دو تا بچه ی ما درمیومد. آخه موندم دو بچه 
بی  چرا  يكیه  آمدشون  و  رفته  مسیر  كه  ای 
انصافا حداقل يک تخفیفی نمیدن جدا ازون 
اين  اسم  به  خیلیا  كوتاهه.  خیلی  مسیرشونم 

قانون باز بخور بخور دارن و تور پهن كردن. 
ارسالی به تلگرام آوا
قاين  دوطرفه  جاده  تصادفات  های  جنازه  اگر 
بیرجند را كنار هم بزارن االن از بیرجند تا قاين 
جنازه رديف می شد. متاسفانه روند دوبانده شدن 
جاده مرگ به كندی پیش می رود و هر خبر روز 

حوادث ناگوار شنیده می شود. 
ارسالی به تلگرام آوا
بسیار  چهارده  روستای  بومگردی  خبر  از 
زودتر  چه  هر  انشاءا...  شديم  خوشحال 
تفريح  برای  جايی  بی  اين  از  تا  شود  كامل 
به خصوص برای مسافران نجات پیدا كنیم 
برای  گردشگردی  موارد  اين  پیگیر  خواهشا 
كار  درست  واقعا  و  باشید  مان  افسرده  شهر 

كنید و هزينه ها را فقط باطل نكنید.
يک شهروند

وضع حجاب واقعا خرابه خانواده های عزيز اولین 
ضربه اين وضعیت خراب به فرزندان خود شما 
می خوره خواهشا به وضع حجاب خود و فرزندان 
اين  گزند  از  را  و جامعه  كنید  ويژه  توجه   تان 

بی حجابی ها و بدحجابی ها نجات دهید.
يک شهروند

آوا تیتر رژه اقتدار و ايستادگی را كه ديدم آهی از 
ته دل كشیدم و آرزو كردم كاش همانطور كه به 
ياد دوران دفاع مقدس و روزهای اول انقالب رژه 
برگزار می كنیم كمی هم از حال و هوای آن زمان 
درس بگیريم به خدا دلمان لک زد برای صمیمیت 
آن روزها ، برای همدلی ها و از جان گذشتگی ها 
آن روزها ، برای وفاق و همدلی كه بین مردم بود 
بین مسئوالن بود و بین همه آحاد جامعه.  اين 
روزها كه رسانه ها را چک می كنم دلم می خواهد 
به حال خودمان زار زار گريه كنم كه چرا و چگونه 
شد كه اين روزها طوری با هم برخورد می كنیم 
كه گويا طرف مقابلمان دشمن خارجیست  . تفاوت 
ديدگاه خوب است اما كجاست از خود گذشتگی 
ها برای آرمان هايمان كه اين روزها ستاره سهیل 
شده است پای هر تريبونی كه می نشینی تخريب 
است و تخريب و دلم می سوزد كه ما در زمانی 
تخريبچی هايمان جان می دادند برای دفاع از 
وطن و حمله می كردند به دشمن خارجی اما اكنون 
تمام همتمان را جمع كرديم تا رقبای سیاسی خود 
را در هم كوبیم غافل از اينكه همه در يک كشتی 
معلم  يک  جای  روزها  اين  چقدر  ايم  نشسته 
اخالق برای بزرگان سیاسی و خواص استانمان 
كم است كه بگويد كمی با هم مهربان تر باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
عكس صفحه اول روز شنبه جالب بود واقعا با اين 
مدل فرآوری محصوالت كشاورزی انگار كه تمام 
 دسترنجمان زير پای خودمان له می شود و بی ارزش
 می ماند واقعا عكستان صد بار برابر مقاله تان

گويا و جالب بود.
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كل  رئیس  حمیدی  آقای  كه  مطالبی  سالم 
دادگستری در روزنامه آوا فرمودند درست است 
انشاا...  با همتی كه از ايشون ديده می شود پیگیری 
گردد و از آن درست تر مطالبی  است كه آقای 
رئیسی در خصوص حقوقدان ها در مساجد گفته 
اند كه ضعف اطالعات قضايی بین مردم عامل 
بسیاری از مشكالت است .  فقط خواستم به رئیس 
دادگستری استان بگويم  كه اطالع داشته باشند 
نگاه مردم اكنون به دستگاه قضايی در استان ، نگاه 
به يک اداره ای است كه بدون درک از شرايط 
مردم فقط به برگزاری جلسات دادگاه فكر می كند 
و نتیجه يا حل مشكل مردم اصال در آن محلی 
از توجه ندارد  و كسی به دنبال حل معضالت و 
مشكالت مردم نیست من خودم از سال 1386 
يعنی دقیقا 13 سال پیش به همراه 1۲ نفر ديگر در 
دادگاه بیرجند پرونده شكايتی را از يک شخص و 
شركت تعاونی كه در يک مجتمع مسكونی واحد 
ها را به فروخته بود اما سند را در رهن بانک و كلیه 
بدهكارانش قرار داده بود انجام دادم از آن سال تا 
االن هنوز پرونده هر روز می رود دادگاه يک روز 
آقای قاضی حق را به من می دهد فردا دوباره به 
نفر ديگری و متاسفانه تو اين 13 سال هر بار به 
يک بهانه گفته اند شكايت به اين شكل مختومه 
و به شكل ديگری انجام شود. برادران من اگر 
ما يه نمونه كوچک از اين جامعه باشیم كه يک 
كالهبردار سرمان را كاله گذاشت و اينقدر دستگاه 
قضايی علیرغم اينكه همه شان می دانند و واقفند 
حق با ماست ولی در پیچ و خم قواعد خود ما را 
سرگردان می كنند پس بقیه چه می كنند ؟ واقعیت 
اين است كه اگر يک فرد بی سواد وارد سیستم 
دادگستری شود هیچ راه دفاعی از خود ندارد و اگر 
پولی برای گرفتن وكیل نداشته باشد بايد حق را 
واگذار كند و زيادند از اين مدل كاله بردارانی كه 
به دلیل طوالنی شدن پرونده ها فرصت بیشتری 
برای كارهای خود پیاده می كنند و وقتی تازه 
دادگاه به نتیجه می رسد و حكم می دهد می بینیم 
همه اموال مردم را برده و اثری هم از آنها نیست  
ارسالی به تلگرام آوا
در خصوص اظهارات وزير ورزش كه در روزنامه 
شما از حمايت ويژه از كويرتاير صحبت كرده 
آقای وزير  ايشان بگويد  به  بودند كاش كسی 
بخش عمده ای از بار اشتغال اين شهر روی دوش 
كويرتاير است اگر توسعه پیدا كند بیشتر هم موفق 
خواهد بود شما اگر می خواهید از كويرتاير حمايت 
كنید به اين فكر نكنید كه داريد از يک كارخانه 
حمايت می كنید به اين فكر كنید كه داريد جمعیت 
را در مرزهای كشور نگه می داريد به اين فكر كنید 
كه با دادن شغل به يک جوان او را از آسیب هايی 
مثل اعتیاد كه در اينجا به دلیل ترانزيت مواد مخدر 
به شدت جامعه را دچار مشكل كرده دور می كنید 
به اين فكر كنید كه با اين كار اقتصاد يک استان 
مرزی را تقويت كرده ايد كه مردمانش دارند برای 
امنیت شما در پايتخت تالش می كنند و جان می 
دهند و كل هزينه هايش را پرداخت می كنند در 
واقع شما داريد از خودتان حمايت ويژه می كنید كه 
در پايتخت امنیت ويژه داريد .  لطفا اين حرفهايم 
را به آقای وزير برسانید و به ايشان بگويد به هم 
قطارانشان در دولت هم بگويند استان خراسان 
جنوبی همه جايش نیازمند حمايت ويژه است تا 

بتواند امنیت ويژه ای را برايتان تامین كند.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 مهاجرت  میراث شوم خشکسالی 
كاری- تغییرات آب و هوايي و تخريب محیط 
زيست تاثیر قابل توجهي در جابجايي مردم 
نبود سازگاري  سراسر جهان داشته است. 
از  اقلیمي  تغییرات  براي  الزم  ظرفیت  و 
پذيري  آسیب  ايجاد  عوامل  مهمترين 
انسان ها مي باشد. خراسان جنوبي يكي 
از مكان هاي آسیب پذير تغییرات اقلیمي 
است. جنوب استان به محوريت نهبندان 
بیشترين پیامدها را از تغییرات اقلیمي داشته 
است. اين رخدادها باعث جابجايي جمعیت 
و شكل گیري پناهندگان اقلیمي در جنوب 
استان شده و جمعیت از نقاط به شمال استان 
تغییر مكان داده اند. جمعیت سكونتگاه هاي 
روستايي استان در سال 1375 برابر با 61.76 
درصد بوده است كه در سال 139۰ به 45.61 
درصد كاهش پیدا كرده است. بنابراين نقش 
تغییرات اقلیمي در ۲۰ سال گذشته با بروز 
چالش هايي مانند خشكسالي، تخريب منابع 
آب، پیشروي بیابان ها به خصوص در غرب 

و جنوب استان آشكار است.

 خشکسالی و از بین رفتن
 زمینه های اشتغال 

موجب مهاجرت می شود
در استانی كه اقتصاد 35 درصد مردم آن بر 
پايه كشاورزی است خشک سالی و از بین 
رفتن زمینه های اشتغال به عنوان مهم ترين 
عامل خالی شدن روستاها مطرح است و  
اين معضل موجب حاشیه نشینی و افزايش 
مهاجرت در استان شده است. خراسان جنوبی 
از سال 1377 تاكنون باخشكسالی مواجه 
بوده است و اين خشكسالی دو دهه است 
كه زيست اين منطقه را تحت تاثیر خودش 
 151 با  جنوبی  خراسان  است.  داده  قرار 
هزار كیلومتر مربع مساحت سومین استان 
پهناور كشور پس از سیستان و بلوچستان و 
كرمان است كه كاهش نزوالت آسمانی و 
خشكسالی متوالی اين منطقه را با مشكالتی 
از جمله افت شديد سطح سفره های آب 
زيرزمینی، فرونشست زمین و مهاجرت مواجه 
كرده است. خشكسالی باعث شده بسیاری از 

جوانان اين استان به كالنشهرها كوچ كنند.

بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان 
درگیر خشکسالی هستند

خراسان  منطقه ای  آب  مديرعامل شركت 

جنوبی تیر ماه سال گذشته عنوان كرد:  بیش 
از 9۰ درصد جمعیت استان درگیر خشكسالی 
هستند  و  بالغ بر 48 درصد روستاها خالی از 
سكنه شده و 15 هزار و ۲3۲ نفر مهاجرت 
در  اينكه   بیان  با  امامی  حسین  كردند. 
خراسان جنوبی بالغ بر 4۰۰ روستا با تانكر 
آبرسانی می شود،  ادامه داد: كشاورزی و تولید 
وابسته به  آب است و در چند سال گذشته 

بازدهی قنوات ما كاهش يافته است و  اكنون 
كشاورزی به سمت مكانیزه شدن پیش می 
رود كه تاكنون گام های خوبی در اين راستا در 
خراسان جنوبی برداشته شده است.وی خاطر 
نشان كرد:  در 5 سال گذشته بیش از هزار و 
6۰۰ روستا  در استان خالی از سكنه شده كه 

15 هزار و ۲3۲ نفر مهاجرت را داشتیم.
منطقه ای خراسان  آب  مديرعامل شركت 
جنوبی تاكید كرد:  بیشتر آبخوان های استان 
كم  آب  افت  و شیب  داشته  كاهش  روند 
شده كه يكی از موثرترين راهكارها برای 
جبران افت سطح آب زير زمینی تعديل و 
صدورپروانه  بهره برداری چاه های كشاورزی 
بر مبنای آب قابل برنامه ريزی است.امامی 
با بیان اينكه با تداوم خشكسالی در خراسان 
جنوبی شوری آب به شدت افزايش پیدا می 

افزود: در برخی مناطق چاه ها كامل  كند، 
خشک شده است و يكی از تاثیرات مستقیم 
خشكسالی بر  خراسان جنوبی كاهش منابع 

آب تجديد پذير استان است.

مشکالت زيست  محیطی
خشکسالی بر مهاجرت روستائیان 
هر چند خشكسالی مداوم در خراسان جنوبی  

موجب از بین رفتن زمینه اشتغال روستانشینان 
شده و فعالیت آنها را مختل كرده و همچنین 
باعث مهاجرت آنها به شهرها شده است 
مشكالت زيست محیطی خشكسالی نیز 
عالوه بر بحران فقر و مهاجرت روستائی اين 
روزها بر خراسان جنوبی خود را تحمیل كرده 
است. از طرفی خشكسالی و كمبود علوفه 
حیات وحش شده  زادآوری  كاهش  باعث 
و جمعیت آنان را به شدت تحت تاثیر قرار 
داده و اگر بخواهیم كاهش شديد گونه های 
جانوری و گیاهی اكنون با چند دهه قبل را 
مقايسه كنیم خسارت های وارد شده در عدد و 
رقم نمی گنجد. مدير كل محیط زيست استان 
گفت:  اقلیم استان از نوع خشک و بیابانی 
است و با توجه به موقعیت قرارگیری مناطق 
پست يا مرتفع، به دو دسته خشک و گرم و 

خشک و ماليم تقسیم می شود.
اكبری با بیان اينكه عوامل متعددی مانند 
رشد جمعیت، بهره  برداری ناپايدار از منابع 
پايه و فعالیت های انسانی مخرب به ويژه 
در نواحی روستايی، تنوع زيستی استان را به 
شدت تهديد می كند، افزود: ورود و استقرار 
گونه های مهاجم، جمعیت های گیاهان را به 
طور جدی تضعیف و شكننده كرده و چرای 

مفرط دام ها صدمات زيادی را به زيست توده 
گیاهی وارد كرده است.

بیش از هزار روستا در 1۰ سال 
گذشته  خالی از سکنه شدند

استاندار هم در جلسه شناسايی ظرفیت ها 
روستايی  مناطق  توانمندسازی  راستای  در 
دستگاه  كرد: 49  اظهار   جنوبی  خراسان 
اجرايی در استان وظیفه توسعه روستاها را 
دارد اما  فقط  ۲5 دستگاه اجرايی در اين 
زمینه خدمت رسانی می كنند. محمدصادق 
با اشاره به لزوم تهیه و تدوين  معتمديان 
سند چشم انداز با هدف توسعه روستاهای 
استان  از روستاهای  استان گفت: بسیاری 
نیز ناشناخته هستند و بايد تمام دستگاه های 
اين سند  تدوين  و  تهیه  زمینه  در  اجرايی 

چشم انداز همكاری كنند.

مهاجرت معکوس در روستاهای 
استان شکل نگرفته است

وی  افزود: مهاجرت معكوس در روستاهای 
اقدامات  علی رغم  و  نگرفته  شكل  استان 
از  روستائیان  مهاجرت  شاهد  هنوز  زياد 
استان هستیم. معتمديان با تأكید بر اينكه 

از سكنه  روستاها  خالی شدن  داليل  بايد 
را به صورت پژوهشی بررسی كرد گفت: 
در مدت 1۰ سال حدود يک هزار و 7۰۰ 
روستای استان خالی از سكنه شدند كه بايد 
داليل اين مهاجرت بررسی شود. وی ادامه 
داد: بايد ظرفیت های  اشتغال در روستاها را 
بررسی كنیم و  ايجاد اشتغال و فراهم كردن 
آب به توسعه روستاهای استان و جلوگیری 
از مهاجرت كمک می كند. وی با تاكید بر 
اينكه مهمترين دغدغه ما اين است كه بتوانیم 
مردم را در روستاها ماندگار كنیم گفت: برخی 
مردم در روستاها به دلیل خشكسالی ها منتظر 
كمک كمیته امداد و نهادهای حمايتی هستند 
تعريف  بايد در روستاها مشاغل جديد  لذا 
كنیم چرا كه هرچه جلوتر می رويم از نظر 
اقلیمی و نزوالت آسمانی وضع بدتری داريم.

نت
نتر

 : اي
س

عك

از بین رفتن زمینه اشتغال و خالی شدن روستاهای خراسان جنوبی 

لحظات شادی را با همرااهن خود رد طبیعت زیبا تجرهب کنید

 با ارائه بهترين و مناسب ترين غذاها و دمنوش های سنتی با كیفیت عالی 

 هر 1۰ پرس غذا يک پرس رايگان و هر 5 پرس غذا يک سرويس رايگان 
هر سرويس .....     خدمات ديگر رايگان

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستی و ییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: 09157235717 - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل كوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

كلیه لوازم دست دوم شما را خريداريم
 با يک تماس اختالف قیمت را تجربه كنید.  

۰۹15   866   8۰۰2 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:ختم کالم ا... مجید 
به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 32227177

موسسه خیريه هیئت ابوالفضلی



موفقیت و انرژی

 صرفه جویی در وقت

 به افکارتان نظم بدهید

اگر شما انضباط نداشته باشید، انجام هر کاری 
برایتان مشکل تر می شود، تالش و زمان بیشتری 
نیاز دارید یا باید آن را کنار بگذارید. اگر می خواهید 
وزن خود را کاهش دهید، برای ورزش به باشگاه 
بروید، موضوع جدیدی را مطالعه کنید یا در کار 
و شغل تان پیشرفتی داشته باشید، همۀ اینها به 
انضباط نیاز دارد. بدون داشتن انضباط حرکتی 
نخواهید کرد، به جایی نمی رسید و هیچ کاری 
را به سرانجام نمی رسانید. با خود انضباطی تقریبًا 
می توانید هر کاری را انجام دهید. اگر در مقایسه 
خود با دیگران احساس بی کفایتی می کنید، فکر 
کنید دقیقا در چه زمینه ای نسبت به آن ها احساس 
کمبود می کنید. بعد از این روشن سازی است که 
می توانید به ذهن تان نظم داده و برای موفقیت 

خود برنامه داشته باشید. 

صرفه جویی در زمان و انرژی

می گویند وقت طال است پس باید برای آن ارزش 
زیادی قائل باشیم. برای صرفه جویی در زمان و 

انرژی به موارد زیر توجه کنید.
میز کار و محیط پیرامون خود را مرتب کنید: محیط 
بی نظم و آشفته می تواند از عوامل اصلی حواس 
پرتی باشد که حتی به استرس نیز منجر می شود. 
اگر لیست کارهای روزانه شما به شدت سنگین 
شده، یک محیط کار شلوغ نیز می تواند باعث 
سردرگمی بیشتر شود. اسناد را دسته بندی کنید، 
لوازم غیر ضروری را از روی میز برداشته و در کشو 
ها قرار دهید و تا حد امکان، شلوغی را از بین ببرید. 
هر روز صبح کمی ورزش کنید: ورزش کردن 
در طول صبح تاثیر چشمگیری بر میزان بهره 
وری خواهد داشت. برخی به اشتباه معتقدند که 
ورزش کردن، انرژی زیادی را به هدر می دهد، 
اما باید بگوییم که ترشح اندورفین ناشی از ورزش 
هایی مثل پیاده روی یا راه رفتن روی تردمیل، 
به تنهایی دلیل خوبی برای قانع کردن این افراد 
است. ورزش در از بین بردن استرس موثر است، 
روحیه بهتری را ایجاد می کند، بهره وری و بازده 

کلی شما را افزایش می دهد.
حداقل یک روز از هفته را به طول کلی خالی 
بگذارید: تمامی افراد باید روزی را در هفته، بدون 
مزاحمت هیچ کس به کار روی پروژه های خود 
بپردازند، بنابراین روزی که در آن هیچ جلسه ای 
برگزار نمی شود، برای تمامی افراد با ارزش خواهد 

بود.

زیتون شما را از 
مبتال شدن به دیابت حفظ می کند

فواید زیتون و محصوالت طبیعی مرتبط نظیر 
روغن زیتون از مدت ها قبل در قالب رژیم غذایی 

مدیترانه ای شناخته شده اند. 

ترکیب اولئوروپین موجود در زیتون به ترشح 
انسولین بیشتر کمک می کند و از مبتال شدن 
انسولین  کند.  می  حفظ  دیابت  بیماری  به 
که  است  بدن  مرکزی  سیگنالده  مولکول 

سوخت و ساز  را کنترل می کند.

آب میوه ای طبیعی 
که به سالمت مغز کمک می کند

گنجاندن آب پرتقال و سبزیجات در رژیم غذایی 
به حفظ سالمت مغز کمک می کند. رژیم غذایی 
سرشار از سبزیجات پهن برگ با کاهش ریسک 

زوال حافظه مرتبط است. مصرف سبزیجات و 
میوه در بلندمدت نقش مهمی در حفظ عملکرد 
شناختی مغز دارند. از آنجایی که آب میوه ها 
معموال مملو از کالری هستند، بهتر است یک 
 فنجان کوچک معادل ۱۱۵ تا ۱۷۰ میلی لیتر

در روز نوشیده شود.

غفلت از تغذیه کودک امکان
 بروز دیابت را افزایش می دهد

کودکان از سن سه سالگی به ویژه  اگر در خانواده 
فرزند دیگری به دنیا بیاید مورد غفلت های زیاد از 
جمله غفلت از تغذیه کامل قرار می گیرند. خوردن 

و  افزایش مصرف شکالت  و  اسنک های شور 
غذاهای شیرین ذائقه کودکان را تغییر می دهد. آنها 
با طعم انواع سبزی ها  وصیفی جات آشنا نیستند 
و حتی از غذاهای خانگی  استفاده نمی کنند،  با 
افزایش وزن و چاقی در سنین پایین تر    بیماری های 

قلب و عروقی افزایش می یابد.

نوشیدنی مفید 
برای مغز

چای سبز با پایین آوردن خطر بیماری های قلبی، 
سرطان و دیابت در ارتباط است. با نوشیدن چای، 
عالوه بر تقویت آرامش به دلیل کافئین موجود در 

آن، ممکن است از مزایای دیگر چای هم بهره مند 
شوید، زیرا پژوهشگران معتقدند نوشیدن این چای 

می تواند برای مغز شما مفید باشد.
نوشیدن چای به طور منظم، از مغز در برابر زوال 
سازمان مغزی که با باال رفتن سن در ارتباط است، 

محافظت  می کند.

تقویت
 سالمت کبد

کبد عملکردهای بسیار مهمی را در بدن به 
عهده دارد؛ از تولید پروتئین گرفته تا ترشح 
بامیه  گل  چربی.  چای  تجزیه   برای  زرداب 

می تواند سالمت کبد را بهبود بخشیده و به 
عملکرد موثر آن کمک کند. مصرف عصاره  
گل بامیه به مدت ۱2 هفته می تواند استئاتوز 
کبدی را بهبود بدهد. استئاتوز کبدی در اثر 
تجمع چربی در کبد ایجاد شده که می تواند 

منجر به نارسایی کبد شود.

نعناع یک گیاه دارویی است که دارای تاثیرات درمانی چشمگیری بر مشکالت سیستم گوارش است، تاثیر 
این گیاه برای کمک به هضم غذا عالی است و اسپاسم و اختالالت هضمی را کاهش می دهد. اختالل 
سوءهاضمه، سندرم روده تحریک پذیر، دل پیچه، تهوع و اسهال با مصرف این گیاه بهبود می یابد. بعالوه 
این گیاه در رفع بوی نامطبوع دهان و پیشگیری از بیماری لثه ای هم موثر است. خاصیت ضدسرطانی، 
رفع خستگی، تسکین سردرد و کاهش عالئم آسم از خواص درمانی دیگر این گیاه است. دمنوش نعناع 
به سالمت پوست کمک می کند و برای پاکسازی جوش ها، تسکین خارش پوست و دورکردن حشرات 
مفید است.آنتی اکسیدان های موجود در برگ های نعناع به پوست تان درخششی خاص می دهد و خواص 

ضدالتهابی و ضدمیکروبی موجود در برگ نعناع در درمان آکنه موثر است.

لیموترش دارای ترکیب هایی، چون ویتامین B، ویتامین C و اسید فولیک است و به رشد مو های سر  
و ابرو کمک فراوان می کند. برای کمک به رویش مو های ابرو، آب لیموترش را گرفته با یک تکه پنبه 
یا گاز استریل ابرو ها را به آن آغشته کنید و پس از نیم ساعت آبکشی کنید؛ در صورتی که دچار سوزش 
در ناحیه ابرو و چشم ها شدید از این روش استفاده نکنید. در کنار استفاده از انواع محلول های گیاهی و 
روغنی، توجه به رژیم خوراکی و مصرف انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات کم چرب، حبوبات، غالت و 

پروتئین حیوانی کم چرب و گیاهی می تواند سبب تقویت فولیکول های مو شود.
شانه کردن ابرو ها هم یکی دیگر از راهکار ها برای کمک به تقویت فولیکول مو و رویش سریع ابروهاست. 

پر پشت کردن ابروها با استفاده از لیمو ترشگیاهی برای کمک به هضم غذا و رفع بوی بد دهان

درباره روز شهادت حضرت زین العابدین )ع( بین موّرخین 
اختالف است، دامنه این اختالف از سال 92 هجری تا 
سال ۱۰۰ هجری است، اما آنچه از همه مشهورتر است، 
یکی سال 94 هجری است که آن را به مناسبت ارتحال 
فقهای بیشماری از اهل مدینه، »سنه الفقهاء « نامیده اند و 
دیگری سال 9۵ هجری. فرزند امام علی بن الحسین )ع(  
وفات پدر خود را سال 94 اعالم کرده است و بر این اساس 
بزرگانی نظیر شیخ مفید و شیخ طوسی و محقق اربلی نیز 
همین نظر را داشته اند.اما بر اساس روایتی که ابوبصیر 
از امام جعفرصادق)ع(  نقل کرده است، حضرت علی بن 

الحسین علیه السالم در حالی که ۵۷ ساله بودند از دنیا رفت 
و این واقعه در سال 9۵ هجری اتفاق افتاد.روز شهادت امام 
سجاد نیز ۱2، ۱8 ، 22 و 2۵ محرم نقل شده که روز 2۵ 
از شهرت بیشتری برخوردار است. بنا بر این روایات، امام 
سجاد علیه السالم ۵۷ یا ۵8 سال عمر داشتند که دو سال 
آن را در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( ، ده سال را 
در زمان امامت عموی خود حضرت امام حسن مجتبی 
علیه السالم و ده سال را در دوران امامت پدر خود سپری 
فرموده است و مدت امامت خود آن امام بزرگوار نیز 3۵ 
سال بوده است. پیکر پاک امام سجاد )ع( را در شهر مدینه 

تشییع کردند. در آن شهر از پیکر امام تشییع بی نظیری 
صورت گرفت؛ زیرا توده های مردم از مناطق مختلف بر 
جنازه حضرت حاضر شدند و همگی پریشان و گریان و 
دل شکسته جنازه مطهر حضرت سجاد )ع( را بر دوش 
می بردند. مردم در هاله ای از اشک با امام وداع می کردند. 
بدن مطهر حضرت سجاد )ع( را به قبرستان بقیع بردند 
 و در قبری که در کنار قبر عمویش امام حسن مجتبی
 علیه السالم آماده ساخته بودند به خاک سپردند.بزرگترین 
جلوه امامت ایشان در خطبه های باشکوهی بود که پس از 

عاشورا برای حفظ دستاوردهای آن بیان کردند.

شهادت امام زین العابدین زینت عبادت کنندگان تسلیت باد

آیه روز

دیدگان شان فرو افتاده ]غبار[ مذلت آنان را فرو گرفته است این است همان روزی که به ایشان وعده 
داده می  شد. )سوره معارج / آیه 44(

سخن روز

با به تعویق انداختن خوشی های آنی و به منظور لذت بردن بیشتر از نتایج در بلند مدت، 
خودانضباطی شرط الزم و ضروری برای موفقیت است.»ماکسول مالتز«

چهارشنبه   *3 شهریور  1398 * شماره  ۴۴۵۴
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره ۴۴۵۴                        

۳۶۸۹4۷۲۱۵

4۹۷۲۱۵۶۳۸

۱۵۲۳۶۸۷۹4

۵۲۱۷۳۶۸4۹

۷4۶۱۸۹۳۵۲

۸۳۹۵۲4۱۶۷

۲۷4۶۹۱۵۸۳

۶۸۳4۵۲۹۷۱

۹۱۵۸۷۳4۲۶

جدول سودوکو

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

09158254172

برگ سبز و کارت موتور سیکلت به شماره پالک 
ایران 791- 4285۳ به نام ابراهیم پوررسا 
با شماره ملی 0۶5188105۶ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۳24۳5۶8۶ - 09۳۶52۳7014-091570۶۳220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

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 12/۳0 ظهر

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، 

پالستیک  اکرولیک، مولتی کالر، 
پلی استر و ...اجرای طرح های 
جدید،  کاغذ دیواری و پتینه با 

رنگ، اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

آژانس رایا با زنگ خور باال  و کارکرد 
تضمینی  به تعدادی راننده  تمام وقت و 

پاره وقت نیازمند است. 09154944080

به یک نیروی آشپز و یک نیروی معمولی 
در غذای آماده نیازمندیم. با بیمه

09۳84۳0۶497

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

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

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و ۶/5 متر  - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس 
پارک نیازمندیم. )درآمد تضمینی باال - 
کمیسیون پایین(      09۳۶5۶1۳5۳۶

به یک نیروی کار خانم برای اغذیه  فروشی نیازمندیم. 
09۳۳2۶50479 - 091572۳0۶42

آدرس: مهرشهر- نبش جنت 8

یک موسسه فرهنگی هنری از افراد ذیل جهت همکاری دعوت می نماید: 
*  نیروی اداری و آشنا به کامپیوتر و اینترنت - روابط عمومی باال - حداقل مدرک 

تحصیلی فوق دیپلم
*  عکاس و تصویر بردار )آشنایی با عکاسی و فیلم برداری در سطح عمومی

 و آشنا با فعالیت در فضای مجازی(
@ ofoghbir98 متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را از طریق آیدی

به صورت تلگرام ارسال فرمایند.

یک شرکت معتبر جهت تکمیل 
کادر تولیدی خود به تعدادی 

نیروی برقکار، تاسیساتی 
و کارگر ساده نیازمند است.
 متقاضیان می توانند رزومه

 و مدارک خود را حداکثر تا پایان 
مهرماه به آدرس

 jo.tt1398@                  
ارسال نمایند.  05۶-۳222۶4۶4

09151۶۳۳249

 yahoo.com

به یک خانم جهت سمپل برای قهوه 
در سوپرمارکت و شیرینی فروشی 

نیازمندیم.
آدرس دفتر شرکت: معلم 12، پالک 1

  09157579894
05۶۳2204441

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155۶582۶8 - 0915۶۶9۳515 

نقد و اقساط

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
0915۳۶2۳481 - 0915۳۶۳55۶4 
بیرجند - نبش غفاری 2۳ - آزادگان ۶

 ایزوگـام خسـروی
۱0 سال ضمانت    *   نبش بهشتی ۲۱

 0۹۱۵۷۲00۵۷0 - 0۹۱۵۳۶۲۳۳۱۷
مدیریت: حامد خسروی

به یک خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی
 و بهداشتی با حقوق باال نیازمندیم.
بازار - آرایشی و بهداشتی دادرس

09152۶71451
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

حوادث

تسهیالت قرض الحسنه برای دانشجویان  مسافراربعین 

تسنیم-مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد  بیرجند گفت: ثبت نام اربعین حسینی)ع( دانشجویان دانشگاه آزاد بیرجند آغاز شده و امکان حضور دانشجویان در 
راهپیمایی اربعین حسینی فراهم شده است. سازنده گفت: برای کمک به دانشجویانی که در این سفر معنوی در قالب  کاروان ها اعزام می شوند، مبلغ یک میلیون 

تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود. وی افزود: اعزام دانشجویان به اربعین حسینی از 13 مهرماه آغاز می شود و به مدت 12 روز طول خواهد کشید.

نخست  ماه   ۶ در  خارجی  گردشگر   1۵۰*
امسال از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری 

شهرستان فردوس دیدن کردند. 
*مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
گفت:  ساخت 3۸ مجتمع آبرسانی روستایی در 

استان را در دست اجرا داریم.
*رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان زیرکوه 
بین دانش  التحریر  لوازم  توزیع2۰۰ بسته  از 

آموزان نیازمند این شهرستان خبر داد. 
*صبیه پهلوان مادر شهید محمدرضا نباتی به 
فرزند شهیدش پیوست.این مادر شهید به علت 
کهولت سن درگذشت و عصر دیروز در بیرجند 

تشییع شد.
از  * مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
فعالیت 2۶ هزار عضو جوان در جمعیت هالل 
آموزان  دانش  گفت:  و  داد  خبر  استان  احمر 
بخش اعظمی از این اعضا را تشکیل می دهند.
*سالن ورزشی شهید بصیری پور در نهبندان به 

مناسبت هفته دفاع مقدس افتتاح شد.
*مودیان مالیاتی برای بهره مندی از بخشودگی 
1۰۰درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش تا 

پایان مهر فرصت دارند.

 رئیس کمیته امداد 
به خراسان جنوبی می آید 

با هدف  امداد کشور   کاوش-رئیس کمیته 
بررسی وضع محرومیت شهرستان های خراسان 
جنوبی به  استان سفر می کند. سید مرتضی 
بختیاری،رئیس کمیته امداد در این سفر دو روزه 
) 3 و 4  مهر( ضمن بررسی وضع خدمت رسانی 
به مددجویان این نهاد، با نماینده ولی فقیه و 
استاندار خراسان جنوبی دیدار و گفتگو   خواهد 
کرد.وی در روز نخست به شهرستان  درمیان 
سفر می کند و از نزدیک از روستاهای محروم 
این شهرستان بازدید و ضمن بررسی وضع 
محرومیت این شهرستان، از منازل تعدادی از 
مددجویان بازدید خواهد کرد و پس از حضور 
در شهرستان بیرجند مرکز نیکوکاری تخصصی 
اصحاب رسانه با حضور مسئوالن استانی افتتاح 
خواهد شد.مراسم کلنگ زنی فاز دوم ۵۰۰۰ 
مسکن محرومان )17۰۰ واحد(، آغاز عملیات 
اجرایی 1۰۰۰ طرح پرورش شتر در شهرستان 
نهبندان، افتتاح واحدهای مسکونی محرومان در 
روستای تیغناب شهر درح از دیگر برنامه های 
رئیس کمیته امداد در دومین روز سفر به استان 

خراسان جنوبی است.

افتتاح نمایشگاه اقتصاد
 مقاومتی در بیرجند 

کاری-  روز گذشته همزمان با سومین روز از 
هفته دفاع مقدس نمایشگاه اقتصاد مقاومتی 
بیرجند  )ع(  حسین  امام  مسجد  حاشیه  در 
بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده  شد.  افتتاح 
حضرت زینب)س( بیرجند در مراسم افتتاح 
این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه به 
مناسبت هفته دفاع مقدس با موضوع اقتصاد 
مقاومتی و با محوریت تولیدات داخلی بانوان 
شده  برپا  فرهنگی  محصوالت  و  بسیجی 
است.مرضیه جهانبانی  با بیان اینکه  در این 
نمایشگاه تولیدات دستی بانوان از 1۶ پایگاه 
بسیج حضرت زینب)س( بیرجند به نمایش 
چندمین  این  یادآور شد:  می شود،  گذاشته 

نمایشگاه با حضور این بانوان هنرمند است.
بافی،  اینکه  عروسک  به  اشاره  وی ضمن 
بافی،  گلیم  نگار،  بافی، سوخت  حوله  تابلو، 
سرماه دوزی، پته دوزی، ترشی، آبغوره و سایر 
تولیدات خانگی را جمله محصوالت ارائه شده 
در این نمایشگاه است، خاطر نشان کرد:  این 
بانوان هنرمند هر ساله در یک مکان به ارائه 
محصوالت خود می پردازند.فرمانده مقاومت 
بسیج حضرت زینب)س( بیرجند خاطرنشان 
نمایش  به  و  دائمی  نمایشگاه  داشتن  کرد: 
گذاشتن محصوالت یکی از خواسته های مهم 
بانوان بسیجی شهرستان است و می توان با این 
نمایشگاه دائمی نیز فروش و درآمد خوبی داشت.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت زینب)س( 
بیرجند، نمایش و فروش محصوالت خانگی، 
ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی را 
از جمله اهداف این نمایشگاه برشمرد و افزود: 
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی همه ساله با محوریت 
یک پایگاه مقاومت بسیج و یک مسجد برپا 
می شود.جهانبانی اضافه کرد: این نمایشگاه 
به مدت هفت روز در مسجد امام حسین)ع( 
بیرجند دایر خواهد بود. قرار بود این نمایشگاه با 
حضور چند تن از مسئوالن در وقت صبح افتتاح 
شود که بعداز یکساعت اعالم شد افتتاحیه به 

عصر موکول شده است.

اجرای 8۵8 کیلومتر شبکه تغذیه و 
توزیع  گاز طبیعی

گفت:  گازاستان  شرکت  غالمی-مدیرعامل 
تاکنون 7۶۰9کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در 
استان اجرا شده که از این میزان ۸۵۸ کیلومتر 
طی ۶ ماهه امسال محقق شده است. هاشمی 
اظهار کرد: تا کنون حدود 9۸۰کیلومتر خطوط 
انتقال گاز و 7۶۰9 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
گاز در سطح استان اجرا شده است. وی با بیان 
اینکه امسال، اجرای طرح های گازرسانی در 
استان با سرعت زیادی در حال انجام می باشد 
، افزود: از مجموع شبکه های موجود در استان 
، 27۶7 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهري و 
4۸42 کیلومتر شبکه روستایي است.مدیرعامل 
شرکت گاز اظهار کرد: تاکنون 3۰ شهر و ۵۶2 
روستا در این استان تحت پوشش گاز طبیعي 
قرار گرفته  است.هاشمی افزود: با تالش و 
برنامه ریزي هاي صورت گرفته در امر توسعه 
گازرساني ، میزان برخورداری خانوارهاي شهري 
و روستایي از نعمت گاز طبیعي درحال افزایش 
است ضمن اینکه گازرسانی به 23۵ روستا نیز 

در دست اجرا می باشد . 

۲ هزار پزشک و پرستار در بسیج 
جامعه پزشکی عضویت دارند

تسنیم-مسئول بسیج جامعه پزشکی گفت: 
در حال حاضر 2 هزار و 2۰۰ پزشک، پرستار 
پیراپزشک عضو این سازمان هستند. “هیهات 
“پیش از ظهر دیروز در مراسم افتتاح دفتر 
بسیج جامعه پزشکی بیمارستان رازی بیرجند 
از  استان  پزشکی  جامعه  بسیج  کرد:  اظهار 
سال ۸4 آغاز به فعالیت کرده است. وی با 
بیان اینکه برپایی بیمارستان های صحرایی، 
بیماران  ویزیت  تخصصی،  گروه های  اعزام 
جامعه  بسیج  برنامه های  اهم  از  نیازمندان 
پزشکی است گفت: از ابتدای سال تاکنون 4 
تیم دندان پزشکی به شهرستان های زیرکوه، 
سرایان، سربیشه و نهبندان اعزام شدند. افزود: 
در این تیم 2۰ دندانپزشک و دستیار خدمات 
مختلفی از قبیل کشیدن، عصبی کشی، ترمیم 
و خدمت جدید دندان مصنوعی را به مردم آن 
منطقه ارائه کردند. در پایان این مراسم دفتر 
بیمارستان  در  پزشکی  جامعه  بسیج  کانون 
رازی بیرجند افتتاح و محمد جهانی به عنوان 

مسئول این دفتر معرفی شد. 

توزیع۱۵۰ بسته حمایتی طرح “یک 
کاسب یک دانش آموز” 

تسنیم-فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بیرجند 
گفت: در راستای اجرای طرح یک کاسب، 
یک دانش آموز بیش از 1۵۰ بسته حمایتی 
نیازمند در  تهیه شد که بین دانش آموزان 
بیرجند توزیع می شود. احمدی صبح دیروز 
در مراسم طرح یک کاسب یک دانش آموز 
در جمع کسبه و بازاریان بیرجند اظهار کرد: 
در دوران دفاع مقدس دفاع از کشور مختص 
قشر خاصی نبود و تمام اقشار اعم از بسیجی، 
روحانی، دانش آموز، دانشجو، کسبه، کارگر 
و غیره تحت فرمان امام )ره( برای دفاع از 

کشور به صحنه آمدند.

نجات بانوی گمشده نهبندانی

احمر  رئیس جمعیت هالل  کاوش-رضایی 
نهبندان، گفت: ساعت 21:4۵ دوشنبه شب با 
اعالم حادثه مفقودی خانمی 4۰ ساله از اهالی 
روستای کالته مالحسن نهبندان بالفاصله تیم 
های امدادی به محل حادثه اعزام شدند. وی 
با اشاره به مطلوب بودن حال عمومی حادثه 
دیده، اظهار کرد: این فردعصر سه شنبه تحویل 
خانواده اش شده است. رضایی افزود: عملیات 
جستجو با 7 نیروی امدادی در قالب 4 تیم 

عملیاتی انجام شده است.

آذر 
سرطانی های استان

محمودآبادی- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، 
مشکل کمبود متخصص برای بیماران شیمی 
درمانی را به وزارت بهداشت اعالم کرد.مدتی 
در  پزشکان متخصص    از  یکی  که  است 
از  درمانی  شیمی  بیماران  به  دهی  خدمات 
استان رفته است و فقط یک پزشک در استان 
این بیماران را ویزیت می کند. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این زمینه به 
آوای خراسان جنوبی گفت: تنها متخصص ما 
در نوبت صبح بیماران را در بیمارستان ایرانمهر 
ویزیت می کند و در شیفت بعد از ظهر در مطب 
دهد.دکتر  می  انجام  را  بیماران  ویزیت  خود 
ارجمندی افزود: در تقاضای خود به وزارتخانه 
کمبود متخصص در این زمینه را اعالم کردیم.

به گفته ی وی دو پزشک برای استان تقاضا 
شده است. وی زمان حضور این متخصصین 
در استان را در صورت موافقت آنها و پیگیری 
به  توجه  با  بود.  خواهد  امسال  آذر  وزارت 
مشکالت زیادی که بیماران سرطانی ازنظر 
هزینه های درمانی طوالنی مدت و مراقبت 
های ویژه ی بعد از آن دارند امید است  آذر ماه 
خوبی برای بیماران سرطانی در این استان داشته 
باشیم. ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری
 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

محمودآبادی- متقاضیان شرکت در نمایشگاه 
اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در مزار 
شریف فقط تا 11 مهر ماه فرصت دارند خود 
اقتصادی مزار شریف  برسانند. پرواز  به  را 
روزگذشته با هدف هماهنگی و اطالع رسانی 
به تجار وتولیدکنندگان استان از نحوه ی ثبت 
مزار  در  ایران  اختصاصی  نمایشگاه  در  نام 
شریف با محوریت خراسان جنوبی جلسه ای 

در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با 
اشاره اینکه نمایشگاه تخصصی جمهوری 
اسالمی با محوریت خراسان جنوبی در مزار 
می شود.بر  برگزار  آبان   14 تا   11 شریف 
اهمیت حضور هر چه بیشتر و پر رنگ تر 
خراسان جنوبی در این نمایشگاه تاکید کرد.
خامه زر گفت: افغانستان حدود 7۰ درصد 
تأمین  واردات  طریق  از  را  خود  مایحتاج 
می کند بنابر این می توانیم از این فرصت برای 
توسعه صادرات استفاده کنیم.خامه زر با بیان 
اینکه خواست استاندارخراسان جنوبی حضور 
بخش  ویژه  به  اقتصادی  فعاالن  پررنگ 
افزود:  است،  نمایشگاه  این  در  خصوصی 
فعاالن بخش خصوصی از فرصت برگزاری 
نمایشگاه مزار شریف به خوبی استفاده کنند.

همه چیز آماده است 
سازمان  خارجی  بازرگانی  ی  اداره  رئیس 
صنعت معدن و تجارت نیز در این جلسه 
با  انجام شده  های  هماهنگی  به  اشاره  با 
مسئوالن افغانستانی و شناسایی بازار هدف 
در این کشور گفت: مزار شریف در بلخ و 
این  از  شده  واقع  افغانستان  کشور  شمال 
مانند  دیگری  با همسایگی کشورهای  رو 
ترکمنستان ،ازبکستان و ... می تواند نقش 
داشته  ایران  برای  را  اقتصادی  داالن  یک 
صادرات  به  اشاره  با  بهشتی  باشد.سعید 
استان به افغانستان در سال گذشته که حدود 
3میلیون دالر بوده است افزود: این نمایشگاه 
می تواند برای تجاری که به دنبال واردات 
کاال از این کشور هستند نیز مفید باشد.وی 
شرکت “مکیال تجارت” را برگزار کننده ی 
این نمایشگاه معرفی کرد و گفت: اقداماتی 
که برای برگزاری نمایشگاه الزم بوده است 

توسط این شرکت دنبال می شود.
ارسال  مهلت  کرد:آخرین  اضافه  وی   
 مدارک ثبت نام و تکمیل مدارک در سایت
www.makyalexpo.ir  تا تاریخ 11مهر 
ارسال  و  بار  تحویل  زمان  ،آخرین  ماه 9۸ 
نمونه های نمایشگاهی تا تاریخ 2۰مهر9۸ 

خواهد بود.وی اعالم  کرد: افتتاح نمایشگاه 
در 11آبان امسال و به مدت 4روز تا تاریخ 
حضور  است.وی  شده  تعیین  ماه  14آبان 
فراوری  بنیان،صنایع  دانش  های  شرکت 
محصوالت کشاورزی و آخرین دستاوردهای 
نوین در این بخش و همچنین شرکت های 
ساختمانی ،و تمام صنایع وابسته به ان را با 
توجه به رونق ساخت و ساز در مزار شریف 
برای  یمشارکت  دانست.هزینه  ضروری 

واگذاری هر متر مربع غرفه مبلغ 2۰۰دالر 
است که پس از کسر یارانه در زمان ثبت 
نام مبلغ قابل پرداخت 13۵ دالر است.بهشتی 
درباره ی هزینه های نمایشگاه عنوان کرد: 
تمام هزینه ها در کشور افغانستان برای این 
نمایشگاه از هزینه ی پرواز تا اقامت و ... با 

دالر محاسبه می شود.
سازمان  خارجی  بازرگانی  ی  اداره  رئیس 
صمت گفت: از تمام ایران در این نمایشگاه 

شرکت خواهند کرد اما محوریت با خراسان 
جنوبی است بنابراین باید تولید کنندگان و 
صاحبان حرفه های صنعت،معدن و تجارت 
و کشاورزی با قدرت بیشتری شرکت کنند. 
در این جلسه حکیم پور استاد دانشگاه و 
همچنین سنائی فر از شرکت توسعه مکیال 
های  ویژگی  اهمیت،ظرفیتهاو  ی  درباره 
بازار افغانستان برای ایران در زمینه های 

گوناگون سخنرانی کردند.

تولیدکنندگان خراسان جنوبی در پرواز  مزار شریف 
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س : 
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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی خبر داد:

وی
سر

  خ
س :

عک

غالمی- شهامت مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراسان جنوبی از تکمیل و 
احداث 1۰3 کیلومتر راه روستایی در قالب 
طرح ابرار )طرح اقدام برای راه های اولویت دار 

روستایی( طی سال مالی 9۸ خبرداد.
اجرایی در  اظهار کرد: شروع عملیات  وی 
روستاهای حداقل 3 شهرستان که کمترین 
برخورداری از راه آسفالته در روستایی باالی 
2۰خانوار دارند به صورت امانی- پیمانی طی 
هفته جاری انجام خواهد شد.  شهامت در 
ادامه گفت: تکمیل حداقل 3۸ کیلومتر از 
مسیرها در شهرستان های نهبندان، سربیشه، 

بیرجند، زیرکوه و درمیان طی سال جاری 
استانی  و  ملی  اعتبارات  تامین  صورت  در 
ضروری انجام خواهد شد، لیکن به هر حال 
بخش خاکبرداری با امکانات راهداری انجام 
خواهد شد. مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان عنوان کرد: در قالب طرح ابرار 
2۰ کیلومتر راه روستایی در حوزه سربیشه تا 
انتهای سال مالی انجام خواهد شد که در این 
شهرستان ساخت و راه های روستایی محور 
چاه محمد صباغ به صورت امانی به طول 3 
کیلومتر بزودی طی هفته جاری آغاز گردیده 

است.

ایجاد  پروژه  این  اجرای  از  هدف  شهامت 
محمد  چاه  روستای  تا  درح  محور  ارتباط 
صباغ دانست و عنوان کرد: اجرای طرح ملی 
ابرار با هدف بهره گیری از امکانات و ماشین 
سرعت  افزایش  و  هزینه  کاهش  و  آالت 
عمل در تکمیل و ساخت راه های روستایی به 
صورت جهادی به سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای واگذار شده است و عالوه بر 
راههایی که دارای قرارداد احداث در حوزه راه 
و شهرسازی استانها می باشند، جمعاً 2۰۰۰ 
یکسال  مدت  طی  روستایی  راه  کیلومتر 

تکمیل خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایی طرح ملی ابرار در سه شهرستان استان

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی ۸2 کارگاه اقتصاد مقاومتی در خراسان 
جنوبی به بهره برداری رسید. رئیس بسیج 
سازندگی از پرداخت 9 میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال تسهیالت برای راه اندازی ۸2 کارگاه 

اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد.
به گزارش مهر، هنری پیش از ظهر سه شنبه 
در مراسم افتتاح ۸2 کارگاه اقتصاد مقاومتی 
در بیرجند بیان کرد: این کارگاه ها در زمینه 

صنایع دستی، حوله بافی، گلیم بافی و چرم 
دوزی با تسهیالتی بالغ بر 9 میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون ریال راه اندازی شده است.
فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( هم در این مراسم 
بیان کرد: همانگونه که در جنگ هشت ساله 
پیروز  بر دشمن  ایستادگی  با  دفاع مقدس 
شدیم، در جنگ اقتصادی کنونی هم پیروز 
خواهیم شد. سردار قاسمی تکیه بر مشاغل 
خانگی و خرد را رمز موقت در جنگ دشمن 

دانست و افزود: از برنامه های سپاه در سال 
جاری، حمایت های قرارگاه محرومیت زدایی 
سپاه از اشتغالزایی است.وی با بیان اینکه با 
کمک این قرارگاه توانسته ایم تجهیزات و 
دستگاه های مورد نیاز کارگاه های اقتصاد 
کنیم،  فراهمی  روستاهای  در  را  مقاومتی 
گفت: کارگاه های اقتصاد مقاومتی مصداق 

پای کار آمدن مردم در روستاها است.

پرداخت ۹.۸ میلیارد ریال تسهیالت برای ۸۲کارگاه اقتصاد مقاومتی
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گروه خبر-نمایشگاه گام های استوار با حضور 
قالیباف عضو مجمع تشخیص  محمدباقر 
مصلحت نظام، نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
در  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  استاندار، 
منطقه بیدخت بیرجند گشایش یافت. معاون 
هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )ع( عصر 
دوشنبه در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: 
نمایشگاه رزمی و فرهنگی گام های استوار با 
بازسازی عملیات والفجر 3 به یاد 33 شهید 
خراسان جنوبی که سال 13۶2 که در این 
سرهنگ  شد.  برپا  شدند،  شهید  عملیات 
حمیدرضا برات زاده بیان کرد: عملیات والفجر 
3 در هفتم مرداد 13۶2 رخ داد و دستاوردهای 
داشته  اسالمی  ایران  برای  مهمی  بسیار 
است. وی ادامه داد: این نمایشگاه رزمی و 
فرهنگی به مدت یک هفته بعد از نماز مغرب 
و عشا با بازسازی عملیات والفجر 3 به روی 

عالقه مندان باز است.

قالیباف: باید به مردم و خالقیت 
جوانان اعتماد کنیم

دوشنبه  قالیباف  دیگرمحمدباقر  دررویدادی 
به  که  یاران’  “یاد  مردمی  اجتماع  در  شب 
مناسبت هفته دفاع مقدس در حسینیه جماران 

بیرجند برگزار شد گفت: باید به سنت های الهی 
ایمان داشته باشیم و براساس رمزی که ما را 
در انقالب و دفاع مقدس تا امروز پیش برده 

است، به مردم و به مدیریت و خالقیت جوانان 
اعتماد کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام افزود: وقتی این کار را نکنیم اقتصاد دست 
دالل ها و شرکت های خصوصی که مشخص 
نیست شخصی یا دولتی است، قرار می گیرد 
و صادرکنندگان زحمتکش ما از گردونه خارج 
می شوند. وی گفت:  قوه قضائیه با حضور آیت 
ا... رییسی با حرکت هایی که انجام شده در دل 
مردم امید ایجاد کرده که امیدواریم این گام ها 

محکمتر و دقیق تر انجام شود.

روایت “قالیباف” از شهید احمد رحیمی
قالیباف همچنین صبح دیروز در دیدار با نماینده 
امام جمعه بیرجند اظهار کرد:  ولی فقیه و 

شناختی که من از حضرتعالی و خاندان عبادی 
دارم، خاندان سیادت، مجاهدت و خدمت مردم 
است که همیشه در این مسائل زبانزد بوده اند. 
وی افزود: هفت سال بود که توفیق آمدن به 
بیرجند را نداشتم و خیلی عالقه مند بودم تا به 
این خطه سفر کنم.عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه مردم این خطه 
در دوران دفاع مقدس از جهت تدین، تقوا و 
قناعت و غیره زبانزد بودند، عنوان کرد: دیروز 
که به زیارت مزار شهدا رفتم بسیاری از خاطرات 

همرزمان از جمله شهید احمد رحیمی برایم 
زنده شد که بر گردن ما حق فرماندهی داشت.
نماینده ولی فقیه نیزگفت: در گام دوم انقالب 

باید تعارفات را کنار گذاشته و بیداری و احساس 
مسئولیت ایجاد کنیم. آیت ا... عبادی اظهار کرد: 
باید سر فصلی که برای گام دوم انقالب فعال 
باشد و طرح شود. چهل سال اول با آزمون و 
خطا سپری شد اما درزمان حاضر همه مسئول 
هستیم و کارها باید کارگشا و راهگشا باشد.
عبادی بیان کرد: مشکالت چهل ساله مربوط 
به حیله ها، شگردها و مکرهاست که اگر جامعه 
را متوجه اشتباه کردیم و راهکار دادیم قطعا 
پیروز همه صحنه ها هستیم اما اگر به خود 

و به داشته ها بی توجه باشیم آسیب می بینیم.

قالیباف: به جای سپردن اقتصاد 
به مردم  آن را به خواص می دهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر 
دیروز در دومین روز سفر خود به استان در 
در  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  مراسم 
مسجد جامع قائن گفت: همه گفتند اقتصاد 
دولتی نباید باشد و خواستند اقتصاد را مردمی  
کنند به جای سپردن اقتصاد به مردم، آن را 
به خواص می دهند! فکر می کنید مردم این 
را متوجه نمی شوند؟قالیباف بیان کرد: تغییر 
این رویه دست مردم است یکی از کارهای 
اصلی ما انتخابات اسفندمجلس است برای 
ما مهم نیست که حزب، گروه و یا یک فرد 
خاص به جایگاهی برسد ادامه راه شهدا مهم 
است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
عنوان کرد: باید کسی به مجلس برود که پای 
انقالب و باورهایش بایستد و کارآمد باشد. وی 
تصریح کرد: اکنون فشار و تحریم وجود دارد 
اما ظرفیت هایی در کشور هست که اگر بر پایه 
اعتماد به جوانان و مردم مورد استفاده قرار گیرد 
و مدیریت درستی انجام شود که متأثر از منافع 
سیاسی نباشد در یک برنامه  پنج ساله کشور 

به ثبات و آرامش می رسد.

   نمایشگاه گام های استوار
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داد  توفیق  که  را شاکریم  خدای 
گامی هر چند کوچک در توسعه 
فرهنگی سرزمین مان برداریم و 
در منطقه فرهنگ دوست خراسان 

مشارکت ۳۵ میلیون مشترک برق 
برای حذف قبوض کاغذی

مهر- مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در حال 
حاضر از میان ۳۶ میلیون مشترک برق کشور 
بیش از ۳۵ میلیون مشترک در طرح حذف 

قبوض کاغذی برق مشارکت کرده اند.

دالر در سراشیبی قیمت

بانک های عامل قیمت دالر را 11 هزار و 247 
تومان، قیمت یورو را 12 هزار و ۳۵9 تومان و 
قیمت پوند انگلیس را 1۳ هزار و 98۵ تومان 
 برای خرید از مردم اعالم کرده اند. قیمت دالر ،

یورو و پوند نسبت به روز گذشته کاهش یافته 
است.

غیبت دانشجویان شرکت کننده
 در راهپیمایی اربعین موجه است

آزاد  دانشگاه  اربعین  ستاد  رئیس  ایسنا-  
دانشجویان  غیبت  اینکه  بیان  با  اسالمی 
حسینی)ع(  اربعین  مراسم  در  شرکت  برای 
موجه است، گفت: اساتید برای این عزیزان 

کالس های جبرانی برگزار  کنند.

تا پایان سال نوسان قیمت
 در گوشت قرمز نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به 
قیمت گوشت قرمز تا پایان سال گفت: در 
صورتی که دام به هیچ عنوان صادر نشود و 
شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم، امید می رود که تا 
پایان سال هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم.

پرونده رئیس وقت 
بانک مرکزی به اتهام معاونت

 در کالهبرداری

مهر - وکیل شکات پرونده سکه ثامن در 
خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: 
علیه  شکایتی  پرونده،  شکات  از  وکالت  به 
رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت 
صنایع به دلیل اهمال و قصور مطرح شده بود.
وی گفت: در واقع رئیس کل وقت بانک و 
وزیر صنعت به اتهام معاونت در کالهبرداری 
به  رسیدگی  جهت  پرونده  این  با  رابطه  در 
اند. شده  احضار  دولت  کارکنان  دادسرای 

 جنتی: به مدیران فعلی
 هیچ امیدی ندارم

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم و ما 
برای روزی کار می کنیم که اینها با مدیران 
جوان و انقالبی جایگزین شوند، گفت: کسی 
انتظار نداشته باشد ما کسانی را به دلیل اینکه 
عده ای با آنها دشمن هستند ردشان کنیم یا 
کسانی را که عده ای با آنان دوست هستند، 
کار  خداوند  رضایت  برای  ما  کنیم   تایید 

می کنیم نه خوش آمد افراد.

الریجانی: خط اعتباری اروپا
 نه به بار است و نه به دار

علی الریجانی در پاسخ به اخطار سلیمی نماینده 
میلیارد  اعتبار 1۵  اختصاص  درباره  محالت 
دالری فرانسه به ایران گفت: خط اعتباری وجود 
ندارد نه به بار است و نه به دار. اشکال این است 

که طرف اروپایی ها حرکتی انجام نمی دهند.

روحانی خود از اصلی ترین
 حامیان طرح حصر بود

محمود  نزدیکان  از  داوری،  عبدالرضا 
احمدی نژاد  مدعی شد: در موضوع حصر، 
احمدي نژاد مخالف بود، در حالي که همین 
آقاي حسن روحاني از اصلي ترین حامیان 

طرح حصر در بهمن 89 بود.

روحانی مراقب کاله جدید
  آمریکا و اروپا باشد

علیرضا سلیمی با بیان اینکه دولت بهتر است 
 دیگر بیش از این مردم را سرکار نگذارد ، گفت : 
روحانی و دولت باید مراقب باشند که اروپا و 

آمریکا سر  آنها کاله جدید نگذارند.

آصفی: مذاکره ای نمی شود؛ مگر 
اینکه ترامپ آویزان تیم ایران شود

حمیدرضا آصفی گفت: تصور نمی کنم مذاکره 
ای بین ایران و آمریکا در نیویورک صورت 
بگیرد؛ مگر اینکه آقای ترامپ بیاید و آویزان 
تیم ما شود که از ترامپ برمی آید این کار را 

بکند زیرا مذاکره با ما را دوست دارد.

رئیسی: سفره رانت خواری
 باید برچیده شود

رئیس قوه قضائیه گفت: همه باید بدانند که 
سفره رانت خواری و رانت دادن و ساز و کار 
رانتی هر سه باید برچیده شود که به هیچ 
عنوان زیبنده نظام اقتصادی نیست. مبارزه با 
فساد دستور اصلی کار ما است و تا حصول 

نتیجه آن را دنبال می کنیم.

حاشیه  در  مقامات  دوجانبه  رایزنی 
با  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
دیدار »ترامپ و جانسون« و »مکرون و 
زد.  رقم  را  جدیدی  ماجراهای  روحانی« 
نخست وزیر انگلیس علیه برجام به سمت 
ترامپ غش کرد و رئیس جمهور فرانسه 
نیز توپ تنش ها در غرب آسیا را در زمین 

ایران انداخت.

می تواند  ترامپ  تنها  جانسون: 
توافقی خوب انجام دهد!

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در 

گفتگو با شبکه ان.بی.سی درباره برجام با 
بیان این که واقعیت همان چیز صحیحی 
است که رئیس جمهور ترامپ گفته است، 
این ]توافق[ یک توافق بد بود و نقص های 
زیادی داشت، مدعی شد که ایران رفتار 

مشکل سازی داشته و دارد.
توافق  بیایید یک  اینکه  بیان  با  جانسون 
بهتر داشته باشیم، با تحسین رئیس جمهور 
آمریکا گفت: من فکر می کنم تنها یک 
نفر است که می تواند توافقی بهتر انجام 
دهد، کسی که داشتن شریکی سرسخت 
مانند ایران را درک کند و آن رئیس جمهور 

آمریکا است.

 مکرون توپ را به
 زمین ایران انداخت

در ادامه دیدارهای دیپلماتیک مقامات در 
سازمان  عمومی  مجمع  نشست  حاشیه 

ملل، روسای جمهور ایران و فرانسه نیز با 
یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روحانی در 
این دیدار ضمن تاکید بر وظایف و مسئولیت 
فرانسه  جمله  از  برجام  طرف های  سایر 
بین المللی  مهم  توافق  این  حفظ  برای 
بعد از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا 
از آن، بیانیه کشورهای فرانسه، انگلیس و 
آلمان را اتهام زنی بی اساس به جمهوری 
اسالمی ایران عنوان و از آن انتقاد کرد.

ضمن  دیدار  این  در  نیز  مکرون  امانوئل 
امنیت  برای  روحانی  طرح  از  استقبال 
منطقه، به تشریح تالش های فرانسه برای 
کمک به اجرای برجام پرداخت و همکاری 
اروپا با سایر طرف های این توافق به ویژه 
دانست.کاخ  ضروری  را  چین  و  روسیه 
دقیقه ای   9۰ دیدار  از  روایتی  نیز  الیزه 
مکرون و روحانی مطرح کرد و با انتشار 
بیانیه ای نوشت: »رئیس جمهور )فرانسه( 

گفت که در شرایط کنونی، مسیر کاستن 
از تنش ها در حال تنگ تر شدن است اما 
بیشتر از هر زمانی کاستن از تنش ضروری 
است و زمان آن فرا رسیده که ایران این 
اقدام را انجام دهد«.به ادعای دفتر ریاست 
روحانی  از  مکرون  فرانسه،  جمهوری 
خواست که ایران مذاکره و صحبت درباره 

دستور کار امنیت منطقه را آغاز کند.

بیانیه ضد ایرانی تروئیکای
 اروپایی و پاسخ قاطع ظریف

دیدار روحانی و مکرون به فاصله کوتاهی 
کشور  سه  مشترک  بیانیه  انتشار  از  بعد 
درباره  آلمان  و  فرانسه  انگلیس،   اروپایی 
آرامکوی  نفتی  تاسیسات  به  حمالت 
به  آنها  اتهام زنی  و  سعودی  عربستان 
مکرون  دیدار  از  پیش  شد.  انجام  ایران 
فرانسه و  انگلیس،   و روحانی، سه کشور 

آلمان در یک بیانیه مشترک ادعا کردند: 
ایران مسئول حمله به  »واضح است که 
تأسیسات نفت سعودی است. این حمالت 
ضرورت دیپلماسی برای کاهش تنش ها با 
تعامل تمامی طرف ها را نشان می دهد«.

ضمن  بیانیه  این  در  اروپایی  تروئیکای 
اعالم ادامه حمایت شان از برجام افزودند: 
ایران چارچوب  »زمان آن فرا رسیده که 
برنامه  درباره  مدت  طوالنی  مذاکرات 
منطقه ای  امنیت  موضوعات  هسته ای، 
موشکی اش  برنامه های  شامل  که 
مشترک  بپذیرد«.بیانیه  را  می شود 
واکنش  با  آلمان  و  انگلیس  فرانسه، 
خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
روبرو شد و او در پیامی توئیتری نوشت: 
اجرای  در  اروپایی  کشور  سه  ناتوانی 
از ماه  تعهدات شان بدون اجازه آمریکا 

مه سال 2۰18 آشکار شده است.

دوربرگردان انگلیس و فرانسه در برجام

تسنیم- سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 
بودجه 98 گفت: حذف یارانه شهریور افرادی 
نکرده اند  دریافت  یارانه  حذف  پیامک  که 
سازمان  سامانه  در  اختالل  بروز  به  علت 

هدفمندی یارانه ها بوده است.
حسین میرزایی اظهار کرد: به سرپرستان 
اول تحت  همه خانوارهایی که در مرحله 
عنوان خانوارهای دهک باال شناسایی شده اند 
پیامک ارسال شده، بنابراین افرادی که یارانه 
شهریور به حساب شان واریز نشده و پیامکی 
نیز دریافت نکرده اند به معنای حذف از دریافت 
یارانه نیست بلکه علت آن بروز اختالل در 
سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها بوده است.

وی اضافه کرد: 8۰ درصد تماس مردم با 
و ۶2  هزار  حدود  یعنی  سامانه ۰21۶۳۶9 
تماس از افرادی بود که یارانه آنها واریز نشده 

بود اما ما آنها را به عنوان خانوار دهک باال از 
دریافت یارانه حذف نکرده بودیم، علت آن 
هم همان طور که گفته شد اختالل در سامانه 

سازمان هدفمندی یارانه ها بوده است.
میرزایی گفت: این اختالل از دو امر ناشی 
شده یا تغییر در سرپرست خانوار اتفاق افتاده 
که باید با مراجعه به پلیس 1۰+ و رفع مشکل 
به بانک مربوطه مراجعه و اعالم حساب کنند  
و یا بعضی افراد هم به دلیل بروز مشکل در 
اصطالح  در  بانکی شان  حساب  اطالعات 
سازمان هدفمندی یارانه ها، رد حساب شدند 
که این افراد باید مستقیم به بانک مراجعه و 
حساب خود را اعالم کنند البته در صورت 
هر گونه سؤالی می توانند با سامانه سازمان 
هدفمندی یارانه ها ارتباط برقرار کنند و یا با 

سامانه  ۰21۶۳۶9 تماس بگیرند.

اول،  مرحله  در  که  خانوارهایی  افزود:  وی 
پیامک یارانه را دریافت کردند اما اعتراض دارند 
می توانند با در دست داشتن مدرک شناسایی 
معتبر شامل کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه 
و یا گذرنامه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 
کنند و با نشان دادن پیامک احراز هویت 
شوند، سپس با دادن اجازه کتبی، به ستاد 
اطالعات  داد  خواهند  را  اجازه  این  اجرایی 
حساب های بانکی و تراکنش های خرید آنها 
را بررسی کند، پس از دادن اجازه نامه، کد 
رهگیری به شماره اعالمی سرپرست خانوار 
ارسال می شود که افراد می توانند با مراجعه به 
 yaraneh10.mcls.gov.ir سامانه 
شماره ملی خود و کد رهگیری دریافتی را 
وارد و سپس تراکنش های بانکی خانوار خود 

را مشاهده کنند.

میرزایی گفت: اگر متوسط مبلغ هزینه کرد 
در چهارماهه اول سال 98 برای خانوارهای 
تک نفره کمتر از 4 میلیون تومان، دونفره کمتر 
از ۵ میلیون تومان، سه  نفره کمتر از ۶ میلیون 
و ۵۰۰ تومان، چهارنفره کمتر از 7 میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای ۵ نفره تا 
8 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد یارانه نقدی 
آن خانوار و یارانه قطع شده مرحله شهریور نیز 
پرداخت می شود، برای خانوارهای ۶ نفره و 
باالتر نیز به ازای هر نفر تا ۵۰۰ هزار تومان به 

سقف خرید خانوار اضافه می شود.
تراکنش های  مجموع  اگر  اما  افزود:  وی 
خرید خانوارها باالتر از میزان یاد شده باشد، 
اعتراض آنها پذیرفته نخواهد شد.سخنگوی 
افزود:  بودجه 98  تبصره 14  اجرایی  ستاد 
مبالغ ذکر شده شامل مجموع تراکنش های 
خرید اعضای خانوار از طریق دستگاه های 
کارتخوان و درگاه های پرداخت اینترنتی است 
و مبالغ کارت به کارت و یا برداشت نقدی جزو 

تراکنش های خرید خانوار به حساب نمی آید.

دلیل حذف اشتباه یارانه برخی افراد

 برادر بزرگوار جناب آقای مهندس سید محمدحسین  زینلی
مدیرعامل محترم  شرکت کویرتایر

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را محضر جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
از درگاه ایزد یکتا برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت الهی و برای تمامی بازماندگان

 صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

خانـواده محتـرم نبـاتی 
با نهایت تاسف درگذشت

حاجیه صبّیه پهلوان )مادر شهید محمدرضا نباتی(
 را حضور شما تسلیت عرض نموده، ضمن آرزوی علو درجات آن مادر عزیز برایتان صبر و اجر آرزومندیم. 

کاروا ن ۳۹۰۲۷ حج تمتع - دفتر زیارتی عماد بیرجند

جنـاب آقـای حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

درگذشت جانسوز ابوی گرامی را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده 
 از خدای بزرگ برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

محمدرضا مجیدی - دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

۳۲۲۲11۰1 - ۰۹1۵۰۹۰۷۰۰۹ عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه    با قیمت مصوب دولتـی    از تولید به مصرف

خانـواده محتـرم  رمضـانی
خبر درگذشت  معلم فرهیخته و همسفر عزیزمان مرحوم حاج غالمرضا رمضانی 

ما را متاثر نمود. ضمن تسلیت به بازماندگان و آرزوی صبر جزیل برای ایشان ، از خداوند منان مغفرت الهی برای آن مرحوم مسئلت داریم. 

مدیر ، عوامل و زائران
 کاروان ۳۹۰۲۷ 
حج سال 1۳۹۷

قابل توجـه همشهریان بیرجنـدی: 
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و 

تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس 

 ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی


