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آغاز آبادانی استان در روز ملی آبادی
روز  عشایر  و  روستا  روز  ملی  همایش  ششمین 
جمهوری،  رئیس  اول  معاون  حضور  با  دوشنبه 
در  اجرایی  دستگاه  ارشد  مدیر   ۴۰ و  وزیر  چهار 
بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی برگزار شد. 
دیروز  عصر  عشایر  و  روستا  روز  ملی  همایش 
پانزدهم مهر در روزی که در تقویم رسمی کشور 
روز روستا و عشایر نام دارد، نخستین بار است که 
خارج از تهران و با حضور فعاالن حوزه روستایی و 
عشایری سراسر کشور در سالن اجالس دانشگاه 
پیام نور بیرجند برگزار شد.  ...مشروح در صفحه 5

برنامه ریزی و تالش  استاندار و مدیران استان با حمایت معاون رئیس جمهور و وزرا در سفری یک روزه به بار نشست ؛

* امین جم

دعوت شیرین

خراسان جنوبی با همه چالش ها و 
 عقب ماندگی های تاریخی خود ،

حاال به همت تجربه مسئوالن و 
تالش مدیران درکنار نگاه مثبت 
سپری  را  خوبی  روزهای  دولت، 
استانی که همین چند  می کند. 
سال پیش پا گرفت و تا سال ها 
امکانات معمول  و  بودجه  بر سر 
یک استان نیز مشکل داشت، به 
تدریج رشد کرده و در تالش است 
وضع خود را تثبیت و کاستی های 
گذشته را جبران کند. در سال های 
اخیر نیز نگاه ... مشروح در صفحه 2

 

صفحه  2
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می خواستند  دعوای
 ایرانی - عراقی راه بیندازند

رئیسی :

صفحه  2

زمینه ساز خیلی از مشکالت 
خود مجلس است

حاجی بابایی :

معموال زمان انتخابات  همه
 احساس تکلیف می کنند

حسن غفوری فرد :

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸5۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/5/۲۲ مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

نیازمند به منشی و دستیار دندانپزشکی  عالقه مندان مشخصات شخصی، 
تحصیلی و شغلی خود را به شماره ۰۹۲۱۳۲۱۴۴۰۱ واتساپ نمایند.

1 - برداشت بار کولر از روی موتور
2 - جلوگیری از زیر بار رفتن زیاد و داغ کردن موتور 

3 -کاهش میزان سوخت و بریدن میل لنگ در زمان کولر گرفتن
4 - سرما دهی باال  5 - تعویض فولی به طور رایگان و ...

شمـاره تمـاس: 
 ۰۹15511۹۶41
۰۹1533555۹2 

قابل توجه کلیه اداره ها ، ارگان های دولتی و مردم شریف خراسان جنوبی
شرکت یدک ناب هور 

برای اولین بار در ایران،  تولید فولی ماشین های سواری و سنگین نموده است

جناب آقـای حسن شـرفی
مدیر محترم بهزیستی شهرستان بیرجند

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان کربالیی محمدرضا شرفی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم

 مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

بنیاد فرزانگان

جناب آقای مهندس مهرآور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

مدیرکل محترم ثبت احوال استان خراسان جنوبی
 که نشان از تخصص، لیاقت و تعهد خالصانه شما می باشد، صمیمانه 
 تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

خانواده های: مهرآور، حسنی، لطفی،  نیکو روش

جناب آقای مهندس مهرآور
انتصاب شایسته جناب عالی را که از

 نیروهای بومی و جوان این استان می باشید به سمت
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت و درایت شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، 
موفقیت و پیروزی تان را از درگاه خداوند منان خواهانیم.
مدیریت و کارکنان ثبت احوال شهرستان بیرجند

بسم رب الشهداء و الصدیقین

سپاس خداوندی را سزاست که سعادت را در پرتو 
شهادت در راهش قرار داد. سالم بر شهیدان شاهد 
که مصداق صدقوا ما عاهدو ا... علیه گردیده اند و 
 سالم خدا بر عاشقان شهادت و رهپویان طریق شهدا.
بدین وسیله به مصداق َمن لَم یَشُكِر الَمخلوق لَم 
یَشُكِر الخالق کمال احترام و قدردانی خود را از بذل 
محبت و زحمات بی شائبه مجموعه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، ارتش، بنیاد شهید انقالب اسالمی، 
نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، مرزبانی، اداره 

کل زندان ها، استانداری، تمامی شرکت های بیمه، ارگان های امداد و نجات، تمامی بانک ها، 
مخابرات، شرکت پیوند خاوران، صدا و سیما ، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، امام جمعه 
محترم و حضور پرشور مردم عزیز خراسان جنوبی که با تشریف فرمایی در مراسم تشییع و تدفین 

این شهید سرافراز و عرض تبریک، تسلیت موجبات تسلی آالم جانكاه مان گردیدند
بی حد و حصر سپاسگزاریم. ضمنا مراسم 

روز هفتم این شهید امروز سه شنبه ۱۶ مهرماه بعد از نماز مغرب
 در محل توحید 5، پالک ۴ برگزار می شود.

 خانواده شهید سردار پاسدار ابراهیم غالمی

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته استاندارد
 را حضور جناب عالی و همكاران محترم 

و تمامی تالشگران عرصه ایمنی، بهداشت و سالمت جامعه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب سرگرد الوانی  ، ستوان یکم اکبرنژاد
 کارکنان محترم پلیس فتای خراسان جنوبی 

 بدین وسیله از پیگیری و سرعت عمل شما عزیزان در برگشت وجهی که از حساب اینجانب 
به صورت  غیر مجاز )اینترنتی( برداشت شده بود،کمال تشکر و قدردانی را دارم. 

مویـدی

جناب آقای دکتر محمد اصغرزاده
مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر کمیلی
رئیس محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر حسن علیزاده 
رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند

۱۴ مهـر ماه، روز ملی دامپزشکـی 
را حضور شما و همکاران گرامی و همه تالشگران این عرصه به خصوص دامپزشکان زحمتکش 
که نقش کلیدی در سالمت جامعه دارند تبریک عرض نموده ، آرزومندیم در سایه الطاف الهی 

در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.
مجتمع تولید تخم مرغ هارکو » پورشمسیان«

جناب آقـای حسن شـرفی
مدیر محترم بهزیستی شهرستان بیرجند

درگذشت پدر گرامی تان را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 آرزوی صبر و سالمتی برای شما و دیگر بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

هیئت مدیره، سرپرست و پرسنل توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جناب آقای مهندس علیرضا مهرآور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی
 که نشان از تعهد، درایت و کارآمدی شما دارد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده 

از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون شما را که از مدیران الیق ، بومی و جوان استان می باشید 
را خواستاریم. همچنین از زحمات و خدمات شایسته 

جناب آقای مجتبی فاطمی  مدیر کل سابق ثبت احوال استان 
نیز قدردانی می نماییم.

کارکنان اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

2طرح آبرسانی بیرجند به بهره برداری رسید

6عملیات اجرایی اَبَر پروژه بیرجند آغاز شد

3 هدف؛ توسعه در مرز
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زائران از سیم کارت  عراقی استفاده کنند/ کاهش هزینه رومینگ

میزان- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به هزینه باالی رومینگ 
بین المللی، توصیه می شود زائران ایرانی از سیم کارت های کشور عراق استفاده کنند، به دلیل اینکه 

هزینه های تماس مقرون به صرفه تر است.

دعوت شیرین
* امین جم

عقب  و  ها  چالش  همه  با  جنوبی  خراسان 
همت  به  حاال   ، خود  تاریخی  های  ماندگی 
تجربه مسئوالن و تالش مدیران در کنار نگاه 
مثبت دولت ، روزهای خوبی را سپری می کند.

استانی که همین چند سال پیش پا گرفت و تا 
سال ها بر سر بودجه و امکانات معمول یک 
استان نیز مشکل داشت ، به تدریج رشد کرده و 
در تالش است وضع خود را تثبیت و کاستی های 
گذشته را جبران کند. در سال های اخیر نیز نگاه 
مردم بیش از پیش به جمال مسئوالن کشوری 
خوش می شود.هرچند زمانی مسئوالن حضور 
خود را داشتند اما این ما بودیم که بدون برنامه 
 و درخواست ، آنان را راهی پایتخت می کردیم
و این خود درد مضاعفی بود که برخی مدیران 
وقت ، فقط فعل دعوت را صرف می کردند و از 

حضورها چیزی عایدمان نمی شد.
 چند صباحی است اما همان طور که گفته شد ،
یک همت جمعی سبب بهبود شرایط و تغییر 
نگاه ها و افزایش درخواست ها به مسئوالن 
شده است. اتفاقی که مشخصا در حضور پررنگ 
مدیران طی روزهای اخیر بیش از همیشه قابل 

لمس است.
اینکه با تالش استاندار ، ششمین همایش ملی 
روز روستا و عشایر نخستین بار در استانی غیر 
از پایتخت برگزار می شود آن هم با این پوشش 
رسانه ای قوی و حجم گسترده ، ستودنی است.
کما اینکه کمتر استان خراسان جنوبی سابقه 
داشته که چنین کانون توجه و مرکز برگزاری 
اول  باشد. حضور معاون  یک رویداد کشوری 
رئیس جمهور ، 4 وزیر و 40 مدیر ارشد دستگاه 
 های اجرایی و روسای کمیته امداد ، بنیاد مسکن ،
... در یک روز در  بنیاد برکت و   ، بانک ملی 
استان خراسان جنوبی حتی جدای از مصوبات 
 آن ، نشان توجه مسئوالن به این خطه است.
به ویژه آنکه از نوع نگاه و برنامه های مسئوالن و 
 وزرا در استان مشخص می شود براساس خط مشی
از پیش تعیین شده و دقیق ، برنامه ها دنبال 
جوان  استان  تا  اند  شده  انتخاب  مسئوالن  و 
خراسان جنوبی، جانی تازه بگیرد و دل مردم 
به امیدی روشن شود. توجه به تنش های آبی 
 و آغاز عملیات اجرایی 100 سازه آبخیزداری ، 
و  مرزنشینان  نیاز  و  ها  محرومیت  به  توجه 
معین  عنوان  به  مجموعه  چند  چند  تعیین 
 ، سربیشه  نهبندان،  چون  هایی   شهرستان 
درمیان و زیرکوه ، تفاهم نامه های چند جانبه 
و محوری با نهادهای مهم کشور ، آغاز نهضت 
کشت گلخانه ای و ... بخشی از مصوبات این 
سفر شیرین بوده است. سفری که جدای از این 
موارد ، آغاز پروژه»راه آهن« را به عنوان اقدامی 
با ارزش در قلب خود داشت  کلیدی و بسیار 
که مطمئنا آغاز عملیات اجرایی آن در چنین 
شرایطی می تواند نجات بخش استان و امیدی 
به  خداقوت  نیز ضمن  ما  باشد.  توسعه  برای 
مسئوالن امر ، امیدواریم در کنار همت مدیران 
باالدستی و نگاه مثبت و ویژه دولتمردان به این 
استان کویری، قول و وعده های داده شده با 
رنگ  زودتر  هرچه  استانی  مسئوالن  تالش 
واقعیت به خود بگیرد و همواره شاهد میزبانی 
و دعوت حساب شده و دقیق از مسئوالن باشیم  
تا این دعوت ها و گام های رو به جلو ، کام 
مردم را شیرین و در دل هایشان  بذر امید بکارد.

رئیس  اول  معاون  سفر  با  همزمان  محمودآبادی- 
از  بیرجند  شهرستان  به  آبرسانی  طرح   جمهور 

محمد شهر به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی روز 
گذشته در مراسم افتتاح این پروژه گفت: برای اجرای 
طرح آبرسانی به بیرجند از محمد شهر تا کنون بیش 

از ۵0 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.
حسین امامی با بیان اینکه این طرح با هدف تامین 
۶۵0 لیتر بر ثانیه آب برای شهر بیرجند در سال ۹4 
آغاز شده است، افزود: آب بیرجند تا افق 1404 از این 

طرح تامین خواهد شد.
 به گفته وی برای این پروژه 10 کیلومتر خطوط 
جمع آوری چاه ها، 1۵ کیلومتر خط انتقال و هفت حلقه 

چاه حفر شده است.
 وی با بیان اینکه بیرجند از سال 1400 با کمبود میزان 
آب تولیدی در قیاس با نیاز مواجه خواهد شد، ادامه 
 داد: با توجه به محدودیت ها، طرح آبرسانی به بیرجند 
 برای تامین آب تا افق 1404 از محمد شهر اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
اضافه کرد: طرح بلند مدت آبرسانی به بیرجند از سال 

۸۲ آغاز و همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: طرح بلند مدت آبرسانی به بیرجند در 
قالب پنج پروژه  شامل آبرسانی از سربیشه به بیرجند،  
احداث تصفیه خانه آب شرب بیرجند، اجرای خطوط 
از  آبرسانی  بیرجند،  ارتباطی تصفیه خانه آب شرب 

محمدشهر به بیرجند و آبرسانی از مختاران به بیرجند 
در حال اجرا است.

هر هفته 30 روستا
وزیر نیرو نیز در این مراسم با بیان اینکه تامین منابع 
آبی از مهم ترین طرح های در دست اقدام در خراسان 
جنوبی است، گفت: هر هفته ۳0 روستای کشور به 

شبکه آبرسانی پایدار متصل می شود.
رضا اردکانیان با اشاره به دستاوردهای انقالب در حوزه 
 های مختلف افزود: تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
تنها چهار تصفیه خانه در کشور فعال بوده که در حال 
 حاضر به ۲۲۸ تصفیه خانه فاضالب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از شش میلیون 
و ۸4۵ نفر از جمعیت روستایی از آب سالم و بهداشتی 
برخوردار هستند، گفت: تا پایان سال جاری هزار و 
میلیون  دوازدهم 10  دولت  پایان  تا  و  روستا   ۳۳۹
 روستایی از نعمت آب آشامیدنی برخوردار می شوند.

وزیر نیرو بیان کرد: یک تصفیه خانه هر 4۵ روز با 
تالش مسئوالن وارد مدار می شود.

اردکانیان با اشاره به اجرای طرح سازگاری با کم آبی 
در خراسان جنوبی بیان کرد: این طرح برای اولین بار 

در این استان در سال جاری تصویب شده که امید 
است با اجرای آن، مشکل کم آبی استان رفع شود.

وی گفت: در حال حاضر هزار و ۳۶0 طرح در بخش 
صنعت برق و آبرسانی در استان در حال اجرا است.که 

از پیشرفت ۳۸ درصدی برخوردار است.
طرح های زیربنایی برای توسعه استان

معاون اول رئیس جمهور نیز در این آیین گفت: با 
آبرسانی مشکل کمبود آب  اجرای طرح های مهم 
آشامیدنی بیرجند رفع  می شود و برای توسعه بیش از 
پیش خراسان جنوبی نیازمند اجرای طرح های مهم و 

زیرینایی هستیم.
وی گفت: در بخش آب و برق در سال های اخیر 
کارهای بسیار بزرگی در کشور صورت گرفته  است که 
نتیجه آن برخورداری جمعیت زیادی از مناطق شهری 
و روستایی از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و 

کاهش خاموشی در کشور بوده است.
جهانگیری افزود: در سال های اخیر هشت میلیارد دالر 
برابر با حدود ۳0 هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و 
امید برای مهار آب های مرزی کشور سرمایه گذاری 

شده است.

با حضور جهانگیری 

طرح آبرسانی بیرجند به بهره برداری رسید
                                                عکس: محمودآبادی
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 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

  نبش رجایی 15  
09155614880  

آگهی نتیجه تجدید انتخابات 
کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهرستان سربیشه

به استناد ماده ۱۳۴ قانون کار و دستورالعمل اصالحی مورخ ۹۶/۴/۲۷ و به موجب صورتجلسه 
مدارک  سایر  و  مدیره  هیئت   ۹۸/۷/۴ مورخ  جلسه  و  عمومی  مجمع   ۹۸/۶/۲۸ مورخ 
تسلیمی ، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
 کانون که از تاریخ ۹۸/۶/۲۸  به مدت چهار سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:

۱- آقای محمد قالسی، رئیس و دبیرهیئت مدیره ۲- آقای حسین جنتی فر، 
نایب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای محمدعلی محمدی، خزانه دار هیئت مدیره 

۴- آقای محمد عبداللهی، عضو علی البدل هیئت مدیره ۵- آقای مراد 
جنت آبادی، عضو علی البدل هیئت مدیره ۶- آقای محمدحسین بخشی بازرس 

اصلی کانون ۷- آقای رضا مقدسی فر، بازرس علی البدل کانون
 کانون به شماره ۵۰۵-۵-۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای 

رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر می باشد. 

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

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

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

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

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

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

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

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

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

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   324150۸1 - 09155617۸46

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸۰۲۱۴ اجرایی آقای سید حسین حسینی فرزند سید محمد محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۲۴/۸۷۵/۸۸۸ ریال در حق آقای حسن عبداللهی و مبلغ 
۴/۳۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و محکوم علیه در قبال بدهی خود اموالی شامل: ۱-کتری آلومینیوم شماره ۲۲ تعداد ۱۴۴ عدد )هر کدام ۱۳۰/۰۰۰ ریال( ۲- کتری آلومینیوم 

شماره ۲۶ تعداد ۱۰۸ عدد )هر کدام ۱۶۰/۰۰۰ ریال( ۳- کتری آلومینیوم شماره ۵۰ تعداد ۵۶ عدد )هر کدام ۴۵۰/۰۰۰ ریال( ۴-کتری آلومینیوم شماره ۴ تعداد ۲۷ عدد )هر کدام ۲۵۰/۰۰۰ ریال( 
۵- کتری آلومینیوم نقره ای شماره ۳۰ تعداد ۲۴ عدد )هرکدام ۲۲۰/۰۰۰ ریال( ۶-کتری آلومینیوم سفید شماره ۳۳ تعداد ۲۴ عدد )هر کدام ۲۰/۰۰۰ ریال( ۷-کتری آلومینیوم سفید شماره ۳۶ 
تعداد ۱۸ عدد )هر کدام ۲۷۰/۰۰۰ ریال( ۸- کتری آلومینیوم سفید شماره ۴۵ تعداد ۱۲عدد )هر کدام ۴۰۰/۰۰۰ ریال( ۹-کتری آلومینیوم سفید شماره ۵۵ تعداد ۸ عدد )هرکدام ۵۰۰/۰۰۰ ریال( 
۱۰- قفل متوسط چینی شماره ۶۰ تعداد ۶۰ عدد )هرکدام۱۵۰/۰۰۰ریال( ۱۱- ماشین ظرفشویی مستعمل ۱۲ نفره دوو یک دستگاه مستعمل )به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( معرفی و توقیف و جمعا به 
مبلغ یکصد و بیست و یک میلیون و چهارصد و ده ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ از ساعت ۹/۳۰  الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. اموال به صورت تکی یا جمعی فروخته خواهد شد.ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

 ایزوگـام خسـروی
10 سال ضمانت   *   نبش بهشتی 21

 09157200570 - 09153623317
مدیریت: حامد خسروی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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می خواستند دعوای
 ایرانی - عراقی راه بیندازند

عراق  در  فتنه هایی  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
شکل گرفت تا رویداد عظیم اربعین را کمرنگ 
و کم رونق کنند. سال گذشته خواستند فتنه ای 
در مشهد با محوریت دعوای ایرانی - عراقی راه 
بیندازند که هدف شان محقق نشد. امسال نیز در 
عراق، یک فتنه آمریکایی - سعودی شکل دادند 

تا جریان اربعین را تحت الشعاع قرار دهند.

مصباح یزدی:  هیچ رهبری قابل  مقایسه 
با آیت ا... خامنه ای در دنیا  نداریم

آیت ا... محمدتقی مصباح یزدی با بیان اینکه  هیچ 
دنیا  در  آیت ا... خامنه ای  با  قابل مقایسه  رهبری 
وجود ندارد، گفت: رهبر معظم انقالب مایه افتخار 

ایران زمین است.

زمینه ساز خیلی از مشکالت 
خود مجلس است

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون والیی 
مجلس می گوید: خیلی از مشکالتی که در کشور 
ایجاد می شود زمینه ساز آن خود مجلس است، اگر 
مجلس مقبول عمل کند حتی اگر کسی بخواهد 
فضا را به سمت تمسخر و زیر سوال بردن جامعه 

ببرد فضای عمومی جامعه همراه نخواهد شد.

 اصولگرایان نباید از
 پیروزی شان مطمئن باشند

نباید  باهنر گفت: اصولگرایان حتما  محمدرضا 
این  باید  بلکه  باشند  مطمئن  شان  پیروزی  از 
حالت خوف و رجا را داشته باشند. همه جریانات 
سیاسی باید احتمال شکست و پیروزی شان را 
داشته باشند و تالش خودشان را برای پیروزی 

بکنند.

معموال زمان انتخابات 
همه احساس تکلیف می کنند

به  اشاره  با  اصولگرا  فعال  غفوری فرد  حسن 
تشکیل ائتالف های نوظهور در صحنه سیاسی 
همه  انتخابات  زمان  معموال  گفت:  کشور، 
احساس تکلیف می کنند و برای پست و مقام، 
جبهه های سوم و چهارم درست می کنند، اینها 

یک بار مصرف هستند.

رئیس دفتر رئیس جمهور:
 هنوز تصمیمی برای

 سهمیه بندی بنزین نگرفتیم

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در خصوص خبر مبنی بر آغاز 
سهمیه بندی بنزین گفت: با شرایط پیش آمده، 
قبل از اینکه دولت تصمیم بگیرد و هماهنگ 
شود به علت مشکلی که در اطالع رسانی پیش 
آمد و یک اشتباه در خبررسانی انجام شد هنوز ما 
تصمیم گیری در این زمینه انجام نداده ایم و فعال 
تصمیم نهایی را در این زمینه به زمانی سپردیم 

که آرامشی ایجاد شود.

دور دوم حذف یارانه ثروتمندان

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 
با بیان این که در مهر ماه نیز دور جدیدی از 
حذف یارانه بگیران را خواهیم داشت،  گفت: این 
فرآیند با نظر مجلس در ماه های آینده نیز ادامه 
می یابد تا یارانه سه دهک باالی جامعه براساس 

قانون حذف شود.

ایرانی ها روزی بیش از 25000 تومان
 یارانه سوخت  می گیرند

خبرآنالین- در حالی که بر اساس اعالم بانک 
جهانی سرانه خط فقر در جهان ۲ دالر در روز 
است، ایران روزانه نزدیک به ۲.۲ دالر یارانه 
دهد.  می  خود  شهروندان  به  فسیلی   سوخت 
با احتساب دالر 11 هزار و 400 تومانی، دولت 
ایرانی روزانه ۲۵ هزار و  به ازای هر شهروند 
۸0 تومان یارانه سوخت های فسیلی تخصیص 
می دهد اما در عمل این شرایط منجر به بهبود 

وضعیت رفاهی نشده است.

نرخ بیکاری دانش آموختگان
 1.1 درصد کاهش یافت

بیکاری  نرخ  که  می دهد  نشان  آمارها  ایرنا- 
جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل سال 
1۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن، 1.1 درصد 
کاهش یافته است و به یک میلیون و 400 هزار 

بیکار رسیده است.

وزیر بهداشت: کمبود دارو
 و تجهیزات در اربعین نداریم

وزیر بهداشت گفت:  امسال کاری که به عنوان 
اولین بار انجام دادیم، این است که اگر زائری 
دچار مشکلی باشد، نیروهای بهداشتی و درمانی 
وی را تا درب منزل همراهی می کنند. از نظر دارو 
و تجهیزات پزشکی نیز همکاران ما به گونه ای 
بسیج هستند که با وجود تحریم ها کوچک ترین 

مشکل و کمبودی نخواهیم داشت.

مصباحی مقدم: هنوز نوبت اعالم 
دارایی اعضای مجمع نرسیده است

غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: برای ثبت نام در سایت 
اعالم دارایی مسئوالن تماس گرفتم، اما اعالم 
اعضای مجمع  ثبت نام  به  نوبت  هنوز  کردند 

نرسیده است.

اشرفی اصفهانی: دولت برنامه ریزی 
دقیقی برای مقابله با تحریم ها ندارد

احمد اشرفی اصفهانی، روحانی اصالح طلب  با 
بیان اینکه بنده نسبت به عملکرد دولت آقاي 
گفت:  مي دانم،  وارد  را  انتقاداتي  نیز  روحاني 
دقیقي  برنامه ریزي  کنوني،  اجرایي  مدیریت 

براي مقابله با تحریم ها نکرده است.

یک ایرانی می خواهد با شکست 
جانسون »تاریخ ساز« شود

کارگر  حزب  ایرانی تبار  عضو  میالنی،  علی 
بریتانیا، به شبکه خبری اسکای نیوز گفت: امیدوار 
است با شکست بوریس جانسون، نخست وزیر 
شود. تاریخ ساز  پیش رو  انتخابات  در  بریتانیا، 
هرگز  بریتانیا،  تاریخ  »در  نوشت:  اسکای نیوز 
در  متصدی،  نخست وزیر  که  نیامده  پیش 
بدهد.« دست  از  را  خود  مقام  انتخابات 
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اتصال ۱۰۰مدرسه عشایری و روستایی خراسان جنوبی به شبکه ملی اطالعات

صدا وسیما- ۱۰۰مدرسه عشایری استان همزمان با روز ملی روستا و عشایر در سفر معاون اول رئیس جمهور، به شبکه ملی اطالعات متصل شد. مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر گفت: بر اساس 
این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است با همکاری وزارت آموزش وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک به کتب درسی، کمک آموزشی، 

که رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی،   مهارت های فنی و اجتماعی را  رایگان برای تمام دانش آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند. ندارم  کار  هیچی  به  من  استاندار  آقای 
عملکردتون خوب بوده یا نه و یا اصال برای 
که  دونم  فقط می  نه  یا  کردین  کاری  مردم 
به  جمهور  رئیس  معاون  و  وزرا  وزیر  اینقدر 
استان آوردن اگر هیچی برای ما نداشته باشه 
همین که اسم شهر و استان رو سر زبون ها 
انداختین که فقط تو فصل بودجه ها یادشون 
بمون اصال استانی به اسم خراسان جنوبی هم 
هست بسه . یکی از اقوام همسرم که در وزارت 
کشور است چندی پیش مهمان ما بود و می 
پرسید در استان شما چه خبر است که اینقدر 
همه جا صحبت از بیرجند هست و بعد از سال 

ها باالخره یکبار کسی هم از ما تعریف کرد 
9۱5 ... ۰۲۳
با توجه به این که کوچه های اول و سوم فرعی 
امامت 47 انشعابات آب برق و... تحویل داده شده 
چرا فرعی دوم هنوز انشعابات انجام نمی شود.
9۱5...۰۰5
باسالم خدمت معاون نیروی انسانی... خراسان 
که  هستیم  بسیجیانی  از  ای  عده  ما  جنوبی 
بهترین لحظات عمرمان را در نیروی انتظامی 
خدمت کردیم و از آخر هم برو به امان خدا. 
که  جامعه  از  قشر  این  برای  آیا  دارم  سؤال 
سیلی خورده آن زمان هستند سابقه ای در نظر 
گرفته نشده از باال چون اون چند نفری که خدا 
نگشون کرد وکنارتون هستند جزو سابقه شون 
هفت  یکی  که  بقیه  برای  گردیده  محسوب 
دیگری ده و اون یکی چهار سال بوده چی؟ 

شفاف پاسخ بفرمایید.
9۱5...599
از  و  دادند  پیام  که  آن عزیزی  سالم خدمت 
تمدید فعالیت صنوف مزاحم گالیه مند بودند 
باید عرض کنم که تا زمانی که مرز جغرافیایی 
زندگی )همانند سایر تسهیالت( بین مردم و 
مسئوالن وجود داشته باشد و هیچ مسئول و 
مدیرکلی در شمال شهر زندگی نکنه و فقط 
برای مانورهای تبلیغاتی و گاردهای تشریفاتی 
کوچه  شهر)نه  شمال  خیابانهای  به  سری 
همین  اوضاع  میزنند،  آن(  های  کوچه  پس 
هست و خواهد بود. من ساکن خیابان شهید 
خیابان  و  خیابان  این  هستم صنوف  فهمیده 
مصطفی خمینی باپارک دوبل خودروها،پارک 
خودرو در دو طرف کوچه های مجاور،اِشغال 
پیاده رو وچندین معضل دیگر امان ساکنان را 
بریده اند چندین مرحله هم پیام دادم ولی یک 
به  امیدی  دروازه.  و دیگری  گوش در هست 
اینها نیست،امیدوار به خدا نه به خلقش باش.
9۱5...9۰5
سالم جناب آقای شهردار لطفا دستور فرمایید 
دیوارها و نرده های کانال بلوار سجاد را تکمیل 
و خاکهای داخل آن که جلوی آب را گرفته 

است تخلیه کنند. متشکریم
9۱5...489
لطفا  محترم  شهردار  و  استاندار  جناب  سالم 
فکری به حال پروژه هالل احمر خیابان طالقانی 
بکنید چندین سال از تاریخ تحویل آن می گذرد 
کردیم. گذاری  سرمایه  آنجا  در  امیدی  به 
9۳5...49۲
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم 
لطفا در خصوص آسفالت و جدول کشی محله 
جلیلیان جنب بلوار امام رضا )ع( اقدامی نمایید. 

با تشکر خدمت به محرومان عبادت هست.
9۱5...۳58
سالم آوا به سمع جناب شهردار محترم بیرجند 
برسانید، بعضی از سازمانهاو ادارات خود را مانند 
سازی  راخصوصی  اجرائیات  رفاهی،  پارکها، 
به نحو  ترو  ارباب رجوع آسان  تا کار  نمایند، 

احسن انجام پذیرد. 
9۱5...9۱5
سالم آوای عزیز، خواستم بگم یعنی مسئوالن 
متوجه آسفالت بسیار بد و نامناسب اول غفاری 
تا چهارراه نیروگاه برق نشدن؟! چرا علیرغم این 

همه درخواست روکش نمیکنن؟!
9۱5...۳58
با  را  بیکار  استاندار عزیز، جوانان  آقای  سالم 
مدارس  در  مخصوصا  بازنشستگان  برداشتن 

غیرانتفاعی وشرکت ها به کار برسانید.
9۰۲...۱46
درپاسخ به اطالع مخاطبی که پیامی مغرضانه 
منفعت  شما  حرف  برسانید:  بودند  فرستاده 
شخصی را به منفعت جمعی ترجیح می دهد. 
اجبار  از روی  نه  آنهایی که کمکی می کنند 
بلکه خالصانه و برای سهولت راه رسیدن هزاران 
عاشق به زیارت کربالی اباعبدا... الحسین)ع( 
نیت می کنند و اینکار را انجام می دهند. شما 
که مدعی وجود فقر در جامعه هستید چقدر برای 
رفع وضعیت داخلی کمک کرده اید؟ مسیر زیارت 
موال حسین)ع( را عاشقان اهل البیت)ع( دست 
به دست هم میدهند و با کوچکترین مبلغ ها 
آماده سازی میکنند و همه از برکات آن بهره مند 
میشوند ولی شما که فقر و بدبختی مردم را می 
بینید به جز شبهه سازی  و تشویش ذهن ها چه 
کردید؟ جواب شما روشن است. عشق به امام 
حسین)ع( حدومرز نمیشناسد. بدون شک همان 
عزیزانی که در راه اربعین کمک می کنند دهها 

برابر در طول سال کمکهای خیریه دارند.
ارسالی به تلگرام آوا

در   فقیه  ولی  عزیز  نماینده  خدمت  سالم  با 
سخت  و  مردمی  استاندار   ، جنوبی  خراسان 
پاسداران  کوش و فرمانده والیت مدار سپاه 
آوای  روزنامه  از  تشکر  با  و  اسالمی  انقالب 
برای وضع جامعه و ترویج تهمت و  بیرجند 
دروغ و تخریب و به قول آقای معاون محترم 
سیاسی استاندار رشد رسانه های بی هویت 
پیشنهادی داشتم شما بزرگواران اعضای ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر هستید و چه 
منکری باالتر از ترویج بی اخالقی در فضای 
؟  استانمان  ای  رسانه  و  اجتماعی   ، مجازی 
همه ما خوب می دانیم که پیامبر ما مبعوث 
مکارم  بخاطر  بود  عزیز  و  اخالق  برای  شد 
در  ما  استان  در  مهم  این  اما  اش  اخالقی 
گذاشته  کنار  مسئول  های  دستگاه  سکوت 
شده است لطفا این فریضه را در این رابطه 
احیا کنید و اولین گام این است که از این ها 
به هر قیمتی  برائت کنیم کسانی که  اعالم 
هر  با  و  زنند  می  تهمت  مردم  به  جامعه  در 
انگیزه ای حق الناسی به اسم افکار جامعه را 
مسموم می کنند باید به جامعه معرفی شوند 
دومین گام این است که همانطور که در زمینه 
حجاب می گوئیم باید از دستگاه های دولتی و 
کارمندان شروع کنیم و حجاب اسالمی برای 
آنها الزامی باشد این مورد را نیز در اطرافیان 
خودمان و افراد شاغل در زیر مجموعه مان 
.  نشود خدای ناکرده مدیریت  کنترل کنیم 
یک اداره در استان به دست انسان فحاشی 
بیافتد که جامعه از رذایل اخالقی او در امان 
و  تریبون های رسمی  برخی  نکند  و  نیست 
غیر رسمی  جامعه در دست کسانی بچرخد 
که جامعه آنها را در بسیاری از اقدامات خارج 
از دایره اخالق سهیم بدانند نگذاریم افرادی 
افکار  که  شوند  تعریف  الگو  جامعه  برای 
را صاحب  آنها  و  اعتماد  بی  آنها  به  عمومی 
این  اگر  بشناسند  ها  دیدگاه  در  انحراف 
از بی  بسیاری  پیشنهاد ها عملی شود شاید 
اخالقی ها از جامعه رخت بربندد و دیگر کسی 
به پشتوانه عدم نظارت و بی توجهی  نتواند 
مسئوالن و نبود امر به معروف و نهی از منکر 

در جامعه بی اخالقی کند. 
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم ضمن تشکر ازمطلب آقای جهانگیری 
بخوانند که حرف همه ما بود کاش در این گونه 
 موارد مسئوالن محترم استان اطالع رسانی
بهتری می کردند واقعا اینکه در یک روز این همه 
 مسوول به یک استان محروم مرزی می آیند
کار بزرگی است و اطالع دادن این همت به 
 مردم هم وظیفه مهم دستگاه ها و رسانه هاست
از  سطح  این  استان  نقاط  اقصی  در  تا 
خدمتگزاری مسئوالن ملی به مناطق محروم 
سفر  به  منتهی  روزهای  در  نه  شود  فراگیر 
چه  است  قرار  که  بود  ها  روزنامه  در  خبری 
اتفاقی برای  بیایند چکار کنند و چه  کسانی 

استان قرار است بیفتد.
9۳6 ... 8۱7
خبری خواندم در روزنامه شما در خصوص اینکه 
دشمن در حال عقب نشینی است کاش عقب 
نشینی نکند و مکررا به ما حمله کند این روزها 
با تمام سختی هایش یک حسن بزرگ دارد 
و آن اینکه وابستگی هایمان را داریم کم کم 
قطع می کنیم روی پای خودمان می ایستیم و 
حاال که منابع سرشار  مالی وجود ندارد مدیریت 
مصرف و هزینه های خود را یاد می گیرم چقدر 
خوب است که  با تحریم قیمت یک کاالیی 
باال می رود به فکر جایگزین کردنش می افتیم 
و با کیفیت بهتر نمونه داخلی را تقویت می 
کنیم و حاال اگر تحریم ها هم برداشته شد باز 
هم برنده ایم که به خودمان آمده ایم و خودکفا 
شده ایم قدر این شر را که به خیر تبدیل می 
شود را بدانیم و انشاا...  فرهنگ اقتصاد مقاومتی 

در تمام جامعه نهادینه شود .
ارسالی به تلگرام آوا
چقدر راحت است آدم تو خانه اش بنشیند و هر 
کسی هر کار خوبی انجام دهد بیاید یک عیب 
بگیرد همان را بزرگ کند و مسخره و تخریب 
کند و ...  خودش هم هیچ هنری به خرج ندهد 
ارشاد و بسیج می خواهم اداره فرهنگ و   از 
یک دوره سواد رسانه عمومی در قالب کلیپ و 
متن برای استفاده همه در دسترس قرار دهد تا 
عموم جامعه که بعضا به دلیل تبلیغات رنگ 
و وارنگ برای تشخیص واقعیت ها در فضای 
مجازی دچار سردرگمی می شوند بفهمند که 
مثال کانالی که هر چند وقتی یک پیام آنهم 
گذارد می  گروه  یک  کردن  مسخره   برای 
می تواند چه پشت صحنه ای داشته باشد یا 
اصال چقدر می تواند حرف هایش حقیقت داشته 
باشد و یا اصال با چه هدفی دارد کار می کند و 
ایا اصال مردم برایش مهم هستند یا نه و یا  ... ؟
9۱5 ... ۰98

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 هدف؛ توسعه در مرز

گروه خبر- معاون اول رئیس جمهوری 
همایش  در  شرکت  برای  گذشته  روز 
چند  افتتاح  و  عشایر  و  روستا  روز  ملی 

طرح عمرانی وارد بیرجند  شد.
فرودگاه  به  ورود  بدو  اسحاق جهانگیری 
سوی  از  بیرجند  کاوه  شهید  بین المللی 
استاندار و مسئوالن استان مورد استقبال 
اول رئیس جمهوری  قرار گرفت. معاون 
از وزیران  در این سفر به همراه شماری 
و مسئوالن کشوری در ششمین همایش 
امسال  که  عشایر  و  روستا  روز  ملی 
پایتخت  از  غیر  استانی  در  بار  نخستین 
سخنرانی  و  شرکت  می شود،  برگزار 
و  می کند.وزرای جهاد کشاورزی، ورزش 
جوانان، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
روسای کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی به همراه جمعی از 
معاونان وزرا و مسئوالن کشوری با معاون 
اول رئیس جمهوری خراسان جنوبی آمدند 
و با حضور آنان در مناطق گوناگون استان 
زیرساختی  و  عمرانی  های  طرح  برخی 

افتتاح یا کلنگ زنی می شود.
جهانگیری با سفر به بخش درح شهرستان 
مرزی سربیشه همزمان با ۱5 مهر روز روستا 
و عشایر با مردم این منطقه دیدار می کند. 
روز  ملی  همایش  حاشیه  در  همچنین 
روستا و عشایر قرار است با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری هشت تفاهم نامه از 
سوی وزرا و روسای سازمان ها و نهادهای 
حمایتی  در راستای توسعه مناطق روستایی 
و عشایری امضا  شود که از این تعداد، چهار 
تفاهم نامه مربوط به خراسان جنوبی است. 
۲ هزار و 48۰ طرح به ارزش 7۱4 میلیارد 
تومان نیز به طور همزمان در سراسر کشور 
به بهره برداری می رسد که شماری از آنها 

متعلق به خراسان جنوبی است.

جهانگیری:  خدمات رسانی
 به روستاییان از نقاط درخشان 

کارنامه نظام است
معاون اول رئیس جمهوری بدو ورود به 
بیرجند  کاوه  شهید  بین المللی  فرودگاه 
نقاط  از  گفت:   خبرنگاران  جمع  در 
درخشان کارنامه نظام جمهوری اسالمی 
خدمات رسانی  انقالب،  پیروزی  از  بعد 
اسحاق  است.  عشایر  و  روستاییان  به 
جهانگیری افزود: خراسان جنوبی یکی از 
استان های در مسیر توسعه است و با توجه 
دارد  افغانستان  با  مشترک  مرز  اینکه  به 
می توانیم از این طریق تعامالت خود را با 
این کشور افزایش دهیم. وی اظهار کرد: 
استفاده از این ظرفیت برای توسعه تجارت 
همسایه  کشور  با  تعامالت  و  خارجی 
رئیس  اول  دارد.معاون  قرار  برنامه  در 
خراسان  که  آنجایی  از  گفت:  جمهوری 
جنوبی در مسیر توسعه خط ریلی چابهار 
توسعه  این  آینده  در  دارد  قرار  مشهد  به 
تسریع می یابد و این خط ریلی به تبادالت 
بین المللی کمک خواهد کرد. وی با اشاره 
به همایش ملی روز روستا و عشایر یادآور 

شد: این همایش برای نخستین بار به غیر از 
پایتخت در خراسان جنوبی برگزار می شود.

جهانگیری: مرز، خط  قرمز 
جمهوری اسالمی ایران است

معاون اول رئیس جمهور در جمع مردم 
شهر “ُدرح” شهرستان مرزی سربیشه با 
ایران امن  امروز مرزهای  اینکه  بر  تاکید 
خط  ایران  مرزهای  امروز  گفت:  است، 
قرمز جمهوری اسالمی و مرز عزت است. 
اسحاق جهانگیری از مردم این منطقه به 
اسالمی  غیور جمهوری  مرزداران  عنوان 
افزود:  و  کرد  یاد  تاریخ  طول  در  ایران 
باال  حساسیت  مسائل  یکسری  به  ایران 
دارد که مالحظه هیچ کسی را نمی کند و 
آن مرز است. وی گفت: به واسطه وجود 
می بالد  و  است  سرافراز  ایران  مرزداران، 
با  طوالنی  مرز  در  که  موضوع  این  به 
در  مرزداران  همسایه،  متعدد  کشورهای 
کنار ارتش مسلح جمهوری اسالمی ایران، 
انتظامی و سایر  نیروی  پاسداران و  سپاه 
دستگاه ها از کشور در مقابل همه مسائل 
حراست می کنند. وی ادامه داد: امروز ما 
در مرز با کشور افغانستان، با هم گفت و 
را  آن ها  لذا مردم طرح های  گو می کنیم 
شکست دادند، مردم می خواهند برای حل 
و  شود  چاره اندیشی  زیربنایی  مشکالت 
همه برای حل مشکالت در میدان هستند. 
درصد   4۰ از  بیش  افزود:  جهانگیری 
است  روستایی  جنوبی  خراسان  جمعیت 
گوناگون  دستگاه های  که  توافقاتی  و 
امضا کردند می تواند برای شهرستان های 
زیرکوه، سربیشه، نهبندان و درمیان توسعه 
در پی داشته باشد. وی که از طریق بالگرد 
به شهر درح سربیشه سفر کرد، گفت: شهر 
از باال تماشا کردم آسفالت معابر  درح را 
خیلی کم بود در حالی که وقتی نقطه ای 
که  است  این  قدم  اولین  می شود  شهر 
بازسازی  و  آسفالت  کوچه ها  و  خیابان ها 
به  تفریحی  و  شهری  امکانات  و  شود 
برای  یادآور شد:  جهانگیری  بیاید.  وجود 
به  کشور  وزیر  معاون  درح  شهر  مسائل 
فرصت  اولین  در  کند  کمک  شهرداری 
مشکل آسفالت تمام معابر و خیابان ها رفع 
شود. وی ادامه داد: همه مسئوالن نظام و 
دولت عالقه مند هستند غبار محرومیت از 
این مناطق برداشته شود و حتما با کمک 

همه جانبه مناطق را آبادتر می کنیم.
عملیات اجرایی مدرسه شبانه روزی متوسطه 

9 کالسه بخش “ُدرح” نیز آغاز شد.

عملیات اجرایی ۱۰۰ سازه 
آبخیزداری در استان آغاز شد

آبخیزداری  سازه   ۱۰۰ اجرایی  عملیات 
رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  با حضور 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در 
روستای حاجی آباد شهرستان سربیشه به 
نمایندگی از سایر سازه ها آغاز شد. مدیرکل 
آیین  این  در  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
خاکی  بند  عملیات  اجرای  برای  گفت: 

تومان  میلیون   45۰ آباد  حاجی  روستای 
اعتبار هزینه می شود. علیرضا نصرآبادی 
مناسب  اعتبارات  اختصاص  به  اشاره  با 
صندوق توسعه ملی برای حوزه آبخیزداری 
استان افزود: این سازه با ۱7 هزار و 5۰۰ 
مترمکعب حجم خاکریزی اجرا می شود. 
وی بیان کرد: سه قنات در پایین دست 
این  آبگیری  از  خانوار  با ۲6۲  روستا  سه 
سازه که در حد ۱5۳ هزار مترمکعب است، 

بهره مند خواهند شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار 
سازه های  این  شده  بینی  پیش  کرد: 
آبخیزداری دهه فجر امسال به بهره برداری 
برسد. وی افزود: ۲6 میلیارد و 4۰۰ میلیون 
تومان اعتبار از محل تسهیالت صندوق 
توسعه ملی برای اجرای این طرح ها هزینه 
بهره برداری  با  کرد:  بیان  وی  می شود. 
 9۱ در  آبی  منبع   ۱۳۰ سازه ها  این  از 
برخوردار  آن  مزایای  از  استان  روستای 
حجم  کرد:  اظهار  می شوند.نصرآبادی 
عملیات این سازه ها 55۰ هزار مترمکعب 
و حجم آبگیری یک میلیون و 8۰۰ هزار 
مترمکعب پیش بینی شده است. وی عنوان 
کرد: فاز دوم اجرای سازه های آبخیزداری 
در  و  می شود  آغاز  امسال  بهمن  از  نیز 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۰ حدود  فاز  این 
منابع  مدیرکل  است.  یافته  اختصاص 
جنوبی  خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی 
جمعیت برخوردار از سازه های آبخیزداری 
گفت:  و  کرد  عنوان  خانوار  هزار   ۲۰ را 
پارسال نیز 97 سازه آبخیزداری با حجم 
اعتبار  و  مترمکعب  هزار   45۲ عملیات 
منابع  محل  از  تومان  میلیارد   ۱6 حدود 
افتتاح  استان  در  ملی  توسعه  صندوق 
شد.وی گفت: با بهره برداری از این سازه ها 
۱۰۰ منبع آبی در روستاها تحت تاثیر قرار 
گرفته است و 78 روستا با ۳6 هزار نفر از 
آنها بهره مند شدند. در زمان حاضر ۲ هزار 
و ۳۰۰ سازه آبخیزداری منابع طبیعی اعم 
از سنگی، سنگی مالتی و خاکی در استان 

خراسان جنوبی وجود دارد.

خراسان جنوبی از نظر کشت 
گلخانه ای عقب است

آیین  این  در  هم  کشاورزی  جهاد  وزیر 
از نظر کشت های  گفت: خراسان جنوبی 
گلخانه ای عقب است و این نوع کشت باید 
در چنین استان کم آبی توسعه یابد. محمود 
حجتی افزود: استان یزد با توجه به وضع 
اقلیمی خشک و کم آب توانسته از ظرفیت 
کشت های گلخانه ای به خوبی استفاده کند. 
وی گفت: باید دست به دست هم گلخانه 
را توسعه دهیم و بیشترین اشتغال و ارزش 
افزوده را در استان رقم بزنیم و وزارت جهاد 
کشاورزی نیز در این زمینه اعالم آمادگی 
می کند. حجتی به حضور و مشارکت مردم 
در اجرای این سازه ها اشاره کرد و گفت: 
همچنین شترداری از ظرفیت های خوب و 
متناسب با اقلیم خراسان جنوبی است که 

این صنعت رو به گسترش و توسعه است.

۱۵۰۰ میلیارد تومان
 برای اجرای سازه های 

آبخیزداری هزینه می شود
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور نیز گفت: یک هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان برای اجرای سازه های آبخیزداری 
هزینه و این پروژه ها در یک هزار و ۳۳ 
حوزه در ۳8۰ شهرستان و بیش از ۱۰ هزار 
نقطه اجرا می شود. خلیل آقایی افزود: سال 
گذشته نیز طرح هایی آبخیزداری در 6 هزار 
نقطه سراسر کشور اجرا شد.وی بیان کرد: 
در دیدار با استاندار خراسان جنوبی برای 
اختصاص 6۰ میلیارد تومان اعتبار اجرای 
دادیم  مساعد  قول  آبخیزداری  طرح های 
می بینید  را  دیدار  این  ثمرات  امروز  که 
تومان  میلیارد   ۲6 نخست  مرحله  در  و 
سازمان  می شود.رئیس  کلنگ زنی  امروز 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: تا 
نیمه اول سال 99 حتی بیش از 6۰ میلیارد 
تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری 
به خراسان جنوبی اختصاص خواهد یافت.
استاندار  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
از  استان  آیین گفت: هرچند  این  هم در 
است  عقب تر  گلخانه ای  نظر کشت های 
شده سطح  انجام  برنامه ریزی های  با  اما 
زیرکشت از 67 هکتار به یک هزار هکتار 
عابدی  یافت.مشیرالحق  خواهد  افزایش 
آبخیزداری  سازه های  درخصوص  افزود: 
استان  اختیار  در  اعتبار خوبی  امسال  نیز 
افزایش طرح های  شاهد  و  می گیرد  قرار 

آبخیزداری تا پایان سال خواهیم بود.

برای اولین بار در کشور
واحدهای مسکونی معیشت محور

در استان  ساخته می شود
 واحدهای مسکونی معیشت محور برای 
اولین بار در کشور در خراسان جنوبی و به 
عنوان پایلوت در روستای محمودآباد بیرجند 
احداث می شود. در روز ملی روستا و عشایر 
۱۰ طرح هادی روستایی با اعتبار بیش از 
۱8 میلیارد و 44۰ میلیون ریال همزمان با 
سفر معاون اول رئیس جمهوری و با حضور 
رئیس بنیاد مسکن به خراسان جنوبی به 
مسکن  بنیاد  رئیس  رسید.  برداری  بهره 
انقالب اسالمی در این مراسم  گفت:تصمیم 
گرفتیم طرح “واحدهای مسکونی معیشت 
محور” را برای اولین بار در کشور پایلوت در 
محمود آباد  شهرستان بیرجند اجرایی کنیم.
علیرضا تابش افزود: در مسکن روستایی 
هیچ مشکلی برای تامین اعتبار نداریم.وی 
با بیان اینکه امسال برای ۲۰۰ هزار واحد 
ایم،  کرده  اعتبار  تامین  روستایی  مسکن 
افزود: این اعتبارات در قالب تسهیالت به 
متقاضیان پرداخت می شود.تابش با بیان 
قرارداد  عقد  واحد  هزار  تاکنون 5۰  اینکه 
شده است، اضافه کرد: اگر از سوی مردم 
برای دریافت این وام ها همتی شود، می 
توانند با استفاده از سایر کمک های بنیاد 
مسکن خانه هایشان را مقاوم کنند.رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: عالوه بر 

این با نهادهایی مانند کمیته امداد امام )ره( و 
بهزیستی تفاهم نامه هایی داریم.وی با بیان 
اینکه خانه های روستایی باید معیشت محور 
شوند، افزود: در ابتدا قرار بود مسکن از طرف 
بنیاد مسکن تامین شود و بسیج سازندگی 
وام هایی در زمینه احداث دامداری بدهد.

تابش با بیان اینکه با بحث و بررسی های 
انجام شده به دنبال توسعه صنایع دستی  و 
هستیم،  محور  معیشت  واحدهای  احداث 
افزود: این امر به صورت پایلوت از روستای 
محمودآباد آغاز می شود تا بتوانیم خانه و 
کارگاهی معیشت محور داشته باشیم.وی در 
این مراسم تعهد کرد گچ کاری و ایزوگام 
حسینه ی روستای محمودآباد با کمک بنیاد 

مسکن انجام شود.
جنوبی  خراسان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
در  طرح ها  این  گفت:  آیین  این  در  نیز 
روستاهای دهشیب سربیشه، آبگرم و آواز 
درمیان، دستگردان، کریم آباد و غنی آباد 
کریم آباد  روستای  طبس،  شهرستان 
اسفهشاد  و  ُرشک  روستای  و  خوسف 
است.علی  شده  تکمیل  و  اجرا  قاینات 
اصغر آسمانی مقدم ادامه داد: برای اجرای 
مترمربع  و ۲94  هزار  چهار  این طرح ها 
هزار  معابر، ۲  جداسازی  و  فرش  سنگ 
و ۲46 متر طول جدول گذاری به منظور 
هدایت آب های سطحی، ۱۲۳ مترمکعب 
مترمربع   ۳7۱ و  هزار   59 سنگی،  دیوار 
زیرسازی معابر و 55 هزار و 77 مترمربع 
گفت:  شد.وی  انجام  معابر  آسفالت 
همزمان با افتتاح این طرح ها از مطالعات 
4۲ طرح هادی روستایی که اعتبار تهیه 
ریال  میلیون   7۰۰ و  میلیارد   ۱۲ آنها 
است، رونمایی شد.همزمان با این مراسم 
روستاییان  به  نیز  مالکیت  سند  تعدادی 
محمودآباد تحویل شد،  تعداد این اسناد 
مالکیت تک  68 هزار و 7۰۰ جلد سند 
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  بود.  برگ 
در این باره گفت:  این اسناد مالکیت در 
مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲5 هزار 
نفر جمعیت  و به نمایندگی از آنها 6 جلد 
سند در روستای محمودآباد بیرجند واگذار 
و  چهارصد  و  هزار   ۳۳ همچنین  شد. 
بیستمین واحد مسکونی خراسان جنوبی 
که از محل تسهیالت طرح ویژه مسکن 
روستایی احداث شد، به نمایندگی از سایر 
شهرستان  بهلگرد  روستای  در  واحدها 
رسید.آسمانی  برداری  بهره  به  بیرجند 
این واحدهای  مقدم گفت: برای ساخت 
مسکونی 6 هزار و 8۰ میلیارد ریال هزینه 
شده که سه هزار و 4۰ میلیارد ریال آن 
آورده  سهم  بقیه  و  تسهیالت  محل  از 
 4۲ تاکنون  افزود:  است.وی  متقاضیان 
هزار و 97۳ متقاضی مسکن در مناطق 
نفر  هزار   ۲5 زیر  شهرهای  و  روستایی 
جمعیت استان در بانک های عامل انعقاد 
 9۱۰ و  هزار  چهار  که  کرده اند  قرارداد 
میلیارد ریال تسهیالت ویژه روستایی به 
آنها پرداخت خواهد شد و به همین میزان 

آورده متقاضیان تشکیل می دهد.

 خط ریلی به تعامالت بین المللی کمک می کند

 خط ریلی به تعامالت بین المللی کمک می کند



موفقیت و انرژی

چپ دست ها

شوخي های تدافعی و  تهاجمی

بیش تر نگرانی مدیران از شوخي هایی هست 
منتهی  بی نظمی  و  دلخوری  تشویش،  به  که 
شود. هنگامی که یک یا چند کارمند علیه جمعی 
دیگر شوخي هایی مي کنند که سبب اهانت 
و ناراحتی شود، به سختي مي شود از اثرهای 
مثبت شوخي مکالمه کرد. خانم ها در محیط کار 
کمتر از شوخي های تهاجمی استفاده مي کنند. 
آنها تالش مي کنند جانب احتیاط را نگه دارند. 
ولی مردها با مردها )به خصوص شوخی های 

فیزیکی(  نامناسب بیشتری دارند.
 ولی زن ها به طور متوسط بیش از مردها از 
شوخی های تدافعی استفاده مي کنند. شوخي 
هایی که در دل خود خشونت دارد، ولی بیش تر 
با هدف دفع خشونت ظاهر مي شود. خیلي مهم 
هست که شوخی ها به تقویت روحیه جمعی مدد 

کند، نه آن که بین آنها فاصله بیندازد.

راز چپ دست ها در چیست؟

چپ دست بودن موهبتی است که از دیدگاه 
فواید  شناختی  اعصاب  علوم  و  پزشکی 
باال  دارد  همراه  به  شخص  براي  متعددی 
بودن متوسط هوش ریاضی، توانایی بیش تر 
در حل مسئله و خالقیت، قدرت بیش تر در 
کنترل خشم و احساسات منفی از جمله این 

موارد هست.
دست:  چپ  اشخاص  های  ویژگی 
و  وابستگي  عدم  تفکر،  سرعت  رهبري، 
ذکاوت،  با  پذیر،   انعطاف  استقالل،  افزایش 

افزایش سازگاری
اشخاص چپ دست در هنر، ورزش، ریاضیات 
و سیاست دارای قابلیت های باالتری هستند.
چپ دستی نوعی خصوصیت منحصر به فرد 
آن  بروز  در  کارشناسان  گفته  به  که  است 
مسایل ژنتیکی و غیر ژنتیکی فراوانی نقش 

دارند.
کارشناسان متوجه شدند اشخاص چپ دست 
در  فرد  به  منحصر  هایی  تولید ژن  علت  به 
رحم مادر دارای قابلیت و مهارت های کالمی 

بهتری نسبت به راست دست ها هستند.
کارشناسان چهار ناحیه ژنتیکی کشف نموده 
اند که در ایجاد چپ دستی اثر گذار است؛ این 
مناطق ژنتیکی نقش قابل توجهی در توسعه 
مغز دارند و به گفته دانشمندان این یکی از 
باعث مي شود چپ دست  دالیلی است که 
ها مهارت های زبانی منحصربه فردی داشته 

باشند.

مچ هایتان 
را به کار بگیرید

اگر دل خوشی از ورزش ندارید باید بدانید که 
ورزش های سنگین امکان آسیب به مچ دست ها 
را بیشتر می کنند. استخوان ها نیاز به ورزش های 

مناسب دارند تا محکم بمانند. یکی از بهترین 
ورزش ها برای تقویت استخوان مچ ها این است 
که بنشینید، مچ دست هایتان را روی میز بگذارید، 
در هر یک از دست ها یک بطری آب کوچک 
بگیرید )از طرف سر( مچ ها را ده مرتبه از چپ به 

راست و 10 مرتبه از راست به چپ حرکت دهید.

عادت مصرف نوشابه  
به کلیه ها آسیب می رساند

طبق تحقیقی مشخص شد که نوشیدن دو یا 
چند لیوان نوشابه در روز می تواند با باال رفتن 
احتمال بروز بیماری های کلیوی در ارتباط باشد. 

این تحقیق روی 1۲000 نفر انجام گرفت، میزان 
پروتئین یافت شده در ادرار آنهایی که میزان باالیی 
نوشابه در روز مصرف می کردند، باالتر بود. وجود 
پروتئین در ادرار یکی از نشانه های اولیه تخریب 
کلیه هاست اما اگر در این مرحله تشخیص داده 

شود، می توان از آن پیشگیری کرد.

برای تمیز کردن گوش 
از گوش پاک کن استفاده  نکنید

وقتی از گوش پاک کن استفاده می کنید، در واقع 
موم گوش را عمیق تر به داخل گوش و جایی که 
نباید باشد فرو می کنید و ممکن است جلوی پرده 

گوش جمع شده، آن را مسدود کرده و مشکالت 
مختلفی ایجاد کند.قارچ، باکتری و ویروس ها از 
گوش بیرونی به داخل گوش رفته و می تواند 
دردناک  بسیار  که  شود  عفونت  بروز  موجب 
خواهد بود. همچنین می تواند موجب از دست 

رفتن شنوایی شود. 

با هویج رنده شده
 از گرمازدگی جلوگیری کنید

در هوای گرم، مهم ترین مسئله تأمین آب بدن 
است، زیرا دمای باال نیاز به کنترل و تنظیم دمای 
بدن را پررنگ تر می سازد. بدن برای این کار نیاز 

به انرژی و صد البته آب دارد. در نتیجه توصیه 
همزمان  آب  و  انرژی  دریافت  برای  می کنیم 
به سراغ سبزیجات تازه و سرشار از آب بروید. 
می توانید برای پیشگیری از گرمازدگی  هویج 
این  در  موجود  قند  کنید.  مصرف  شده  رنده 

سبزیجات، طبیعی هستند.       

کاری که می توانید هنگام
 گرسنگی انجام دهید

عقیده ای وجود دارد که ورزش با معده خالی کالری 
بیشتری می سوزاند. در حقیقت، این بر کاهش 
چربی تأثیر نمی گذارد. از طرف دیگر از دست 

دادن عضالت است. شدت تمرین نیز کاهش می 
یابد زیرا بدن فاقد انرژی است.تمرینات شدید را با 
ورزش هوازی جایگزین کنید. اگر مشکل گوارشی 
دارید، بهتر است قبل از هر نوع ورزش یک میان 
وعده میل کنید زیرا فعالیت بدنی باعث تولید اسید 

معده می شود.

ریفالکس در واقع بازگشت محتویات معده به مری است که معموال نیم تا دو ساعت بعد از خوردن 
غذا اتفاق می افتد. جویدن آدامس به مدت 30 دقیقه بعد از هر وعده غذایی، در بهبود سوزش سردل و 
ریفالکس )ترش کردن( نقش موثری دارد. مکانیسم این اثر نیز ناشی از خنثی شدن مقداری از اسید معده 
در نتیجه جویدن آدامس می باشد. در حقیقت مشخص شده است آدامس جویدن موجب بازگشت اسید 
معده از مری به معده می شود. آنچه باعث سوزش مری یا در اصطالح سوزش سردل می شود، اسید 
معده و هورمون پپسین است که به مخاط مری آسیب رسانده و در صورت عدم درمان با خطر خونریزی 
های گوارشی، بلع دردناک، بدخیمی و سرطان مری همراه خواهد بود. عالمت بارز این اختالل، سوزش 

سردل یا احساس درد و سوزش در زیر جناغ سینه است.

متاسفانه تبلیغات ناآگاهانه و گسترده ای در خصوص مصرف نمک دریا به عنوان نمک طبیعی و داشتن خواص 
درمانی تهدیدی جدی برای سالمتی است.   هنگام استخراج نمک از آب های شور و معادن، ناخالصی هایی 
وارد آن می شود که برای سالمتی انسان بسیار مضر است، از جمله مهم ترین ناخالصی های همراه با نمک 
می توان به شن، ماسه، خاک، مواد آالینده ای که برای استخراج نمک استفاده  شده، مواد محلول همچون 
سولفات کلسیم و منیزیم و باالخره فلزات سنگین همچون سرب و جیوه اشاره کرد. دریافت این ناخالصی ها 
که همراه با نمک بوده می تواند به بروز عوارض نامطلوب در دستگاه گوارش، کلیه، کبد و ریه منجر شود.
یکی از راه های بسیار مناسب برای جلوگیری از ورود این مواد به داخل غذاهای مصرفی، استفاده از نمک 

تصفیه شده است. مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مصرف نمک دریا تهدید جدی برای سالمتیساده ترین روش برای پیشگیری از ترش کردن!

ممکن است  بعضی از اشخاص به علت الگوبرداری اشتباه 
از والدین دچار غرور و خودپسندی شوند و به مرور زمان با 
دور شدن اطرافیان خویش متوجه رفتار اشتباه در خویش 
باشند و به دنبال راه هایی براي از بین بردن این خصوصیت  

اخالقی اشتباه باشند.
پذیرش رفتار در خود: براي ایجاد تغییر در خویش، شخص 
باید بداند و بخواهد که این رفتار را تغییر دهد افرادی که 
مي دانند دچار غرور کاذب هستند و سعی دارند مانع آن 
 شود در کاهش این رفتار موفق هستند و در نتیجه افرادی 

این عادت  پذیرش  انسان دوست هستند.  و  گرا  کمال 
رفتارهای  ایجاد و شکوفایی  زمینه  نادرست در خویش 
درست را در شخص ایجاد مي کند. تالش در جهت حل 
رفتار: ریشه مواردی را که باعث ایجاد غرور مي شود را بیابید 
و در چنین مواقع که دچار غرور می شوید این عوامل ایجاد 
کننده را تحت کنترل و هدایت خود درآورید و آنها را سرکوب 
کنید و رفتارهای مثبت را جایگزین آن کنید. یادگیری 
بخشش: غرور نوعی انتقام، تنفر، حسادت و خودپسندی 
هست که در قالب اعتماد به نفس باال و غرور کاذب دیده 

مي شود. افرادی که یاد می گیرند در برابر رفتارهای دیگران 
ببخشند و بگذرند افرادی بزرگ منش و با کماالت انساني باال 
هستند. یکی دیگر از راه های رهایی از غرور افزایش اعتماد به 
 نفس است که باعث درک درست از توانایی ها مي شود .
صبور بودن : غرور و بی اعتنایی به دیگران از مواردی است 
که در بیشتر برخوردارها و دعوا ها دیده مي شود. سعی کنید در 
بحث های خویش صبور باشید و در رفتار با دیگران هم صبر 
بیشتری داشته باشید. یادآوری اصل و پایان خویش یکی از 

راه های درمان غرور کاذب  است.

راهکارهای غلبه بر غرور کاذب

آیه روز

آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند ]بسی[ بدتر بود ]چرا[ که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به 
ریشخند می  گرفتند. )سوره روم/ آیه 10(

سخن روز

همین  زندگی  مفهوم  باشید.  آموز  عبرت  نیز  دیگران  برای  و  بگیرید  عبرت  دیگران  اعمال   از 
دو نکته است. )گاریبالدی(
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دیدگاه چیره در پزشکي اروپا بود 
۲- رسوم - امر به نواختن- آقاي 
دوره  اوایل  شاعر   -3 فرانسوي 
قاجاریه - ارادتمند - کالهبردار 
4- آهک زنده - صد متر مربع 
خلیج  کرانه  در  است  بندري   -
فارس در استان بوشهر- اندیشه 
ها-  دارایي   - رقیق  ابر   -5 ها 
پایان  گواهي   -6 روم  امپراتور 
انتها 7-  تحصیالت - جلسه - 
نام   - نبي  یعقوب  چهارم  پسر 
در  که  فلزي  دلیر-  گواردیوال- 
پرستار   -8 است  مثل  سنگیني 
کودک- پایه ها- بي تجربه 9- 
و  تجهیزات  با  اي  خانه  مسافر 
آماده  غذاي  و  مناسب  خدمات 
- موجود فراطبیعي- یکي از دو 
جنس - ترجیح دادن 10- حرف 
تنفر- کناره دریا- رفوزه 11- سرما 
آفرین تابستاني- تیزهوشي- شهر 
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پدر- خطاب ب یادبانه- نیکو، زیبا 
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14- بیماري تورم ورید در ساق 
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فیلمي از رضا عطاران
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جدید  فیلم  مرد  هنرپیشه 
چاشنی  نوعی   -۲ کالشینکف 
غذا - سروش- عینک نمي آموزد 
3- یاریگر - نوعي جنگ- شهري 
در سیستان و بلوچستان 4- همسر 
 - عقیده  )ع(   سلیمان  حضرت 
طرف- جد 5- چراغ نفتي- درخور 
درخت  ماهي 6-  نوعي   - توجه 
زبان گنجشک - داراي بسته بندي 
گشتن  منحرف   - هاي  استوان 
واحد سنجش  7- خواب عرب- 

ورزش  در  شکست  برق-  شدت 
8- شهري در استان چهار محال و 
بختیاري- شهري در چین- فطري 
و غریزي 9- کم- نوعي پارچه- 
غار رسالت 10- خوشایند - بعض 
یها ازچاه تشخیص ندهند - کاله 
فرنگي 11- شگرد - فرستاده - 
جمع آوري و تنظیم مطالب 1۲- 
از  یکي  پوستین-  نیما-  زادگاه 
پنج اصل دین است- کشیدني با 
شانه 13- فراموشي- بازو- خانم 
14- میل شدید زن حامله- مقابل 
شیریني- هادي 15- بازیگر نقش 
سارا در سریال بالهاي خیس- برابر
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر تماس بگیرید(
۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۱۵۷۲۰۲۳۰۲

به یک نفر پیتزا زن
 نیازمنـدیم.  
۰9155612892

برگ سبز خودروی کامیون کشنده A7 به شماره 
پالک ۳۷۴ ع ۱۱ ایران ۵۲ به نام مهران وفایی فرد 

با کد ملی  ۰۶۵۱۲۰۶۶۸۵ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه نظام مهندسی به شماره 
۳۹۴۰۰۰۰۰۵۶ متعلق به امیر زنگویی نیا 
به شماره عضویت ۳۹۴۰۰۰۲۶۹۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

۰915   866   8۰۰2 

شرکت تاپیس )شعبه بیرجند( 
استخدام بازاریاب حضوری با سابقه مرتبط 

حقوق ثابت، بیمه از روز اول استخدام، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب 
و ذهاب + پورسانت عالی

عالقه مندان جهت مصاحبه با شماره ۰۹۱۵۸۳۴۳۷۰۶ هماهنگ 
نمایند و یا حضوری به آدرس دفتر شرکت تاپیس شعبه بیرجند 

نبش پاسداران ۵ مراجعه نمایند. 

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در انتشارات نیازمندیم
شرایط : ۱-داشتن حداکثر سن ۳۰ سال      

۲- فارغ از تحصیل بودن         
     word ۳- آشنایی با اینترنت و نرم افزار

شیفت صبح : ۷:۳۰ الی ۱۴    شیفت عصر : ۱۳:۳۰الی ۲۰
حقوق ماهیانه به ازای هر شیفت: ۵۰۰ هزار تومان 

تلفن تماس : ۳۲۳۴۲۰۱۹

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
۰۹۱۵۳۶۲۳۴۸۱ - ۰۹۱۵۳۶۳۵۵۶۴ 
بیرجند - نبش غفاری ۲۳ - آزادگان ۶

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
۱۴:۳۰۲۰:۰۰شروع سانس

ماجرای نیمروز 2 : رد خونشاه ُکش
۱۸:۱۵۱۶:۱۵۲۱:۳۰شروع سانس

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

دستگاه ساب سیارامیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

گواهی موقت تحصیلی اینجانب زینب عباسدهی فرزند 
رمضان علی با شماره ملی ۵۲۴۹۸۷۱۱۶۱ مقطع 

کارشناسی رشته حقوق قضایی صادره از دانشگاه آزاد 
بیرجند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خبر ویژه توسعه اینترنت روستایی زیر بنای آبادانی در روستاهای خراسان جنوبی 

غالمی-جلسه شورای مدیران تابعه وزارت ارتباطات و مخابرات با حضور ترابیان مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مجری طرح های uso  تلفن روستایی 
در استان خراسان جنوبی  برگزار شد. جلسه بررسی حوزه ict استان و اجرایی شدن طرح های  uso با حضور مدیران ارشد این حوزه و سرپرست مخابرات منطقه خراسان جنوبی  15 مهر در حاشیه 
ششمین همایش ملی روز روستا برگزار شد. در این دیدار سرپرست مخابرات منطقه ضمن خوش آمدگوئی به مهمانان کشوری ، بر تعامل و همکاری های فیمابین جهت ارائه خدمات مطلوب تاکید نمود.

گروه خبر-ششمین همایش ملی روز روستا و 
عشایر روز دوشنبه با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری، چهار وزیر و ۴۰ مدیر ارشد دستگاه 
اجرایی در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی 
برگزار شد. همایش ملی روز روستا و عشایر 
پانزدهم مهر در روزی که در  عصر دیروز 
تقویم رسمی کشور روز روستا و عشایر نام 
دارد، نخستین بار است که خارج از تهران 
و با حضور فعاالن حوزه روستایی و عشایری 
سراسر کشور در سالن اجالس دانشگاه پیام 
نور بیرجند برگزار شد. ششمین همایش در 
۲ بخش برنامه ریزی و بخشی از آن صبح 
در  جهانگیری  اسحاق  حضور  با  دوشنبه 
بخش درح شهرستان مرزی سربیشه برگزار 
شد. وزرای جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، 
نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی به همراه جمعی از معاونان 
وزرا و مسئوالن کشوری با معاون اول رئیس 
جمهوری به استان خراسان جنوبی آمدند و در 

این همایش حضور یافتند.

قدردانی معاون اول رئیس جمهور 
از برگزاری همایش ملی روز

روستا وعشایردر خراسان جنوبی
معاون اول رئیس جمهور گفت: قرار بر این 
شد تا روز ملی روستا در استانی که جمعیت 
روستایی زیادی دارد برگزار شود که  ابتکار 
جالبی بود. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه 
است،  روستایی  استان  جمعیت  درصد   ۴۰
بیان کرد: در این راستا استان خراسان جنوبی 
برای برگزاری این همایش انتخاب شد.وی 
افزود:  این استان هم به جهت سابقه تاریخی 
و هم تمدنی حرف برای گفتن دارد و هم به 
دلیل همجواری و مرز مشترک با افغانستان 
نقش مهمی برای کشور دارد و همه باید 
استان  در  مردم  مشکالت  کنیم  تالش 
به حداقل برسد و با استعدادهایی که دارد 
زمینه توسعه ای استان فراهم شود.معاون 
اول رئیس جمهور گفت: این جلسه برای 
روز ملی روستا و عشایر برگزار شد و هدف 
ما از این سفر هم شرکت در این همایش 
و هم رفع بخشی از مشکالت استان بود.

افتتاح ۲۲۰ طرح بزرگ آبرسانی 
با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد 

تومان در کشور
وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان امسال ۲۲۰ 
در  تومان  میلیارد  هزار  با ۳۳  بزرگ  طرح 
کشور افتتاح می شود گفت: طبق تفاهم نامه 
تومان  میلیارد   5۰۰ عامل  بانک های  با 
جنوبی  خراسان  روستاهای  آبرسانی  برای 
کرد:  اظهار  اردکانیان  رضا  هزینه می شود. 
امروز تامین آب سالم و دسترسی  به این 
براساس   و  مایه حیاتی دغدغه مهم است 
گزارشات جوامع روستایی در دنیا دسترسی 
به آب  71 درصد است در حالی که دسترسی 
ما در جوامع روستایی در ایران  95 درصد 
است که از شاخص جهانی جلو تر هستیم.

در  روستایی  بهره مندی آب  وی  شاخص 
ابتدای دولت یازدهم در خراسان جنوبی 69 
درصد دانست و افزود: در حال حاضر شاخص 
بهره مندی از آب در خراسان جنوبی به 75 
درصد رسیده  و از ابتدای سال 9۲ تاکنون 
در  آبرسانی  حوزه  در  تومان  میلیارد   ۲۰7
استان هزینه شده است. وی از لوله گذاری 
8۰۰ کیلومتر در روستاهای خراسان جنوبی 
در عمر دولت یازدهم و دوازدهم  خبر داد و 
بیان کرد:  اتفاق بزرگتر این است که امروز  
موافقت نامه ای  بین بانک های عامل صادرات 
ملی و  رفاه منعقد و در این راستا  5۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای ادامه آبرسانی در استان 
خراسان جنوبی هزینه می شود تا هزار و  7۲ 
روستا با جمعیت  1۳ هزار نفردر خراسان 
شوند. بهره مند  آشامیدنی   آب  از  جنوبی 

اختصاص تسهیالت ارزان قیمت 
روستایی و عشایری به کارآفرینان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با مصوبه 
روستایی  قیمت  ارزان  مجلس  تسهیالت 
وعشایری با نرخ ۴ و 6 درصد و در سرمایه 
در گردش با نرخ 1۰ درصد برای روستاها و 
مناطق عشایری کشور در اختیار کارآفرینان 
قرار گرفته است.محمد شریعتمداری اظهار 
کرد: در بسیاری از روستاهای کشور اینترنت 
پرسرعت آمده اما همچنان شاهد خروج مردم 
از روستاها به شهر هستیم. وی گفت: هرچند 
بسیاری از زیرساخت ها در روستاهاست اما در 

ماندگاری مردم در روستاها موفق نبودیم و در 
به دو عنصر  یازدهم و دوازدهم  دولت های 
جدی اشتغال و بیمه روستایی توجه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با نامه 
و درخواست معاون اول رئیس جمهور و با 
اجازه مقام معظم رهبری و با مصوبه مجلس 
قیمت  ارزان  تسهیالت  اسالمی  شورای 
روستایی و عشایری با نرخ ۴ و 6 درصد و 
در سرمایه در گردش با نرخ 1۰ درصد برای 
روستاها و مناطق عشایری کشور در اختیار 
شریعتمداری  است.  گرفته  قرار  کارآفرینان 
تصریح کرد: 1۳ هزار و ۳8۰ میلیارد تومان از 
منابع ارزی تبدیلی به ریال و با نرخ ارز نیمایی 
به دستگاه های اجرایی و حمایتی ابالغ شده 
است. شریعتمداری اظهار کرد: میزان بیکاری 
در روستاها از 7.7 درصد تابستان سال 97 به 
میزان 6.6 درصد در تابستان 98 رسیده و باید 
برای کاهش آن تالش کنیم.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بیان کرد: موضوع بیمه روستایی 
نیز در کشور مورد توجه قرار گرفته و امروز 
حدود یک میلیون نفر در کشور بیمه شده فعال 
عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان هستند. 
وی گفت: تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان از 
محل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در 
کشور سرمایه گذاری شده و امیدواریم عشایر 
برخوردار  کامل  و  جامع  بیمه  از  روستاها  و 
شوند و دربرنامه های آینده این صندوق شاهد 
حرکت تنوع بخشی و نوع محصول عشایر و 

روستاییان خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی : اجرای طرح 
“ترسیب کربن” در خراسان جنوبی 

موفقیت آمیز بود
طرح  اجرای  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
“ترسیب کربن” در خراسان جنوبی موفقیت آمیز 
بود. محمود حجتی اظهار کرد: در دولت تدبیر 
و امید در شورای عالی عشایر نیز حضور داشتم 
این شورا  تشکیل شد  دولت  که  روزی  اما 

وضعیت مطلوبی نداشت.وی افزود: اما پس از 
آن از طرق مختلف و پشتیبانی مجلس اتحادیه 
و تعاونی هایی شکل گرفت و صندوق توسعه 

سرمایه گذاری عشایری ایجاد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه درآمدی از 
صندوق توسعه ملی در اختیار این صندوق ها 
قرار گرفت، گفت: ایجاد زنجیره گوشت قرمز 
از نتایج پر بار اقداماتی بود که انجام شد.وی با 
بیان اینکه خراسان جنوبی در تولید زرشک و 
عناب جزو اولین استان ها و در زعفران استان 
دوم است، گفت: اما نتوانستیم زنجیره تولید در 
این بخش را تکمیل کنیم و در بحث فرآوری 

نیز مشکالت زیادی وجود دارد . وزیر جهاد 
کشاورزی افزود: امید است بتوانیم کار آفرینانی 
را داشته باشیم که در این زمینه کار کنند و 
با بسته بندی و فرآوری محصوالتشان ارزش 

افزوده شامل حال خود مردم شود.

خرید زرشک از کشاورز به قیمت ۱۰ 
تومان ، دالالن تا ۹۰ هزار تومان 

در بازار به فروش می رسانند
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خرید 
زرشک از کشاورز به قیمت 1۰ تومان است، 
گفت: اما دالالن در بازار زرشک را تا 9۰ هزار 
فروش می رسانند. محمدصادق  تومان  به 
معتمدیان اظهار کرد: بسیج با برنامه هایی 
که دارد معین شهرستان های مرزی  استان 
است که امید داریم در کنار  توسعه یافتگی 
به دولت کمک کند.معتمدیان با بیان اینکه 
در حال حاضر اشتغال کارآفرینی در صدر 
روی  بر  اگر  و   است  نرم افزاری  مشاغل 
اشتغال در روستا تمرکز نشود  موضوعات 
افزود:   نمی دهد  جواب  دیگر  سیاست های 
آبرسانی،  بهداشت،  هادی،  طرح  اجرای 
ساخت مساجد گرچه الزم و ضروری است 
اما نیاز کارآفرینی و اشغال را تامین نمی کند 
و اگر سیاست های اجرایی تاکنون کافی بود 
امروز شاهد تخلیه هزار 7۰۰ روستا نبودیم. 
استاندار گفت: توسعه نو آوری در کسب کار 
روستایی از جایگاه زیادی برخوردار است و 

خراسان جنوبی قطب تولید زرشک است.

رئیس کمیته امداد: اولویت ساخت 
مسکن در کمیته امداد با ایتام است

رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه اولویت 
ساخت مسکن در کمیته امداد با ایتام است، 
گفت: تا پایان امسال ۲ هزار و 5۰۰ واحد 
مسکن تحویل مددجویان می شود. مرتضی 
ماده 8۳  به  توجه  با  کرد:  اظهار  بختیاری 
برنامه پنج ساله ششم توسعه ساالنه 1۰۰ 

هزار فرصت شغلی  پیش بینی شده است. وی 
با اشاره به اینکه از این تعداد 7۰ هزار شغل 
توسط کمیته امداد و ۳۰ هزار فرصت شغلی 
توسط سازمان بهزیستی ایجاد می شود، گفت: 
کمیته امداد در سال  نخست برنامه 17۰ هزار 
فرصت  هزار  نیز 1۴8  برنامه  دوم  سال  و 
تصریح  بختیاری  است.  ایجاد شده  شغلی 
کرد: از محل اعتبارات روستایی و عشایری 
نیز سهم استان خراسان جنوبی 65 میلیارد 
تومان بوده که در سال گذشته 1۰ میلیارد 
و 8۰۰ میلیون جذب شده و جذب مابقی به 
امسال موکول شده است.رئیس کمیته امداد 

امام خمینی)ره( خاطرنشان کرد: 1۰ هزار واحد 
مسکونی در خراسان جنوبی ساخته می شود 
که از این تعداد 5 هزار واحد سهم این نهاد 
و 5 هزار نیز سهم بنیاد برکت است. بختیاری 
با بیان اینکه اولویت ساخت مسکن در کمیته 
امداد با ایتام است اظهار کرد: در سال گذشته 
8۰۰ واحدمسکونی کلنگ زنی شده و دو هفته 
گذشته نیز یک هزار و 7۰۰ مسکن عملیات 
اجرایی آن آغاز شده و تا پایان امسال ۲ هزار و 
5۰۰ واحد مسکن تحویل مددجویان می شود.

۱۴۰ هزار فرصت شغلی 
در روستاهای کشور ایجاد شد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
از ایجاد 1۴۰ هزار فرصت شغلی در روستاهای 
کشور در دولت تدبیر و امید خبر داد. محمد امید 
اظهار کرد: قرار بر این شد تا این مناسبت خارج 
از تهران برگزار شود که برای نخستین بار این 

کار در خراسان جنوبی عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه در کشور 6۲ هزار روستا 
و آبادی وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد 
۳9 هزار جزو روستاهایی هستند که جمعیت 
آنها باالی ۲۰ خانوار است. معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم کشور گفت: از 
کشور  روستاهای  میلیونی  جمعیت ۲1  از 
 ۲۰ باالی  روستاهای  در  نفر  میلیون   ۲۰
افزود: در بخش  خانوار ساکن هستند.وی 
ساخت  و  آموزش  مسکن،  راه،  برق،  آب، 
کارهای  طرح هادی  و  روستایی  مدارس 
بسیار مطلوب و خوبی در روستاهای کشور 
اینکه در  بیان  با  صورت گرفته است.امید 
درصد   95 باالی  روستاها  به  برق رسانی 
کار انجام شده است، افزود: در حال حاضر 
 1۰ روستاهای  برق رسانی  تنها  ما   هدف 
خانواری است. وی گازرسانی به روستاها را 
8۲ درصد عنوان کرد و گفت: قرار است تا 
پایان دولت گاز به تمام روستاهای کشور 
برسد.امید با بیان اینکه در بخش شبکه ملی 

را  درصدی  رشد 9۰۰  روستایی  اطالعات 
داشتیم، افزود: 91 درصد روستاهای باالی 
ملی  شبکه  به  حاضر  حال  در  خانوار   ۲۰
آینده  تا سال  اطالعات وصل هستند که 
به پوشش صددرصدی می رسد.وی با بیان 
اینکه اشتغال روستائیان خیلی مهم است 
و کار زیاد روی آن شده، گفت: جمهوری 
روستائیان  به  کار  عرصه  در  اسالمی 
کارهای زیادی انجام داده و در برخی موارد 
حتی اقدامات انجام شده توجیه اقتصادی 
نداشته اما انجام شده است. امید گفت: با 
انقالب  با رهبر معظم  مکاتبه جهانگیری 

1.5 میلیون دالر از منابع صندوق توسعه 
اختصاص  روستائیان  اشتغال  برای  ملی 
یافته است. وی از ایجاد بیش از 1۴۰ هزار 
فرصت شغلی در روستاهای کشور خبر داد 
و گفت: سهم اشتغال روستائیان در سال 97 
به باالی ۲5 درصد رسیده که قبل از دولت 

این رقم بین ۳ تا ۴ درصد بوده است.

بازدید جهانگیری از نمایشگاه 
توانمندی ها و دستاورد های 

عشایر و روستاییان
این  حاشیه  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
توانمندی ها  نمایشگاه  از  قرار  همایش 
ودستاورد های عشایر و روستائیان خراسان 
جنوبی در بیرجند بازدید کرد. در این نمایشگاه 
محصوالت کشاورزی و باغی، دامی روستایی 
و عشایری، صنایع دستی و معدنی و نمونه ای 
از سیاه چادرهای عشایر استان به نمایش 
گذاشته شده است. غرفه داران این نمایشگاه 
در گفتگویی صمیمانه با معاون اول رئیس 
جمهور دغدغه ها و دستاوردهای خود را در 
حوزه تولید و اشتغالزایی و نیز موانع کسب 
و کار بیان کرده و عملکرد معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
در حمایت و معرفی توانمندی های روستاییان 
و عشایر را قابل تقدیر عنوان کردند.الزم به 
هشت  همایش  این  حاشیه  در  است  ذکر 
تفاهم نامه از سوی وزرا و روسای سازمان ها و 
نهادهای حمایتی مختلف در راستای توسعه 
مناطق روستایی و عشایری امضا  شود که از 
این تعداد، چهار تفاهم نامه مربوط به استان 

خراسان جنوبی بود.
وزاری نیرو، جهادکشاورزی،  تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ، امور اقتصاد ودارایی و ورزش 
جهانگیری  اسحاق  سفر  این  در  وجوانان 
معاون اول رئیس جمهور راهمراهی  کردند. 
جهانگیری به همراه ۴ وزیر خراسان جنوبی 

را به مقصد تهران ترک کرد.

آغاز آبادانی استان در روز ملی آبادی
ری

 اکب
س :

عک

دستور تلفنی وزیر
 برای واگذاری رایگان

 پروژه نیمه تمام ورزشی
 به تامین اجتماعی

سربازی- وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 
سفر به شهرستان فردوس از چندین پروژه و 
کارخانه تولیدی بازدید کرد.به گزارش خبرنگار 
آوا، دکتر شریعتمداری در بازید از پروژه نیمه 
تمام سالن ورزشی کارگران فردوس که مدت 
8 سال از کلنگ زنی آن می گذرد در تماس 
تلفنی با مسئوالن ذیربط دستور واگذاری رایگان 
آن را به سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل 
صادر کرد فرمان این کار که از درخواست های 
مهم مسئوالن شهرستان فردوس بود توسط 
وزیرصادر و مقرر شد سازمان تامین اجتماعی  
برای تکمیل آن اقدام نماید.صولتی رئیس اداره 
گفت:  فردوس  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار، 
سالن ورزشی کارگران شهرستان فردوس پس 
از 8 سال کلنگ زنی و صرف ۲۰۰ میلیون 
تومان اعتباردر مرحله فنداسیون متوقف و به 
دلیل  تامین نشدن اعتبار سالها به حال خود 
رها شده بود که با دستور وزیر و واگذاری به 
این پروژه  به  تازه ای  تامین اجتماعی جان 
بخشیده شد.همچنین وزیرکار، تعاون و رفاه 
بازدید   از کارخانه نساجی فردوس  اجتماعی 
کرد مدیر عامل این کارخانه با ارائه عملکرد 
این واحد تولید، به بیان مشکالت آن پرداخت 
که از سوی وزیر قول پیگیری داده شد.دکتر 
شریعتمداری در ادامه ضمن بازدید از یک واحد 
تولید لباس از درمانگاه تامین اجتماعی فردوس  
هم بازدید کرد.در این بازدید مهمترین خواسته 
این  ارتقاء  فردوس  شهرستان  مسئوالن 
درمانگاه به شبانه روزی و مشکل نبود پزشک 
از  جمعی  همچنین  شد.  اعالم  متخصص 
مردم شهرستان فردوس به بیان مطالبات و 
که  پرداختند  فردوس  شهرستان  مشکالت 
نبود پزشک قانونی، مشکل سی تی اسکن 
و ام ار آی بیمارستان حضرت رسول )ص(از 
مهمترین آنها بود. “پزنده” به نمایندگی از مردم 
گفت: متاسفانه به دلیل نبود پزشک قانونی باید 
به شهرهای همجوار که زمانی جزء بخش 
های این شهرستان بوده اند مراجعه کنیم و 
این در شان مردم فردوس نیست.وی تصریح 
کرد: علیرغم صدور مجوز خرید دستگاه سی 
تی اسکن و ام ارآی برای بیمارستان حضرت 
رسول هنوز این مهم محقق نشده و با توجه 
به اینکه شهرستان فردوس در مسیر ترانزیت 
جنوب به شمال و 7 استان جنوبی کشور قرار 
دارد و شاهد سوانح رانندگی زیادی هستیم 
ضروری است هر چه زودتربیمارستان جدید 
فردوس به این دستگاهها مجهز شود.                                    

شمار سازمان های مردم نهاد به
 ۲ هزار و ۵۰۰ مورد افزایش یافت

 ایرنا - معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، 
معاون  منطقه ای  و همکاری های  اجتماعی 
اول رییس جمهوری شمار سازمان های مردم 
نهاد در ابتدای تشکیل دولت یازدهم را ۲۰۰ 
تشکل اعالم کرد و گفت: این تعداد در دولت 
دوازدهم به ۲ هزار و 5۰۰ مورد افزایش یافته 
است. مهدی علیخانی روز دوشنبه در نشست 
با دبیران سازمان های مردم نهاد و تشکل های 
غیردولتی استان خراسان جنوبی در بیرجند که 
همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهوری 
به این استان برگزار شد، نقش تشکل ها و 
سازمان های مردم نهاد در شناسایی و کاهش 
آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی را بی بدیل 
توصیف کرد. کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول 
رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: 
دولت مصمم به حضور و ایفای نقش موثرتر 

جوانان در عرصه های مختلف است.

امضای ۴ تفاهم نامه 
محرومیت زدایی برای  استان

 ۴ برای  محرومیت زدایی  نامه  ایسنا-تفاهم 
خراسان  برخوردار  کم  و  مرزی  شهرستان 
جنوبی، در مراسمی با حضور معاون اول رئیس 
معتمدیان  محمد صادق  شد.  امضا  جمهور 
استاندار گفت: بر اساس این تفاهم نامه ها، بنیاد 
برکت کشور دستگاه معین محرومیت زدایی در 
شهرستان نهبندان، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( کشور دستگاه معین شهرستان سربیشه، 
بنیاد علوی دستگاه معین شهرستان درمیان 
معین  دستگاه  بسیج  سازندگی  قرارگاه  و 
شهرستان زیرکوه شد. وی افزود: دستگاه های 
شهرستان   ۴ این  برای  شده  تعیین  معین 
مرزی، مسئولیت اجرای طرح های اشتغالزایی 
شهرستان ها  این  در  را  زدایی  محرومیت  و 
برخورداری  سطح  تا  می گیرند  عهده  به 
شهرستان های نهبندان، سربیشه، درمیان و 
زیرکوه از امکانات و اشتغال، افزایش یابد.این 
تفاهم نامه دیروز بین استاندار و مسئوالن بنیاد 
برکت، کمیته امداد امام خمینی )ره(، بنیاد علوی 
امضا شد. بسیج کشور  قرارگاه سازندگی  و 

۲ هزار و ۴۸۰ طرح روستایی
 در کشور به بهره  برداری رسید

ایرنا - ۲ هزار و ۴8۰ طرح حوزه روستایی با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری در ششمین 
همایش ملی روز روستا و عشایر به صورت 
ویدئو کنفرانس در سراسر کشور به بهره  برداری 
رسید. این تعداد طرح عمرانی و زیرساختی 
به ارزش 71۴ میلیارد تومان عصر دوشنبه با 
فرمان اسحاق جهانگیری و از طریق ارتباط 
کشور  سراسر  استانداران  با  کنفرانس  ویدئو 
افتتاح شد. از مجموع طرح های حوزه روستایی 
71 طرح و پروژه در حوزه آبرسانی روستایی، 
5۴ پروژه ساخت و آسفالت راه روستایی، ۳9۲ 
پروژه خدمات ارتباطات رادیویی، تلفن ثابت 
و همراه و اینترنت و یک هزار و ۲۳۴ پروژه 
بهسازی محیط و آسفالت معابر است.همچنین 
1۴5 پروژه خدمات جهاد کشاورزی، 15 پروژه 
برق  پروژه  درمان، 157  و  بهداشت  خدمات 
رسانی، 7۴ پروژه گازرسانی و پروژه هایی در 
حوزه خدمات صدا و سیما و امور عشایر امروز 
با حضور معاون اول رئیس جمهوری در بیرجند 

مرکز خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

تولید ۱۳هزار تن تخم مرغ 
در خراسان جنوبی

صداوسیما- 1۳هزار تن تخم مرغ از آغاز امسال 
تاکنون با نظارت دامپزشکی در واحد های مرغ 
تخمگذار خراسان جنوبی تولید شد. مدیرکل 
دامپزشکی استان گفت: بیش از نیمی از تخم 
شیراز،  کیش،  به  استان  در  شده  تولید  مرغ 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی ارسال 
شد.اصغرزاده افزود: این مقدار تخم مرغ از ۳1 

واحد مرغ تخمگذار در استان تولید شد.

امام جمعه بیرجند: منافع جمعی 
باید حفظ شود

 ایرنا - نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند 
گفت: اگر قرار است مستقل باشیم باید منافع 
جمعی جامعه حفظ شود. حجت االسالم عبادی 
روز دوشنبه در دیدار فرماندهان انتظامی استان 
افزود: آزادی مورد ادعای غرب مقدمه ای برای 
ایجاد هرج و مرج و قانون شکنی در جوامع 
دیگر با هدف نفوذ در آن کشورها و از بین 
بردن وحدت است. مردم و خدمت رسانی به آنها 
در تمامی عرصه ها آمادگی الزم را دارند و با 
وجود وظایف و ماموریت های متعدد که برعهده 
نیروی انتظامی است هیچ وقت از مردم یاری 
و امدادرسانی و خدمت به محرومان هم غافل 
نبودند.سردار مجید شجاع افزود: کارکنان نیروی 
انتظامی در روستاهای مرزی توسط کارکنان 
داخل  محروم  مناطق  دیگر  در  و  مرزبانی 
استان تیم های پزشکی و امدادی اقداماتی از 
قبیل درمان و ویزیت رایگان مردم این مناطق 

محروم را انجام می دهند.

اخبار کوتاه

*مدیر جهاد کشاورزی طبس از بهره مندی 
واحدهای تولیدی شهرستان طبس از گاز به 

جای سوخت مایع خبر داد.
اردوی  به  جنوبی  خراسان  سوار  *دوچرخه 

تدارکاتی تیم ملی تریال دعوت شد .
*۴۲ هزار نفر از سیل زدگان کشور تاکنون برای 
دریافت تسهیالت ساخت مسکن به بانک های 

عامل معرفی شدند.
*68 هزار و 7۰۰ مین سند مالکیت روستایی 
خراسان جنوبی با حضور رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کشور در روستای محمودآباد 

بیرجند، تحویل شد.
*خراسان جنوبی با 16 بسته سرمایه گذاری 
در همایش سرمایه گذاری منطقه شرق کشور 

شرکت می کند.
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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 

  حمل اثاثیـه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی  ۳6۴7  ۳6۳  ۰9۱۵
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محمودآبادی- عملیات اجرایی راه آهن بیرجند به 
 طول 32 کیلومتر با اعتبار 900  میلیارد ریال آغاز شد.
عملیات اجرایی راه آهن بیرجند - یونسی به طول 
32 کیلومتر، بعد از 17 سال مطالبه گری روز گذشته 
همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور و با حضور 
مسعود سلطانی فر جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی و 

وزیر معین خراسان جنوبی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل و جمعی از نمایندگان و مسئوالن استان خراسان 

جنوبی از دیگر میهمانان این پروژه تاریخی بودند.
این  در  راه و شهرسازی خراسان جنوبی  مدیرکل 
آیین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی راه آهن بیرجند 
- یونسی با اعتبار 900 میلیارد ریال گفت: پروژه 
احداث راه آهن زاهدان - بیرجند و اتصال به راه آهن 

بافق - مشهد یک پروژه مهم و راهبردی است.  
وی افزود: این پروژه به طول 901 کیلومتر از زاهدان 
راهی  سه  زاهدان-  شهر  فاصل  حد  در  و  شروع 
دشتک و عبور در امتداد بزرگراه زاهدان- زابل به 

شهر زابل و نقطه صفر مرزی میلک می رسد.  
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با توجه 
به اهمیت بین المللی این پروژه اضافه کرد: کریدور 
مزبور در امتداد خود پس از عبور از سمت شرق شهر 
نهبندان و غرب شهر سربیشه با عبور از سمت شرق 
بیرجند و غرب قاین در ایستگاه یونسی به راه آهن 

بافق مشهد متصل می شود.  
به گفته وی تعداد ایستگاه های پیش بینی شده برای 
این پروژه 3۸ ایستگاه است که قطعه یک مشهد - 
 زاهدان حد فاصل ایستگاه یونسی تا ایستگاه گناباد 

 به طول پنج کیلومتر با مبلغ قرارداد ۵۴2 میلیارد ریال 
 و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۵ درصد در حال انجام است.

جعفری درباره قطعه دیگر این پروژه اعالم کرد: قطعه 
اجرایی شماره چهار در بخش زاهدان - زابل منطقه 
تاسوکی به طول ۶7 کیلومتر با مبلغ پیمان هزار و 20 
میلیارد ریال در مرحله شروع عملیات اجرایی و تجهیز 
کارگاه است.  وی اضافه کرد: قطعه اجرایی شماره 1۶ 
در بخش بیرجند- یونسی به طول 32 کیلومتر و با 
مبلغ ۸92 میلیارد ریال در مرحله تجهیز کارگاه بود و 

پیمانکار آماده شروع عملیات اجرایی است.  
راه آهن  انتقال  خطوط  نخست  قطعه  همچنین 
مشهد - زاهدان از یونسی بجستان به سمت گناباد 
 ۴۸ فیزیکی  پیشرفت  با  و  کیلومتر   ۵9 طول  به 
درصد در دست اجرا است و برای اجرای آن تاکنون 

۴۸0 میلیارد ریال هزینه شده است. وی همچنین 
داد  استان  های  جاده  وضعیت  درباره  توضیحاتی 
بود. قاین   - بیرجند  جاده  ها  آن  ترین  مهم   که 
 جعفری گفت: هم اکنون این پروژه 7۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و برای درصد باقی مانده بایستی نگاه 
ویژه ای به استان شود. نماینده مردم بیرجند، درمیان 
و خوسف در مجلس شورای اسالمی نیز در این آیین 
پروژه راه آهن بیرجند را یک اَبَر پروژه نامید و گفت: این 
پروژه جایگاه بین المللی دارد و طبیعتا با وجود معادن 
غنی استان راه آهن باعث رشد اقتصادی خراسان جنوبی 

در سطح بین المللی خواهد شد. 

اوضاع ناجور جاده ها
حجت االسالم عبادی اضافه کرد: با شرایط سختی 
که در جاده های استان داریم عالوه بر اینکه باید 
 اوضاع ناجور جاده ها را مد نظر قرار دهیم راه آهن 

می تواند تا حد زیادی از آمار تصادفات کم کند.
3 هزار و ۴10 کیلومتر مسیر ریلی در حال اجرا

آیین  این  در  نیز  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
 ۴10 و  هزار  سه  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با 
اجرا  حال  در  کشور  در  ریلی  مسیر  کیلومتر 
استان های  بیشتر  آنها،  تکمیل  با  گفت:  است، 
شوند. می  متصل  ریلی  خط  به   کشور 
خیرا... خادمی افزود: با اتصال استان های آذربایجان 
غربی، کرمانشاه و همدان، تاکنون 22 استان کشور به 
 شبکه ریلی متصل شده و 720 کیلومتر خط راه آهن
 در 2 سال گذشته اجرا و بهره برداری شده است.
وی گفت: طرح اتصال خط ریلی مشهد به زاهدان 
و چابهار به عنوان زیرساخت مهم توسعه کشور در 
سطح ملی و بین المللی به طول یکهزار و ۵00 

کیلومتر اجرا می شود .

راه آهن شرق یک ضرورت مهم
خادمی اجرای این طرح را یک ضرورت مهم برای 
نقل  و  حمل  المللی  بین  و  ملی  کریدور  تکمیل 
کشور عنوان کرد که مقام معظم رهبری بر تسریع 
ساخت  شرکت  مدیرعامل  دارند.  تاکید  آن  اجرای 
داد:  ادامه  نقل کشور  و  زیربناهای حمل  توسعه  و 
تکمیل طرح های ریلی اثر زیادی بر توسعه حمل 
و  دارد  المللی  بین  و  ملی  در سطح  نقل کشور  و 
توجه  قابل  کاهش  موجب  شده  یاد  طرح  اجرای 
می شود. کشور  در  کاال  جایی  جابه  و  بار   هزینه 

به گفته وی با اتصال خط راه آهن مشهد به چابهار که 
بخش مهمی از آن در خراسان جنوبی اجرا می شود 
کشورهای پاکستان و افغانستان از طریق سرخس 
می شوند  متصل  میانه  آسیای  و  ترکمنستان  به 
دارد. کشور  اقتصادی  رونق  در  مهمی  نقش   که 

خادمی با اشاره به پیش بینی جابه جایی 20 میلیون 
تن کاالهای معدنی طی 1۵ سال آینده در کشور 

اعالم کرد: طرح اتصال خط ریلی مشهد به چابهار 
بستر این مهم را هموار می کند.

محورهای  ترین  مهم  از  شرق  آهن  راه 
ارتباطی اروپا به آسیا 

معین  وزیر  و  مقاومتی  اقتصاد  فرمانده  جانشین 
آهن   راه  خط  اتصال  گفت:  هم  جنوبی  خراسان 
مشهد - زاهدان - چابهار ضرورت توسعه حمل و 
نقل کشور در سطح ملی و بین المللی است و این 
طرح مهم از ضرورت های توسعه شرق کشور است.

مسعود سلطانی فر افزود: باید با ایجاد زیرساخت الزم 
شاهد تکمیل و بهره برداری طرح اتصال خط راه 
آهن  مشهد-  زاهدان - چابهار باشیم که بخشی از 

آن از خراسان جنوبی می گذرد.
وی ادامه داد: طرح  یادشده از مهم ترین محورهای 
ارتباطی اروپا به آسیا و زیربنای توسعه حمل و نقل 

بار و کاالست.

عملیات اجرایی َاَبر پروژه بیرجند آغاز شد
بعد از 17 سال مطالبه گری برای راه آهن

عکس: محمودآبادی

محمودآبادی- طی مراسمی با حضور وزیر ورزش 
و جوانان عملیات اجرایی سالن ورزشی  دو هزار و 

۵00 نفری قاین آغاز شد. 
 روز گذشته همزمان با 1۵ مهر » روز روستا و عشایر«
همراه  به  جمهور  رئیس  اول  معاون  حضور  و 
تعدادی  استان  در  آنها  معاونان  و  وزیر  چندین 
حضور  با  نیز  استان  ورزشی  های  پروژه  از 
بازدید  و  زنی  کلنگ  جوانان  و  ورزش  وزیر 
دو  ورزشی  سالن  اجرایی  عملیات  آغاز  شد. 
های  پروژه  از  یکی  قاین  نفری   ۵00 و  هزار 
مدیرکل  بود.  فر  سلطانی  برنامه  در  مهم 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  جوانان  و   ورزش 
اینکه سالن دو هزار و ۵00 نفری قاین مهمترین 
 زیرساخت قهرمانی ورزش قاینات است، گفت:
 احداث و بهره برداری از این پروژه می تواند 
این شهرستان نقش موثری  ارتقای ورزش  در 

داشته باشد.
توسط  ورزشگاه  این  زمین  افزود:  عزیزی 
آنها  توجه  دهنده  نشان  که  شده  اهدا  خیران 
زمین  اعتبار  وی  است.  جوانان  مسائل  به 
بزرگ  ورزشگاه  برای  خیران  سوی  از  اهدایی 
کرد. اعالم  تومان  میلیارد  یک  را   قاین 
عزیزی با اشاره به نگاه مثبت وزیر و همچنین 
توجه ویژه خیران اضافه کرد: با پیگیری نماینده 
شهرستان، خیران ورزش یار برای آغاز عملیات 
اجرایی این ورزشگاه یک میلیارد تومان کمک 
کردند. مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
گفت: احداث این ورزشگاه حدود ۸ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد. 
وی اضافه کرد: اگر بتوانیم پروژه را به 3۵ درصد 
 برسانیم می توانیم از اعتبارات دولتی بهره مند شویم.
اداره ورزش و جوانان  امیدواری کرد:  ابراز  وی 

استان بتواند با کمک خیران و اعتبارات استانی این 
طرح را به 3۵ درصد برساند و با دریافت اعتبارات 
دولتی تا پایان دولت تدبیر و امید به بهره برداری 
توسعه  راستای  در  اینکه  بیان  با  عزیزی  برسد. 
ورزش همگانی و شور و نشاط اجتماعی طی بازه 
سه ساله ای در مرکز هر شهرستان خراسان جنوبی 
 یک پیست دوچرخه سواری احداث می شود، اظهار 
کرد: ۵0 درصد منابع مالی آن توسط شهرداری ها 

و مابقی از طریق استانداری تأمین خواهد شد.
وی از 17۴ پروژه ورزشی ناتمام خراسان جنوبی 
خبر داد و یادآور شد: در دهه فجر انقالب اسالمی 
که  می رسد  بهره برداری  به  پروژه   3۵ تعداد 
 مهم ترین آن استخر سرپوشیده سربیشه است.
وی با اشاره به سفرهای استاندار خراسان جنوبی 
مردم  چهره  به  چهره  دیدار  و  شهرستان ها  به 
برای بررسی مشکالت و پاسخگویی به مطالبات 

 31 استان  ورزشی  سرانه  که  آنجایی  از  گفت: 
توسعه  پنجم  برنامه  در  باید  و  است  سانتی متر 
کشور به یک  متر و 29 سانتی متر می رسید و تا 
تحقق آن فاصله عمیقی وجود دارد لذا در این 
ورزشی مصوب شده که 9۵  پروژه  سفرها 90 
 درصد آن در توسعه زیرساخت های ورزشی است.
مینی فوتبال،  مصنوعی  چمن  زمین   ۶0 تعداد 
اعتبار  تأمین  و  کوتاه  سقف  ورزشی  سالن   ۴0
از  اعتبارات ملی  از محل  نیمه تمام  100 پروژه 
جمله تفاهم نامه های درخواستی از وزیر ورزش 

و جوانان بود.
بازدید از مجموعه ورزشی 1۵ هزار نفری غدیر 
جوان  خانه  احداث  حال  در  پروژه های  بیرجند، 
اسکواش سایت  بین المللی  و سالن کورت های 
اداری از جمله برنامه های وزیر ورزش و جوانان 

در بیرجند بود.
کلنگ  مراسم  در  نیز  جوانان  و  ورزش  وزیر 
قاین  شهر  نفری   ۵00 و  هزار  دو  سالن  زنی 
با  گفت:  خیران   کمک  از  قدردانی  ضمن 

آن  درگیر  کشور  که  تحریم هایی  به  توجه 
کنیم  احداث  جدید  پروژه ای  نداریم  بنا  است 
بدهیم. مردم  به  غیرعملیاتی  وعده ای   و 
توجه  با  امیدوارم  افزود:  فر  سلطانی  مسعود 
و  پروژه  این  در  بخش خصوصی  مشارکت  به 
همت مسئولین، شاهد  بهره برداری از این سالن 

ورزشی تا پایان دولت تدبیر و امید باشیم.
سلطانی فر در سفر به شهرستان قاینات ضمن 
و  زاده  امین  شهید  ورزشی  مجموعه  از  بازدید 
چمن مصنوعی شهدای انقالب شهر قاین، برای 
تکمیل پروژه چمن مصنوعی شهدای انقالب با 

اعتبار پنج میلیارد ریال قول مساعد داد.
آغاز  برای  همچنین  جوانان  و  ورزش  وزیر 
در  قاینات  جوان  خانه  ساخت  اجرایی  عملیات 
محل اجرای طرح حاضر شد که به دلیل تامین 
از  این طرح در سال مالی جاری  اعتبار  نشدن 
مردم  با  ما  و گفت:  زنی خودداری کرد  کلنگ 
اعتبار  تامین  پروژه  زمان  هر  و  هستیم  شفاف 

شود، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

مهمترین زیرساخت قهرمانی ورزش قاین کلنگ زنی شد
عکس: محمودآبادی


