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25 تن مواد مخدر غیر دارویی در بیرجند امحا شد5پارکینگ عمومی روباز در خیابان جمهوری احداث می شود5هیچ کانون بحران بیماری در استان نداریم

* نسرین کاری

عکس : حسینی

تبلیغ حلقه مفقوده 
گردشگری استان

روز جهانی جهانگردی در تقویم 
کشورمان آغاز هفته گردشگردی 
که  هفته ای  می شود؛  شناخته 
و  کشورمان  مسئوالن  ابتکار  به 
احتماال به دلیل پاسداشت هرچه 
بیشتر این مناسبت شکل گرفته 
واقع  مدارس  زمان شروع  در  اما 
فصل  با  سنخیتی  هیچ  و  شده 
نمود  متاسفانه  ندارد!  گردشگری 
گردشگری در کشورمان محدود 
صفحه 2 در  مشروح  به...  شده 

زرشک  افین
جهانی می شود

 با حضور عکاسان ملی و بین المللی ؛
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با آنکه می توانستیم، در راه
 ساخت بمب اتم وارد نشدیم

رهبرمعظم  انقالب :

صفحه   6

با تنگ شدن فیلتر انتخابات، 
نتیجه مثبت تر نخواهد بود 

روحانی :

 اقدامات آمریکا علیه
 ایران جنایت جنگی است

ظریف :

خّیر گرانقدر جناب آقای سید احمد علوی ُگل
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ابوی بزرگوارتان

 مرحوم حاج سید محمد علوی گل
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت الهی

 و برای بازماندگان صبر و اجری عظیم مسئلت می نماییم.
مسجد بالل و هیئت مسلم بن عقیل )شهرک شهید مفتح(

 ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دوستان ، اقوام و عزیزانی که در مراسم تشییع و ترحیم

 مرحومه حاجیه طاهره ناصری  )همسر حاج غالمحسین عبدالرزاق نژاد(
  شرکت نموده اند به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز 
فردا جمعه ۹۸/۷/۱۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران عزیز مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: ناصری، عبدالرزاق نژاد و سایر بستگان

مرگ در باور قرآن آغاز مهمانی خداوند است و صبر و شکیبایی سنت مومنانه بازماندگان

خانـدان محتـرم علـوی
با دنیایی از غم و اندوه درگذشت بزرگ خاندان

 حاج سید محمد علوی ُگل 
را تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای آن زنده یاد روحی شاد و آرام و برای بازماندگان

 صبر و اجر آرزومندیم.
خانواده مرحوم محمودی

برادر بزرگوار جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد خراسان جنوبی

استانداردها نه تنها برای تجارت سودمند هستند، بلکه تعامل مردم با یکدیگر را 
راحت می کنند،  بازارها را می گشایند و حفاظت از محیط زیست، ایمنی، امنیت و 

سالمت و دستیابی بـه اطالعات و دانش را نیز بـه ارمغان می آورند. 

ضمن عرض خداقوت، هفته استاندارد را خدمت جناب عالی و همکاران محترم در آن اداره کل 
تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی روزافزون تان را در این عرصه خطیر از درگاه بلند خالق 

هستی بخش آرزو دارم.
سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویرتایر

به مناسبت سومین روز درگذشت
 پدری دلسوز و مهربان مرحوم مغفور 

کربالیی ابراهیم زارع فرد
 جلسه ترحیمی فردا جمعه ۹۸/۷/۱۹ از ساعت 

۹ الی ۱۰ صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

ارجمند مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: زارع فرد ، مرعشی

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحومه حاجیه عذرا رمضانی
 )همسر حاج محمد علی سبزه کار( 

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
پنجشنبه  امروز  رفته  دست  از  عزیز  آن  درگذشت 
۹۸/۷/۱۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل هیئت محترم 

حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: سبزه  کار، رمضانی و سایر بستگان

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

 مدیرکل ثبت احوال استان خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی تان می باشد صمیمانه تبریک 
عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

خانواده های: لطفی و پسران، قربانی نژاد و روانان

جناب آقای مهندس زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر

سالگرد غرورآفرین تاسیس شرکت کویرتایر افتخار صنعت و اشتغال خراسان جنوبی
را تبریک عرض می نماییم.

مدیریت بانک سپه استان خراسان جنوبی و کارکنان شعبه کویرتایر

گفتم پدرم چرا رفتی و تدبیر تو این بود
گفتا پسرم چه توان کرد که تقدیر همین بود
گفتم پدرم نه وقت سفرت بود چنین زود
گفتا نگو پسرم مصلحت دوست در این بود

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت 
پدری دلسوز، همسری مهربان، فرزندی بزرگوار 

و برادری فداکار مرحوم مغفور 

شادروان محمد خسروی 
ستوان یکم مرزبانی استان سیستان و بلوچستان 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۷/۱۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می شود 

حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: خسروی، طاهری نژاد و سایر بستگان

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

با نهایت تاسف درگذشت بزرگ خاندان

       حاج سید محمد علوی گل
را به اطالع می رساند: مراسم سوم آن روانشاد فردا جمعه 
۹۸/۰۷/۱۹ از ساعت ۱۰/۱۵ الی ۱۱/۱۵ صبح در محل 

هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(برگزار می گردد
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

       خانواده های علوی گل ،پرنده وسایر بستگان

جناب آقای سید احمد علوی
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان 

حاج سید محمد علوی
 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. 

آهن آالت آریا

جناب آقای سید احمد علوی
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان 

حاج سید محمد علوی
 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.

مجتمع آهن آالت حاجی رضایی

صفحه 3
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راه اندازی آزمایشی واحد بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی

صداوسیما-واحد بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی خوسف  آزمایشی راه اندازی شد. این واحد با سرمایه گذاری یک میلیارد تومان بخش خصوصی در شهرک صنعتی خوسف ساخته شده که 
دیروز  آزمایشی آغاز به کار کرد.سرمایه گذار این واحد با اشاره به اینکه ساخت این واحد در دهه فجر پارسال آغاز شده، گفت: با راه اندازی رسمی این واحد بسته بندی و فرآوری، برای 20 نفر اشتغال ایجاد 

خواهد شد.خورشیدی افزود: در این واحد صنعتی، عالوه بر بسته بندی عناب و محصوالت کشاورزی، پخت میوه ها برای تهیه میوه خشک یاهمان برگه میوه، نیز انجام می شود.

 تبلیغ 
حلقه مفقوده
 گردشگری استان
* نسرین کاری

روز جهانی جهانگردی در تقویم کشورمان 
می شود؛  شناخته  گردشگردی  هفته  آغاز 
هفته ای که به ابتکار مسئوالن کشورمان 
و احتماال به دلیل پاسداشت هرچه بیشتر 
فصل  در  اما  گرفته  شکل  مناسبت  این 
شروع مدارس واقع شده و هیچ سنخیتی 
نمود  متاسفانه  ندارد!  با فصل گردشگری 
به  شده  محدود  کشورمان  در  گردشگری 
ارائه آمارهای عجیب و غریب مسافرت ها 
یادمان  که  حالی  در  تعطیالت،  پایان  در 
می رود اصال ملزومات گردشگری چیست؛ 
جشن و جشنواره برگزار می کنیم و کاری 
سرشار،  منابع  داشتن  وجود  با  نداریم 
رنج  تبلیغ  و  جاذبه  فقر  از  گردشگری مان 
است  خاصی  ظرفیت  از  صحبت  می برد! 
جغرافیایی  پهنه  سراسر  در  وفور  به  که 
ایران  که  چرا  می خورد،  چشم  به  کشور 
سرزمینی تاریخی و چهار فصل است که 
شرح و تفصیل منابع گوناگون گردشگری 
زیره  حکم  خودمان  برای  کم  دست  آن 
به کرمان بردن را دارد و الزم است این 
پولساز  صنعت  سومین  عنوان  به  صنعت 
گیرد.  قرار  خاص  و  عام  توجه  مورد  دنیا 
لحاظ  از  جنوبي  خراسان  میان  این  در 
از درخشان  فرهنگ، علم و معرفت یکي 
ترین نقاط ایران به شمار مي رود، بناهاي 
ادوار  از  مانده  یادگار  به  عظیم  و  باشکوه 
غناي  داراي  تنهایي  به  یک  هر  پیش 
نظامي  و  سیاسي  یا  مذهبي  و  فرهنگي 
همچنین  هستند.  خود  فرد  به  منحصر 
کشور  شرق  دانشگاهی  مرکز  استان  این 
خانواده  و  دانشجو  هزاران  حضور  با 
دیرینه  سنت های  و  آیین  است.  هایشان 
آفتاب،  تاریخی،  ابنیه  خراسان جنوبی، 
مرز، کویر، امنیت، تمیزی، صنایع دستی، 
همه  هنری  و  فرهنگی  علمی،  بزرگان 
اینها ظرفیت های موجود در منطقه اند که 
اگر به آنها توجه شود می توان به ایده ای 
رسید.خراسان  گردشگری  زمینه  در  نو 
جنوبی به واسطه ماهیت کویری  خود از 
سال ها پیش ُمهر محرومیت را بر پیشانی 
طبیعت  ساله  چند  قهر  همچنین  دارد. 
و  کشاورزی  مانند  صنایع  از  بسیاری  نیز 
دامداری را با رکود مواجه کرده است. در 
آن سوی سکه اما خراسان جنوبی دارای 
ظرفیت های زیادی در زمینه گردشگری 
توسعه  و  رونق  باعث  تواند  می  که  است 
استان  اقتصادی  گوناگون  های  بخش 
و  گردشگر  جذب  شک  بدون  شود. 
توریست نیازمند تامین زیرساخت ها بوده 
گذاران  سرمایه  نگاه  از  موضوع  این  که 
خود  جایگاه  به  هنوز  جنوبی  خراسان  در 
تاخیر   و  لغو  دیگر  از سوی  است.  نرسیده 
پروازها موجب کاهش گردشگر به استان 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  که  شود  می 
بخش  های  زیرساخت  مهمترین  از  یکی 
گردشگری حمل و نقل است که در این 
خصوص در خراسان جنوبی به ویژه حمل 
ای  گونه  به  داریم  مشکل  هوایی  نقل  و 
که 48 تور گردشگری یکی از هتل های 
مرکز استان طی دو ماه و نیم به خاطر لغو 
پروازهای فرودگاه بیرجند لغو شد. در این 
وضع و برای بهبود شرایط، سرمایه گذاران 
نیز  مدیران  شوند.  هدایت  و  حمایت  باید 
باید اول خود حمایت از گردشگری را آغاز 
زیادی  جاذبه های  کنند، خراسان جنوبی 
مانند کویر دارد. با این حال گردشگران و 
مسافران از بسیاری از جاذبه ها بی اطالع 
هستند،این جاست که نقش صدا و سیما و 
رسانه ها  در زمینه معرفی اماکن تفریحی 
و جاذبه های استان پررنگ می شود و باید 
رسانه ها بیش از پیش نقش آفرینی کنند. 
پیشنهادات  و  نظرات  گرامی  )خوانندگان 
 خود را درباره این سرمقاله به آیدی تلگرام 

@Avaeiran ارسال کنید(

محمودآبادی - زعفران خراسان جنوبی در نمایشگاه 
بزرگ مواد غذایی آلمان به نمایش گذاشته شد.

رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتاق بازرگانی 
بیرجند اعالم کرد: محصوالت استراتژیک استان 
غذایی  مواد  بزرگ  نمایشگاه  در  جنوبی  خراسان 

آلمان )آنوگا( در معرض دید عموم قرار گرفت
مهندس احتشام در خصوص نمایشگاه بزرگ مواد 
غذایی آلمان )آنوگا( که در شهر کلن آلمان از 13 الی 
17 مهر ماه امسال برگزار شد، گفت: این نمایشگاه 

یکی از برجسته ترین نمایشگاه های مواد غذایی 
جهان برای تجارت خرده فروشی، خدمات غذایی و 

بازار کترینگ به شمار می آید. 
نمایشگاه  ده  از  خاص  نمایشگاه  این  افزود:  وی 
تجاری جدا در زیر یک سقف تشکیل شده است که 

بر روندهای آینده متمرکز است. 
شماری  بی  منابع  داد:  ادامه  احتشام  مهندس 
 280000 فضای  سراسر  در  بخشی  الهام  از 
کنار  در  و  داشت  وجود  نمایشگاه  مترمربعی 
نمایش روندهای آتی بازار، برنامه های تکمیلی 
جذاب و نیاز فرصت های تجاری فوق العاده، در 
محصوالت  ارائه  فرصت  که  بود  کسانی  انتظار 

خود را در این نمایشگاه داشتند.

صادرات 400 تن زرشک

های  فعالیت  گفت:  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس 
گسترده اتاق بازرگانی بیرجند در این چند ساله باعث 
جنوبی  استان خراسان  از  زرشک  تن  تا 400  شد 
صادر شود و در غرفه های نمایشگاه بزرگ مواد 
غذایی دنیا از جمله نمایشگاه آنوگا به نمایش گذاشته 
شود، در حالی که در طول ۵ سال گذشته این میزان 

کمتر از ۵0 تن بوده است. 
ایران تاکید کرد: در  رئیس شورای ملی زعفران 
حضور  دنیا  کشور   1۵0 از  بیش  نمایشگاه  این 
داشتند و از ایران 26 شرکت در زمینه خشکبار، 
انجیر، خرما و  زرشک، زعفران، پسته، کشمش، 

... در این نمایشگاه شرکت کردند. 
از  بار  اولین  برای  نمایشگاه  این  در  گفت:  وی 
با  زعفران  جمعی  عالمت  و  زعفران  ملی  برند 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول  حضور  
عنوان  به  احتشام(  )محسن  بنده  فرانکفورت، 
اتاق  رئیس  و  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
اتاق  رئیس  پیرمؤذن  آقای  بیرجند،  بازرگانی 
رئیس  مقدم  شریعتی  آقای  اردبیل،  بازرگانی 
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، آقای محمدعلی 
رضایی رئیس اتحادیه گیاهان دارویی و جمعی 
از صادرکنندگان نمونه کشور، رونمایی شد. وی 
گفت: در دوره قبلی حدود 160 هزار بازدیدکننده 
تجاری از 1٩2 کشور شرکت کرده بودند که در 
هم  دور  کشور   1۵0 از  غرفه   7000 دوره  این 
فتح  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  و  شدند  جمع 
ایرانی  کنندگان  شرکت  نصیب  جدید  بازارهای 

و سایر کشورها به وجود آمد.

نمایشگاه بزرگ مواد غذایی آلمان، زعفرانی شد

رونمایی از برند ملی زعفران  در “آنوگا”
                                                عکس:  اکبری
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

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

تاسیس شرکت پیشگام برآورد جم )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/06/20 به شماره ثبت 1461 به شناسه ملی 14008608207 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امورات 
در زمینه حسابداری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، شهر قاین، محله زعفرانیه ، خیابان امامت ، کوچه امامت 3 ، پالک 103 ، طبقه 
همکف کدپستی 9761463493 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم فریبا رضائی به شماره ملی 0880107022 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه خانم ماشااله ملکی به شماره ملی 0888825072 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم فریبا رضائی به شماره ملی 0880107022 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود، خانم ماشااله ملکی به شماره ملی 0888825072 به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود . دارندگان حق امضا : حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک سفته و بروات قرارداد ها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم فریبا رضائی )مدیرعامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )621955(

تاسیس شرکت توسعه پایدار رادن خاورمیانه )سهامی خاص( درتاریخ 1398/07/10 به شماره ثبت 6064 به شناسه ملی 14008662758 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید انرژی های 
تجدید پذیر و تولید تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت و صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز در رابطه با موضوع شرکت طراحی و 
مهندسی و ساخت نیروگاه های تجدید پذیر توسعه در زمینه فناوری های نوین انرژی های تجدید پذیر و همکاری با شرکت های دانش 
بنیان انجام فعالیت و خدمات در راستای برنامه های توسعه پایدار و محیط زیست تامین و خرید اقالم مورد نیاز مجاز برای شرکت اخذ 
نمایندگی حقیقی و حقوقی اشخاص داخلی و خارجی ایجاد انواع خطوط و شبکه های انتقال و توزیع انرژی ایجاد انواع سیستم های کنترلی 
و ابزار دقیق در شبکه قدرت ، امور مربوط به هوشمند سازی سیستم های قدرت )تولید - انتقال - توزیع( انجام کلیه امور مریوط به محیط 
زیست درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله خیرآباد ، کوچه قائم1]شهیدعلیرضامالکی[ ، کوچه جمهوری اسالمی3]ش 
محمدبذرافکن[ ، پالک 1 ، طبقه اول کدپستی 9715794447 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
181 مورخ 1398/06/21 نزد بانک ملی ایران شعبه طالقانی با کد 9015 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم فاطمه خوئی 
به شماره ملی 0652341330 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم یگانه عطائی به شماره ملی 0653180144 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای حسین حیدری به شماره ملی 0653188889 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضای آقای حسین حیدری )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان : آقای علی حیدری به شماره ملی 0650602625 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی و آقای فضل اله عطائی بجد به شماره ملی 0652453910 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی . 
روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )621956(

قابل توجه مجموعه داران تمبر یادگاری 
 به مناسبت روز جهانی پست

به مدت یک هفته ثبت نام برای اشتراک سالیانه،بدون دریافت پیش پرداخت 
و رایگان انجام می شود. 

تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۱۴۷۳۴۵ محمد مقری

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  0915

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 
اجرایی  کالسه 971830  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
آقای علی اصغر آذره فرزند محمد محکوم است به 

پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال در حق خانم طیبه قادری و 
مبلغ 10/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت و محکوم علیه 
در قبال بدهی خویش سیصد سهم مشاع از صد و سی و هشت هزار 
و ششصد و سه سهم واقع در شمال بلوار شهدای عبادی حاشیه 
رودخانه پل باغ تحت پالک 2375 بخش 2 بیرجند )که حسب 
نظر کارشناس این اراضی دارای بافت خاک رسی لومی با کاربری 
کشاورزی ، مشاع و فاقد اشجار و مستحدثات می باشد( معرفی و 
توقیف و به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال کارشناسی گردیده 
و قرار است از طریق مزایده در مورخ 1398/7/29 از ساعت 9/30  
الی 10 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. 
10 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 10 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 16و14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 
آگهی  بود. ضمنا  عهده خریدار خواهد  به  انتقال  و  نقل  هزینه 
 www.dadkj.ir آدرس  به  دادگستری  سایت  وب  از   مزایده 

قابل مشاهده می باشد.
 مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

با سالم و احترام

 به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:
به دلیل عملیات برگردان و  بهینه سازی

 تجهیزات مخابراتی ،تلفن های ثابت، دیتا 
و سایت همراه شهر سه قلعه سرایان روز 
پنجشنبه مورخ 98/07/18 از ساعت 13  
الی 20 قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع( 

هیئت جواد االئمه )علیه السالم( برگزار می کند:
زیارت عاشورا از یازدهم محرم

 الی پایان ماه صفر 
 ساعت 6 صبح برگزار می شود.

آدرس: خیابان مدرس- نبش مدرس 4۸
هیئت جواد االئمه )علیه السالم(

کارگاه کسب درآمد از پرورش 
گیاهان دارویی برگزار شد

کاوش- مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان 
کارگاه  برگزاری  از  استان  استراتژیک  دارویی 
به  دارویی  گیاهان  پرورش  از  درآمد  کسب 
با  آرا”  همت این مرکز خبر داد. حسین “راغ 
اشاره به برگزاری کارگاه کسب درآمد از پرورش 
گیاهان دارویی، اظهار کرد: برگزاری کارگاه ها 
توانمندسازی  منظور  به  آموزشی  دوره های  و 
و  کسب  ایجاد  راستای  در  شرکت کنندگان 
گیاهان  حوزه  در  بزرگ  و  کوچک  کارهای 
دارویی،  از اهداف اصلی مرکز خدمات تخصصی 
گیاهان دارویی استراتژیک استان است که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته به صورت مدون 
و مستمر برگزار خواهد شد. وی افزود: در این 
راستا به همت مرکز خدمات تخصصی گیاهان 
دارویی استراتژیک خراسان جنوبی، 16 مهر، 
کارگاه کسب درآمد از پرورش گیاهان دارویی 
برگزار شد. مدیرمرکز خدمات تخصصی گیاهان 
این  در  داد:  ادامه  استان  استراتژیک  دارویی 
کارگاه چهار ساعته که مطالب توسط مهدی 
ابراهیمی، عضو هیئت علمی مجتمع تحقیقات 
شد،  ارائه  دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان 
شرکت کنندگان با کسب و کارهای مرتبط با 
پرورش گیاهان دارویی شامل تولید محصوالت 
تولید  بذر،  تولید  دارویی،  از گیاهان  اولیه  خام 
تولید  تراریوم،  ساخت  نهال،  و  قلمه  نشاء، 
درختچه های بنسای و تولید گیاهان زینتی و 
آپارتمانی آشنا شدند. راغ آرا بیان کرد: همچنین 
افراد شرکت کننده با خدمات قابل ارائه در بخش 
کشاورزی توسط بانوان از جمله هرس، پیوند 
زنی و طراحی فضای سبز و همچنین بسته 
بندی، تولید عرقیات، فرآورده های و محصوالت 

جانبی نیز آشنا شدند.

می
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پنجشنبه* 18 مهر 1398* شماره 4467

تمدید مهلت خرید گندم در خراسان جنوبی

صداوسیما- مهلت خرید گندم از کشاورزان تا پایان مهر تمدید شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، قیمت پایه خرید تضمینی گندم را هزار و 700 تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه به کیفیت  قیمت تضمینی محصول هم افزایش می یابد. به گفته عصمتی پور تاکنون 12 هزار و 799 تن گندم به ارزش 22 میلیارد و 108 میلیون و 900 تومان از 
بیرجند کشاورزان خریداری و تمام مطالبات گندمکاران تاکنون، پرداخت شده است. وی گفت: برای خرید تضمینی گندم کشاورزان امسال 19 مرکز جمع آوری در شهرستان ها پیش بینی شده است. با سالم خدمت شهردار محترم شهر 

جناب آقای دکتر جاوید به عنوان یک جوان 
21 ساله بیرجندی خدمتتون عرض می کنم 
از  زندگیم  طول  در  بار  اولین  برای  شبی   که 
از  تن  چند  همراه  به  شهر  در  گذار  و  گشت 
دوستانم واقعا لذت بردم! اقدامات قابل توجه 
و  معابر  نورپردازی  جهت  در  محترم  شهردار 
زیباسازی فضای شبانه شهر بسیار مورد توجه 
محیط  یک  از  را  شهر  فضای  و  گرفته  قرار 
چشم  و  پویا  محیطی  به  روح  بی  و  تاریک 
جای  هنوز  که  البته  است.  کرده  تبدیل  نواز 
کار خیلی و بسیار دارد ولی امیدوارم که روزی 
بتوانیم با کمک یکدیگر و ادامه دادن همین 
تفکر و اندیشه درست بیرجند را از شهر ارواح به 
شهری زنده و پویا تبدیل نماییم که لقب پاریس 

کوچولو برازنده آن است.
915...313

راستای  در  مسئوالن  تدابیر  از  تشکر  ضمن 
توزیع عمومی گوشت بوقلمون به قیمت مناسب 
بین کارمندان مرکز استان خواهشمند است به 
فکر عرضه گوشت بوقلمون برای ما کارمندان 

شهرستان ها نیز باشید.
 915...284
روستای شیرگ ججگ از توابع بخش قهستان 
شهرستان درمیان با وجود اینکه جمعیتی بالغ 
بر صد و پنجاه خانوار دارد ولی هنوز اینترنت 
از  بسیاری  االن  نداریم.  موبایلی  پرسرعت 
روستاهای کوچکتر که حتی جمعیت پنجاه خانوار 
دارند اینترنت پرسرعت دارند ولی برای روستای 
ما هیچ اقدامی نشده است. از مسئوالن مربوطه 

تقاضای رسیدگی داریم.
915..955

با سالم آقای استاندار یا هر مسئولی که گوش 
شنوا دارد. چرا مشکل زمین های مسکونی انتهای 
امام علی )ع( امیرآباد راحل نمی کند چند نفر 
 هستیم دهیاری زمینهای ما را گرفته جواب ما را 

نمی دهند لطفا اقدام کنید.
910...413

از  اینقدر  بگویید  اندرکار  دست  آقایان  به  لطفا 
حرف  بگیر  یارانه  ثروتمند  دهک  سه   حذف 
 می زنند که انسان به یاد دروغ سیزده نوروز می افتد. 
کنید؟آیا  می  یاد  ثروتمند  افراد  کدامین  از 
یا  و  کارمندان  یا  گوئید  می  را  کارگران 
ثروتمند گروهها  این  در  که  ما  داران؟   مغازه 
نمی بینیم در حالی که 95 درصد افراد جامعه را 
همین افراد تشکیل می دهند. پس این همه درآمد 

و ثروت مملکت کجا می رود ؟
915...965

سالم چرا پمپ بنزین  شهرداری روبروی تنها 
بیمارستان قاین بعد از گذشت 8 سال از شروع به 

ساخت آن راه اندازی نمی شود؟
915...601

از  مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بابت 
برگزاری جلسات تفسیر قرآن تشکر می کنیم. به 
حتم افزایش معنویت و اطالعات مذهبی تاثیر 

خوبی در افزایش بهره وری مدیریت دارد .
910...724

قابل توجه مسئوالن اداره کار، مهدهای کودک 
ده  چند  مالی  گردش  با  ها  دبستانی  پیش  و 
 میلیونی  در هر برج نیروهایشان را بیمه نکردند و 
حقوق های نجومی200تا300هزارتومان پرداخت 
می کنند. همراه با ساعت کار باال وسنگینی کار.
915...370

با سالم با توجه به قول شهرداری بیرجند و راه 
و شهرسازی مبنی بر رسیدگی به میدان عبادی 
و فضاهای اطراف پلیس راه و بلوار خلیج فارس 
موضوع را پیگیری فرمایید تا انتهای سال کار 

عمرانی آن پایان یافته باشد.
915...254

بعضی از مدارس  بخاطر تبلیغات خودشون بدون 
دریافت مدارک قبولی کنکور اسامی دانش اموزان 
را به عنوان پذیرفته شدگان برتر کنکور در رشته 
های پزشکی در روزنامه اعالم می کنن درصورتی 
که بعضی از افراد اعالم شده اصال در کنکور قبول 
نشدند و این توهین به شعور دانش آموزان دیگر 

و تضعیف روحیه شان است لطفا پیگیری نمایید.
930...518

باعرض سالم ده سال قبل اعالم شد پمپ 
جمع  باید  قرارداره  درحریم  معصومیه  بنزین 
آوری بشه واالن درنظر دارید جهت ورودی 
وخروجی پمپ جاده ای ایجاد کنید زمینهای 
مردم رو خراب کنید تا پمپ خوب وارزشمند 
بشه  اگه مالکین سند دارن سندشان مشاعیه 
شش دنگ نیست بایدجلسه ای گذاشته بشه تا 
همه باشن وتصمیم گیری بشه نه هر شخصی 
قسمتی روبه عنوان مالکیت خودمشخص کنه 

ملک مشاعی متعلق به همه می باشد.
915...685

ساکن چاهداشی نهبندان هستم و حدودسه سال 
است برای روشنایی معبر محل سکونت و امتیاز 
برق، پیگیرم و از آذر سال گذشته امتیاز خریده 
اما هنوز نتیجه ای نگرفته ام. شورای محل به 
فرمانداری نامه داده است که اداره برق به این 
کوچه روشنایی نمی دهد. موضوع را با فرمانداری، 
بخشداری و حراست شرکت برق مرکز استان هم 
درمیان گذاشتم ولی همچنان اقدامی نشده است.
یک شهروند

حرفهای آقای استاندار رو تو روزنامه تون خوندم 
و چند نکته مهم رو توش یادداشت کردم دلم 
حرفامو  این  شما  روزنامه  طریق  از  خواد  می 
 استاندار هم بخونه : اول از همه اینکه وعده هایی

که دادین همه قبل از 1400 تموم می شه خیلی 
خوبه چون معلوم تاریخ مصرف سیاسی نداره و 
از اون وعده ها نیست که فقط گفته بشه و انجام 
نشه چون اگه انجام نشه مردم توی انتخابات 
ریاست جمهوری اونو مدنظر قرار می دن دوم 
اینکه کارای ابتکاری که کردین مثل معین برای 
4 شهرستان یا روش جدید پول گرفتن برای 
پروژه ها که می گین سرعت پروژه رو 5 برابر 
می کنه هم کار خوبیه چون با روش های قبلی 
مدیران خسته استان خیلی جون جذب بودجه ها 
رو ندارن سوم هم از اینکه به فکر فضای عمومی 
استان هستین و خرابکاری ها و بازی تو زمین 
دشمن بعضی افراد رو هم می خواین کنترل کنین 
خوبه ولی کاش این اقدامات زودتر انجام می شد 
تا این افراد آنقدر پرو نمی شدند ما به دولت و 
حاکمیت کاری نداریم اما اینها اینقدر به خودشون 
مغرور شده بودند که در جایی حریم خصوصی 
افراد رو هم زیر پا می گذاشتن و مسائل شخصی 
و اعتقادی برخی انسان های جامعه رو هم زیر 
سوال می بردند در حالی که با نوع برخوردشون 
ای ذره  خودشون  مشخصه  جامعه  مسائل   با 

قویا  مردم  هم  موضوع  این  تو  ندارن  اعتقاد   
پشتتون هستند. یا علی 

ارسالی به تلگرام آوا 
 لطفا بعد از  این همه تیترای قشنگ که  از وعده های

سفر می زنین هر از گاهی نتیجه مصوبات رو 
هم پیگیری کنین اگه استاندار طال هم باشه 
ولی این مدیرایی که بودجه برگشت می دن تو 
استان بخوان مثل قبل کارا رو جلو ببرن مصوبات 
های وعده  همه  مثل  شه  می  هم  سفر   این 

 توخالی قبلی و آبی ازش گرم نخواهد شد. 
915 ...  512

انصافا کار مدیرکل دادگستری درسته کار آقای 
رئیسی هم با این انتخابش درست تر کار حضرت 
آقا هم با انتخاب آقای رئیسی از همه درست 
تا  تر واال مدیر یعنی این و اگرنه امضاء چند 
باور کنین  بلدند  نامه رو که همه  بخشنامه و 
کیف کردم از مرام مدیرکل جدید دادگستری 
خدا حفظشون کنه و برای خانواده شون نگه 
داره و بدونه دعای تک تک خانواده های اون 
کارخانه هایی که جلوی مصادره و تعطیلیشو 
گرفته پشت سرشه اگه می خوای بدونی اگه 
چشمتو  فقط  شد  می  چی  کرد  نمی  اینکارو 
کار  دیروز  تا  که  ای  کارخونه  کن  فکر   ببند 
 می کرده و خودشون می چرخونده از امروز تعطیله 
بدهی هاش هر روز زیادتر می شه کل کارخونه 
رو به یه قیمت مفت مزایده می ذارن بعدم یکی 
می خره به قیمت آهن آالت به کار رفته تو 
 کارخونه و می فروشه به یه اوراقی کارگرا بی کار

و در معرض آسیب های اجتماعی ، خانواده ها بی 
اعتماد به نفس و در معرض آسیب های اجتماعی 
بعد صد برابر پولی که از مصادره اون کارخونه به 
خزانه دولت می ره خرج درمان و مقابله با آسیب 
هایی می شه که به واسطه تعطیلی این کارخونه 
اتفاق افتاده آقای حمیدی به قول خودمون دمت 

گرم واقعا کارت درسته.
ارسالی به تلگرام آوا 
پیام های  آوا که  روزنامه  از  و تشکر  با سالم 
مردمی را به گوش مسئوالن می رساند و تشکر 
از ستون دیدگاه ها که بر خالف ستون پیام شما 
به موضوعات اصلی و مهم می پردازد و حرف 
 مردم بدون  واسطه به هدف رسانده می شود

من یک معلم ساده هستم که توفیق آموزش به 
فرزندان این مرز و بوم را طی 25 سال گذشته 
داشته ام خواستم از ستون شما دیدگاه خودم را 
پیرامون عملکرد دولت و تحریم ها و وضع استان 
بگویم برای هیچکس پوشیده نیست که وضع 
نامناسب اقتصادی جامعه بیش از اینکه زایده 
تحریم ها باشد زایده سوء مدیریت هاست  و 
بسیاری از اندیشکده های بین المللی نیز بر این 
نکته تاکید دارند که تحریم ها در مقابل سوء 
مدیریت ها درصد قابل توجهی نیستند اما شما 
استان  داخل  اتفاقات  با  را  همین وضع کشور 
مقایسه کنید همان دیدگاه همان سیاست ها و 
همان گرایش سیاسی اما با مدیریت مناسب که 
باعث ایجاد امید در مردم شده است و دلسردی 
از اتفاقات روز کشور شاید در خراسان جنوبی با 
توجه به سیاست های پیش گرفته استاندار کمتر 
ایجاد شده است خواستم این را بگویم که نقش 
منابع انسانی می تواند چقدر در توسعه و پیشرفت 
همه جانبه جوامع تاثیر گذار باشد و این نکته در 
سطوح پایین تر باید مورد توجه مسئوالن استانی 
هم نیز قرار گیرد همانطور که در وضع نامناسب 
مدیر  یک  عملکرد  حتما  سازمان  یک  بودجه 

میانی می تواند شرایط را تغییر دهد. 
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

“زرشک افین” جهانی می شود

حسینی- خراسان جنوبی با داشتن جاذبه 
های فرهنگی  ، طبیعی و تاریخی متعدد 
همواره می تواند پذیرای گردشگران داخلی 
از  زمانی سخن  باشد.  گوناگون  خارجی  و 
آماده نبودن بستر الزم برای جذب گردشگر 
بود اما امروز حتی این مشکل نیز کمتر به 
چشم می خورد. یکی از جاذبه های قوی 
این استان محصوالت راهبردی و منحصر به 
فردی است که در دل روستاهای خود دارد. با 
کیفیت ترین زعفران ایران در قاینات کشت 
می شود، تولید98 درصد عناب کشور در این 
استان است و اما زرشک، این یاقوت سرخ 
کویری، انحصارا متعلق به این استان بوده و 
زیباترین شکل کشت آن را می توان در افین، 

منطقه زیرکوه خراسان جنوبی دید. 
مهرماه همزمان با برداشت زرشک تازه از 
دشت  دیدن  برای  موقع  بهترین  درختان، 
به  که  گردشگری  هر  قطعا  است.  عقیق 
این منطقه سفر کند پس از دیدن اقیانوس 
سرخ زرشک در کنار جاده و در دل روستای 
افین، برنامه سفر بعدی خود را به این جا می 
چیند. این جا نگاهت گره می خورد در جنگل 
زرشک...اما جذب گردشگر به این منطقه 
همانند سایر نقاط استان نیاز به تبلیغ و اطالع 
رسانی دارد. در همین راستا با همت شرکت 
گردشگری آسیا پرواز، تور خبری و عکاسی 
افین، همراه با خبرنگاران و عکاسان استانی 
، ملی و بین المللی جمعه 11 مهر برگزار 
شد. همزمان با این تور، آیین سنتی برداشت 
زرشک از بزرگترین باغ زرشک دنیا در افین 
نیز با حضور تنی چند از مسئوالن استانی و 
شهرستانی برپا شده بود. مردم روستای افین 
با استقبال از این جمع ، امید داشتند انعکاس 
ظرفیت گردشگری روستا و آیین زرشک 
بازکنی، می تواند به درآمدزایی از طریق این 

صنعت کمک شایانی کند. 

توسعه گردشگری روستای افین
 با همت فعاالن بخش 
خصوصی گردشگری

کاشانی مدیرعامل شرکت گردشگری آسیا 
پرواز در این مراسم و در جمع مردم افین، 
عنوان کرد: تور خبری و عکاسی تدارک 
دیده شده با توجه به زیبایی های این روستا 
بوده و قرار است در عرصه های ملی و بین 
المللی بازتاب آن را ببینیم و شاهد حضور 
گردشگران خارجی در این منطقه باشیم. 
وی به ذکر نام افین و زهان در سفرنامه 
و  محقق   ، دان  گابریل)جغرافی  آلفونس 
سفرنامه نویس اتریشی( و وصف زیبایی 
آن ها، اشاره کرد و گفت: افین از دیرباز زیبا 
و زبان زد خاص و عام بوده است. مسجد 
 جامع افین همچون نگینی در دل روستا 
می درخشد و قلعه تاریخی افین و آسیاب 
های آبی تاریخی از دیگر جاذبه های این 
منطقه می باشد. همچنین محاصره شدن 
روستای زهان قدیم توسط مزارع زرشک، 
جذابیتی چشم نواز دارد که هر گردشگری 

را مجذوب خود می کند.
کاشانی با تاکید بر این که هدف شرکت 
توسعه گردشگری  پرواز،  آسیا  گردشگری 
روستایی در چهارچوب احترام به شرایع دینی 
روستا  مردم  مذهبی  ارزشمند  اعتقادات  و 

از  راستا  است، خاطرنشان کرد: در همین 
جوانان عالقه مند به گردشگری در روستا 
بزرگان  پای صحبت  کنم  درخواست می 
روستا نشسته و داستان های کهن این منطقه 
را یاد بگیرند تا بتوانند هر کدام به عنوان تور 
لیدر محلی، راهنمای گردشگران باشند. وی 
افزود توسعه گردشگری در روستاهای زیبای 
خراسان جنوبی، رشد اقتصاد روستایی را در 
آسیاپرواز  مهمترین هدف  این  و  دارد  پی 
است. که برای معرفی حرفه ای جاذبه های 
تهیه  به  نیاز  استان،  روستایی  گردشگری 
محتوای حرفه ای دیجیتال در قالب عکس 
و خبر داریم، این برنامه در همین راستا در 
روستای تاریخی افین با همراهی دو اقامتگاه 
بوم گردی فعال در روستا برگزار می شود. 
وی از آقای هادی غالمرضایی مدیر اقامتگاه 
بوم گردی زرشکده افین  و همچنین آقای 
معنوی مدیراقامتگاه بوم گردی سرای حاج 
احمد بابت میزبانی میهمانان تور و همراهی 
در اجرای این برنامه قدردانی کرد. کاشانی 
با اشاره به راه اندازی سامانه فروش آنالین 
خدمات گردشگری خراسان جنوبی با آدرس 
birland.ir ادامه داد، در این سامانه جاذبه 
های گردشگری روستایی استان معرفی شده 
و امکان رزرو آنالین اقامتگاه های بومگردی 
استان مهیا شده است. وی خاطرنشان کرد 
محتوای خبری  برنامه،  این  اتمام  از  پس 
آماده شده در خروجی خبرگزاری و روزنامه 
های معتبر کشور قرار می گیرد که گامی 
مهم  برای معرفی جاذبه های گردشگری 

روستاهای افین و زهان است.

افین ، دبیرخانه جشنواره 
ملی زرشک شود

عربشاهی فرماندار زیرکوه نیز با اشاره به 
اهمیت گردشگری ، عنوان کرد: گردشگری 
از سال 2020 قطعا بزرگترین تجارت بین 
را خواهد  نفت  بود و جای  المللی خواهد 
نیز ظرفیت  افین خراسان جنوبی  گرفت، 
بسیاری در جذب گردشگر دارد و کمک 
همراه  به  را  روستا  توسعه  آن،  توسعه  به 
خواهد داشت. وی با بیان این که حضور 
این  دستی  صنایع  و  هنرها  گردشگران، 
کرد:  اضافه  کند،  می  احیا  نیز  را  منطقه 
آیین های سنتی، مذهبی و عرفی منطقه 
در  است.  جذاب  گردشگر  برای  هم، 
شهرستان زیرکوه که مصرف برق صنعتی 
است،  استان  ازتمام  درصد  یک  فقط  آن 
توسعه گردشگری امری الزم به نظر می 
رسد. به گفته وی این مراسم مقدمه ای 
است تا سال آینده دبیرخانه جشنواره ملی 
زرشک به افین خراسان جنوبی داده شود، 
با شروع کار دبیرخانه ، قطعا حوزه فعالیت 
های گردشگری زهان و افین رونق گرفته و 
شاهد تحولی شگرف در این منطقه خواهیم 
بود. “عرب شاهی” به تولید ساالنه 18 تن 
زرشک خشک در زیرکوه اشاره کرد و یادآور 
شد: زرشک این منطقه در 3مرحله زمانی 
ابتدای گل، بستن آن و قرمز شدن درختان، 
باشد. می  فرد  به  منحصر  و  بوده  جذاب 

فایده با َتر فروختن است
یکی از بخش های جذاب این تور، گردش در 

مزارع زرشک و مشاهده برداشت سنتی این 
محصول توسط مردم روستا بود. مردان روستا 
با چوب درختان زرشک را می تکاندند و زنان 
با روش خوشه چینی، برداشت را انجام می 
دادند. تعدادی از کشاورزان افین هم با روی 
گشاده، چای آتیشی، شربت زرشک، صلوات 
و دود اسپند از مهمانان خود پذیرایی می 
کردند.به سراغ یکی از بانوان خون گرم افین 
که مشغول خوشه چینی بود ، رفتم. وی با 
اشاره به این که زنان افین نیز هر سال همراه 
زرشک  برداشت  کار  در  خانواده،  آقایان  با 
مشارکت می کنند، ادامه داد: برداشت زرشک 
از 10 مهر شروع و تا 10 آبان ادامه دارد. به 
گفته وی زرشک چیده شده را خشک می 
کنیم و می فروشیم، زرشک تر را تنها زمانی 
می فروشیم که خود مشتری درخواست کند، 

البته که “فایده با تر فروختن است”.

50 میلیون خسارت داشتیم،
 اما بیمه تنها 2 میلیون داده است!

از “مش رمضون” کشاورز 80 ساله  اهل 
آیین  درباره  افین(  از  )باالتر  قیاس  کالته 
داد:  توضیح  که  پرسیدم  زرشک  برداشت 
10 تا 15 نفر را می گیرم تا خرمن ها را 
 گل کنند، سپس زرشک ها را در آفتاب پهن 
می کنیم تا خشک شوند. پس از خشک 
شدن، خریدار برای بردن محصول می آید. 
به گفته وی بازار خرید زرشک خوب است، 
البته مردم این منطقه محصول دیگری هم 
ندارند و تمام روزی خود را از همین زرشک 
به دست می آورند. وی از کم شدن آب چاه 
ها با گذر زمان نیز سخن گفت و ادامه داد: 
چاه داریم اما چون مردم کالته های باالتر 
چاه زدند، آب قنات کم تر می آید. چاره ای 
هم غیر از استفاده از این آب نداریم و باید با 

همین گذران زندگی کنیم.
یکی دیگر از کشاورزان ، از خسارت هایی 
که به باغات زرشک به دلیل تغییر آب و هوا 

وارد شده است، یاد کرد و گفت: کشاورزی 
داریم که 50 میلیون  تومان خسارت دیده اما 
بیمه فقط 2 میلیون به او داده است. امسال 
برداشت زرشک را زودتر شروع کردیم با این 
که می دانیم این گونه بار کمتر می شود 
اما خیالم راحت است که قبل از خسارت 

احتمالی برداشت را انجام داده ایم.

ایجاد جریان مهاجرت معکوس
از شهر به روستا با توسعه 

گردشگری  منطقه
در ادامه این روستاگردشی، با حسن غفاری، 
عکاس مردم نگار ایالت و عشایر ایران و 
مهمان تور عکاسان افین ، گفتگو کردیم. وی 
بارها برای عکاسی از عشایر خراسان جنوبی 
به این استان سفر کرده بود، اما منطقه افین 
برای اولین بار مقصد عکاسی این عکاس 

پرافتخار کشور شده بود. غفاری با بیان این 
که وسعت بسیار زیاد زمین های زیرکشت 
زرشک افین، آیین برداشت زرشک و نحوه 
خشک کردن محصول همه از موضوعات 
جالب برای بخش گردشگری است، اضافه 
کامال  گردی  بوم  اقامتگاه  دو  وجود  کرد: 
مجهز و به سبک خانه موزه نیز بستر را برای 
حضور گردشگر فرآهم کرده است. از سوی 
دیگر مردم منطقه و بومیان افین با خونگرمی 
گردشگر  پذیرش  آماده  دادند  نشان  خود 
انعکاس  و  عکاسی  تور  این  وی  هستند. 
را  کشور  در  زرشک  برداشت  سنتی  آیین 
منطقه  به  گردشگر  جذب  برای  شروعی 
دانست و گفت: در بسیاری از نقاط دنیا، یکی 
از موضوعات قوی برای گردشگری، آیین 
برداشت محصول است. زیرا در این لحظه 
با فرهنگ عمومی منطقه رو به رو می شویم 
و مردم با سنین و جنسیت های  گوناگون 
می خواهند لحظه شاد برداشت محصول 
را با دیگران شریک شوند. ایرانی ها نیز از 

سابق این فرهنگ را داشتند که اگر کسی 
سر خرمنی می رفت شریک آن بود و دست 
خالی بر نمی گشت.غفاری در ادامه با تاکید 
بر اینکه بازگشت نیروی کار از فضای شهری 
به روستاها نیاز است، خاطرنشان کرد: در این 
روستا عمران و آبادانی خوبی را شاهد هستیم 
و شاید مهم ترین قسمت کار برای جذب 
گردشگر، ایجاد جریان مهاجرت معکوس از 

شهر به روستا است. 

گردشگری افین، توسعه روستا 
را به دنبال دارد

بارها درباره تاثیر گردشگری بر درآمدزایی 
مردم یک منطقه صحبت شده است و در 
بسیاری از نقاط کشور و حتی استان شاهد 
این موضوع هستیم . اما باز هم جای کار 
شروع  برای  اول  های  گام  دارد.  بسیاری 

گردشگری روستای افین برداشته شده است 
و تور عکاسی تدارک دیده شده توسط آژانس 
گردشگری آسیا پرواز، با همکاری اقامتگاه 
بومگردی “زرشکده” و “سرای حاج احمد” 
را  تاثیر خود  البته مردم خونگرم روستا،  و 
خواهد گذاشت اما ادامه این روند نیاز به همت 

مسئوالن دست اندرکار دارد.
راه اندازی دبیرخانه جشنواره ملی زرشک نه 
فقط گردشگری افین و منطقه زهان را رونق 
بخشیده و دریچه ای تازه برای گردشگران 
مشتاق می گشاید، بلکه به حفظ و معرفی 
و  فرد  به  منحصر  محصول  “زرشک”، 
راهبردی خراسان جنوبی کمک شایانی می 
کند. محصولی که هنوز متعلق به این استان 
بوده و همانند زعفران و حتی عناب، در سایر 
استان ها کشت و توسعه داده نشده است.

هر چند مردم روستا از نفوذ دالالن گالیه 
های بسیاری دارند، اما قطعا با باز شدن مسیر 
گردشگران و خرید مستقیم از کشاورزان ، 

این مشکل تا حدود زیادی حل می شود.
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 با حضور عکاسان ملی و بین المللی:

گام اول برای گردشگری “زرشک” برداشته شد



موفقیت و انرژی

معرفی کتاب

داشتن شغل بد از بیکاری بدتر است!

تأثیر مستقیمی بر سالمت داشته  کیفیت کار 
پایین کار می  افرادی که در مشاغل سطح  و 
کنند، دارای سطوح پایین تر نشانگرهای زیستی 
هستند. افرادی که در مشاغل با دستمزد پایین یا 
با استرس باال فعالیت می کنند، بیش از افراد بیکار 
با مشکالت سالمتی مواجه هستند.نتایج به دست 
آمده حاکی از وجود یک الگوی مشخص از سطوح 
باالی استرس مزمن در افرادی بود که پس از یک 
دوره بیکاری، در مشاغل بی کیفیت و سطح پایین 
مشغول کار شده بودند؛ درحالی که سطوح استرس 
در افرادی که همچنان بیکار مانده بودند، کمتر از 
این افراد شاغل بود. کیفیت کار خوب با ارتقای 
نمرات سالمت رواِن افراد شاغل در ارتباط است؛ با 
این حال، تفاوت آشکاری بین نمرات سالمت روان 
در افراد شاغل در کارهای با کیفیت پایین و افرادی 

که همچنان بیکار مانده بودند، مشاهده نشد.

کتاب خیانت همسران 

این کتاب توسط دکتر آزاده ابراهیم زاده )دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(  و الهام ابراهیم زاده 
)حقوقدان( و با همکاری گروه مولفین  تدوین و 
انتشار یافته است. نویسنده با کمک تعدادی از 
حقوقدانان، اساتید دانشگاه، دکتر روانشناس و دکتر 

روانپزشک و تعدادی از متخصصین روانشناسی و 
رفتاری و جرم شناسی اقدام به تالیف کتاب خیانت 
همسران نموده تا با  ارائه نشانه ها وعوامل خیانت 
همسران بتواند با پیشنهادات علمی وکاربردی از این 
جرم در جامعه پیشگیری ویا سبب کاهش آن گردد.
این کتاب در هشت فصل به موضوعاتی در رابطه با 
خیانت همسران اشاره کرده است. در فصل اول به 
موضوع خیانت همسران از دیدگاه اسالم در فصل 
دوم تعریف،علل و زمینه های خیانت همسران، در 
فصل سوم علل و عوامل و نشانه های تشیخص 
خیانت مردان، در فصل چهارم علل وعوامل و نشانه 
های تشیخص خیانت زنان، در فصل پنجم خیانت 
همسران از منظر قانون، در فصل ششم آمیزش 
های پرخطر و بیمارهای ناشی از آن، در فصل هفتم 
نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در 
خیانت همسران، در فصل هشتم راهکارها وموارد 

پیشگیری از خیانت همسران اشاره شده است. 

مصرف دارچین می تواند 
مشکالت تنفسی ایجاد کند

می تواند  وعده  یک  در  دارچین  زیاد  مصرف 
مشکالت تنفسی ایجاد کند. دلیلش هم این است 
که این ادویه، بافت ریزی دارد که ممکن است 

به راحتی وارد بینی شود. تنفس تصادفی دارچین 
می تواند موجب سرفه و تنگی نفس شود. همچنین 
ماده موجود در آن که عامل بوی دارچین است، 
محرکی برای گلو بوده و می تواند موجب بروز 
مشکالت تنفسی شود. دارچین افراد مبتال به آسم 

یا مشکالت تنفسی  را تحت تاثیر قرار می دهد.

آیا مصرف برنج موجب
 افزایش وزن می شود؟

به گفته محققان به نظر می رسد مصرف برنج 
محافظی در برابر افزایش وزن است. این احتمال 
وجود دارد که فیبر، مواد مغذی و ترکیبات گیاهی 

دیگر موجود در غالت احساس سیری و پری را 
افزایش داده و از پرخوری پیشگیری کنند. برنج 
چربی کمی دارد و پس از مصرف، سطح قند 
خون را زیاد افزایش نمی دهد که ترشح انسولین 
را مهار می کند. البته این در صورتی است که 

مصرف آن به اندازه و به موقع باشد.

روغن بادام شیرین باعث جوانسازی
 و زیبایی پوست است

از مهمترین خواص روغن بادام شیرین، فواید 
این روغن برای سالمت، جوانسازی و زیبایی 
پوست است. مالیدن این روغن به پوست صورت 

 باعث نرمی و آبرسانی پوست شده، در کاهش
چین و چروک پوست و پیشگیری از ایجاد آن 
بسیار موثر است. همچنین استعمال موضعی 
روغن بادام شیرین بر روی پوست هایی که دچار 
آفتاب سوختگی، لک یا جای زخم شده اند بسیار 

مفید و به درمان این مشکالت کمک می کند.

خواص درمانی سیاه دانه برای
 درمان بیماری ها و سالمت بدن

مواد معدنی و ویتامین های موجود در سیاه دانه 
و  قلبی  های  بیماری  سل،  دیابت،  درمان  در 
عروقی، کم خونی و میگرن مفید است. اسیدهای 

چرب ضروری فراوان موجود در سیاه دانه آن را 
به نوعی مواد غذایی ضد سرطان تبدیل کرده 
که در حفظ سالمت پوست و مو نیز مفید است. 
سیاه دانه آهن و پتاسیم فراوانی دارد و عالوه بر 
 تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث رفع مسمومیت 

و یبوست می شود.

هورمون  استرس  
در تنظیم فشارخون موثر است

هورمون کورتیزول که به عنوان هورمون استرس 
نیز شناخته شده، در تنظیم فشار خون، سوخت و 
ساز مناسب قند خون، آزادسازی هورمون انسولین 

واکنش  خون،  قند  مناسب  سطح  حفظ  برای 
تحریکی و التهابی نقش دارد. کورتیزول به طور 
طبیعی صبح  ها در باالترین سطح و شب  ها در 
پایین ترین سطح وجود دارد. روده ها به استرس 
مزمن بسیار حساس هستند و سطح کورتیزول باال 

می تواند منجر به یبوست و سوزش معده  شود.

یکی از علل اصلی بوی بدن دهان می تواند نتیجه عدم رعایت بهداشت کافی دهان و دندان، پوسیدگی 
دندان، عفونت لثه و یا آبسه باشد. این عارضه می تواند نشانه یبوست و سینوزیت هم باشد. در برخی موارد هم 
بیماری زمینه ای مانند نارسایی کبدی ،کلیوی و دیابت کنترل نشده باعث ایجاد بوی بد دهان خواهند شد. 
اما می توان به کمک روش هایی بوی بد دهان را رفع کرد.  چنانچه بوی بدن دهان به راحتی برطرف نشود 
مراجعه به دندانپزشک و پزشک ضروری است. دهان شویه ها می توانند در بر طرف شدن بوی بد دهان و 
همچنین کشته شدن باکتری های مضر مفید باشند. موادی همچون جعفری، شوید و گشنیز تازه یا دانه هل 
در صورتی که بعد از غذا جویده شوند به پیشگیری از بوی بد دهان کمک خواهند کرد.جویدن نعناع، آویشن 

و ترخون هم می توانند اثر مطلوبی داشته باشند.

افرادی که دارای بیماری مزمن هستند داروهای مورد نیازخود را همراه داشته باشند به خصوص بیماری 
های قلبی عروقی، دیابت، صرع و سایر بیماری های حوزه روانپزشکی چرا که این داروها به هیچ عنوان نباید 
خودسرانه قطع و دوز مصرفی کم و زیاد شود.ضمن حفظ شرایط نگهداری داروها، محل نگهداری آنها را به 
خاطر داشته باشید تا در صورت لزوم قابل دسترس باشد.نسخه داروهای مصرفی را به همراه داشته باشید تا 
اگر اتفاقی برای داروها افتاد پزشک بتواند در تهیه داروها به شما کمک کند. افرادی که دارای بیماری دیابت 
هستند  به طور مرتب از پای خود بازدید به عمل آورند. چرا که بعضا بیماران دیابتی از ایجاد زخم و عفونت پا در 
مراحل اولیه بی خبر هستند. همراه داشتن نوار کنترل قند خون، میان وعده و آبنبات برای جلوگیری از احتمال 
افت قند خون مفید است.   مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو-تلفن 190

توصیه های سفر سالم برای زائرین اربعین حسینیبرای خوشبو کننده دهان چه موادی مفیدند

زمانی که تصمیم راسخ برای کاری که دوست دارید، گرفتید، 
عجله نکنید و بدانید که تبدیل این عالقه به شغلی مناسب و 

قابل ترقی گامی بلند است.
در اینجا مراحلی برای شروع تغییر را ذکر می کنیم:  با یک 
مشاور شغلی مشورت کنید: مشاوران شغلی به دیگران کمک 
می کنند تا بفهمند از یک کسب و کار دقیقا چه انتظاری 
 باید داشت و تمام حواس فرد را بر جزییات کار متمرکز 
می کنند و همچنین می توانند ایده هایی را برای یافتن 
شغل متناسب با عالیق و روحیات هر فرد به وی پیشنهاد 
 دهند. اهرم رسانه های اجتماعی: بیش از هر زمان ما توسط 

شبکه های اجتماعی احاطه شده ایم. وقتی شما متوجه شدید 
چه شغلی را دوست دارید، به سراغ شبکه های اجتماعی 
بروید و با افرادی که عالیق مشترکی با شما دارند ارتباط 
برقرار کنید. نوشته های صفحات مجازی را مطالعه کنید و 
سعی کنید متوجه شوید که عالقه حقیقی شما برای انجام 

دادن چیست؟
 شروع به پس انداز کنید: زمانی که قاطعانه تصمیم به قدم 
گذاشتن در مسیر جدید گرفتید، شروع به پس انداز کنید. 
هر قدر که شما ذخیره پس انداز بیشتری در بانک داشته 
باشید، مشکالت مالی کمتری در آینده پیش روی شما 

خواهدبود و با ترس کمتری شغل قبل خود را رها کرده 
و پا در مسیر جدید می گذارید. فقط آغاز کنید: سرانجام، تا 
زمانی که شما با تمام وجود دست به کار جدید نزنید، متوجه 

نخواهید شد چه کاری را دوست دارید؟ 
تا زمانی که فقط مشاغلی دیگر را سرسری امتحان کنید، 
گمانه زنی کرده اید. من می توانستم عالیق واقعی خودم 
را در زمینه کاری بیابم و به همین دلیل نیز بسیار خوشحال 
هستم. این نکات و راهنمایی ها هنوز هم راهگشای من در 
طی مسیر کاری هستند چرا که مهم است من به کارهای 

جدیدتری مطابق با عالیقم دست بزنم.

شغلی را که واقعا دوست دارید، بیابید

آیه روز

ای مردم نعمت  خدا را بر خود یاد کنید آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین روزی 
دهد خدایی جز او نیست پس چگونه ]از حق[ انحراف می  یابید. )سوره فاطر/ آیه  ۳(

سخن روز

 زمانی که عاشق هستیم، همیشه تالش می کنیم بهتر از چیزی باشیم که هستیم، زمانی که تالش
 می کنیم بهتر از  چیزی باشیم که هستیم همه چیز در اطراف ما بهتر خواهد شد. )پائولو کوئلیو(
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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 ۴۴۶۷                        

۵۱۶4۹۸۲۳۷
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  جدول سودوکو

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

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.  

  0۹۱۵۵۶۱۲۸۹۲
0۹۱۵۹۶۲۶۵۱4

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

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 ۲ : رد خونشاه ُکش
۱۸:۱۵۱۶:۱۵۲۱:۳۰شروع سانس

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 

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0 ) مدرن برتر(

00:07 پرسمان- بازپخش
00:30 مستند قرارگاه بی قرار

01:07 سینمایی آخرین مالقات کننده
02:33 مستند دعوت

03:10 مستند جنگل آمازون
04:13 اذان صبح به افق بیرجند

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

06:05 دعای عهد
06:15 رو به آبادی

07:00 صبحانه - زنده
08:05 پرسمان

08:30 مجموعه دولت مخفی - بازپخش
09:30 مسیر زندگی

09:55 سیمای سالمت
11:00 خبر استان

11:20 اذان ظهر به افق بیرجند
11:35 شاهدان

12:25 روباه کلک و 
خروس زیرک

12:45 گزیده همایش روز ملی روستا و 
عشایر

13:27 اینجا ایران- بازپخش
14:30 سینمایی آخرین مالقات کننده-  

بازپخش
16:00 خبر استان

16:35 بازتاب - بازپخش
17:24  اذان مغرب به افق بیرجند
17:52 سیمای سالمت- بازپخش

18:55 الله زار
19:15 صدفرسخ- بازپخش

20:00 خبر استان
21:00 شب های زعفرونی - زنده

22:15 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران

۱۳
۹8

ه 
ما

ر  
مه

  ۱
8 

به
شن

ج
پن

روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقـی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی

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

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
۱- بازدید و مشاوره ۲- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

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 * ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
۵/۵ و ۶/۵ متر  - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

یک شرکت پخش معتبر
 جهت فروش محصوالت سلولزی 

در سطح استان به تعدادی 
بازاریاب آقا نیازمند است.

۰۹۱۹۶۷۷۹۰۸۹
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خبر ویژه دیدار نماینده ولی فقیه با خانواده دو شهید نیروی انتظامی استان

صداوسیما- آیت ا... عبادی دیروز به همراه فرماندهان انتظامی استان با خانواده شهیدان مالیی و براتی درح دیدار کرد. نماینده ولی فقیه   دیروز 
با حضور در منزل شهیدان سید محمدحسین مالیی و ستوان دوم حسین براتی درح با خانواده این دو شهید دیدار کرد. وی در این دیدارها با اشاره 

به اهمیت پرداختن به زندگی شهدا گفت: بررسی زندگینامه شهدا و بازنشر آن باعث احیاء دین در جامعه بویژه جوانان می شود.

پارکینگ عمومی روباز 
در خیابان جمهوری 

احداث می شود

بیرجند  مهر- مدیر منطقه یک شهرداری 
خیابان  در  عمومی  پارکینگ  احداث  از 
حسن  داد.  خبر  بیرجند   ۱۴ جمهوری 
خانزاد با اشاره به اهمیت احداث پارکینگ 
های عمومی بیان کرد: با توجه به افزایش 
جمعیت و رشد غیر اصولی شهرها و افزایش 
خودروها، احداث این پارکینگ ها در کاهش 
ترافیک نقش مهمی ایفا می کند.وی با بیان 
اینکه با توجه به اهمیت این موضوع، احداث 
پارکینگ عمومی در بیرجند مورد توجه ویژه 
افزود:  وی  است،   گرفته  قرار  شهرداری 
در شهرها  نقلیه  وسایل  تعداد  بر  ساله  هر 
افزایش باعث بروز  افزوده می شود و این 
تراکم به ویژه در مناطق مرکزی شهر می 
های  پارکینگ  اینکه  بیان  با  خانزاد  شود. 
عمومی در کاهش ترافیک شهرها و بهره 
برداری کامل از معابر شهری نقش مهمی 
ایفا می کند، بیان کرد: در این راستا ملک 
مخروبه جمهوری ۱۴ به مساحت ۳۳۵ متر 
ایجاد  برای  بیرجند  مربع توسط شهرداری 
پارکینگ روباز تخریب شد. مدیر منطقه یک 
شهرداری بیرجند بیان کرد: با توجه به تراکم 
جمعیتی باال و تردد بسیار خودروها، ایجاد 
پارکینگ در این منطقه از شهر اقدام موثری 

برای کمک به مشکل پارک خودرو است.

ایجاد بیش از 300 هزار شغل در 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

دادرس مقدم-معاون برنامه ریزی و توسعه  
فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  منابع 
حضرت امام)ره( گفت: قرارداد ایجاد 2800 
شغل در نهبندان به امضا رسید. رضایی با 
شغل   2800 ایجاد  قرارداد  انعقاد  به  اشاره 
در نهبندان میان بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و استانداری گفت: 
این قرارداد در چارچوب تفاهم نامه  کلی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و استانداری 
اجتماعی  و  اقتصادی  توانمندسازی  برای 
مناطق محروم استان، در حضور معاون اول 
ایجاد یک  هزار  به منظور  و  رییس جمهور 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور به امضا رسید. 
وی ادامه داد: این طرح های اشتغال زایی با 
توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان 
هم چون  شغلی   رسته های  در  و  نهبندان 
زنجیره  پرورش شتر، پرورش دام سبک و 

صنایع دستی ایجاد می شود.

اعزام اعضای موکب بسیج
 جامعه پزشکی به کاظمین

صداو سیما-کاروان بسیج جامعه پزشکی برای 
خدمات رسانی به زائران پیاده روی اربعین حسینی 
عازم کاظمین شدند. رئیس سازمان بسیج جامعه 
پزشکی استان گفت : این کاروان۳7 نفره در 
قالب موکب امدادی بهداشتی جواداالئمه)ع( 
برای چهارمین سال در کاظمین و در محل 
باب صاحب الزمان)عج( مستقر می شوند و 
به زائران پیاده روی اربعین خدمات رسانی می 
کنند.هیهات افزود : این افراد شامل ۱2 پزشک 
عمومی، یک پزشک متخصص گوش، حلق و 
بینی، 2 دندان پزشک، ۱۳ پرستار، 8 کارشناس 
دارویی، 2 کارشناس بهداشت و بقیه نیروهای 
خدماتی و پشتیبانی هستند که همراه این تیم 
امکاناتی از جمله دارو، یونیت دندان پزشکی و 

دستگاه نوار قلب اعزام می شود.

بازدید مدیر کل کانون خراسان 
جنوبی از شیرخوارگاه  بهزیستی

کاوش-مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان در سومین روز از هفته ملی 
کودک به دیدار کودکان شیرخوارگاه بهزیستی 
بیرجند رفت.  طاهره حمیدی مدیر کل کانون 
با همراهی علی اکبری مدیر کل محیط زیست 
استان به دیدار کودکان شیرخوارگاه بهزیستی 
زحمات  از  قدردانی  ضمن  و  رفت  بیرجند 
کودکان  با  شیرخوارگاه  مسئوالن  دلسوزانه 
دیدار کرد. ویژه برنامه های هفته ملی کودک 
طی روزهای ۱۳ تا ۱9 مهرماه ۱۳98 در سراسر 
استان خراسان جنوبی با شعار “ آینده را باید 

ساخت” در حال برگزاری است.

جوجه شترمرغ یک روزه
 از خراسان جنوبی به ازبکستان 

صادر می شود

بیان  با  استان  دامپزشکی  تسنیم-مدیرکل 
روزه  یک  مرغ  شتر  جوجه  صادرات  اینکه 
به سبد کاالهای صادراتی استان افزوده شد 
گفت: برای نخستین بار 8۵0 قطعه جوجه 
به  جنوبی  خراسان  از  روزه  یک  شترمرغ 
کشور ازبکستان صادر شد. محمد اصغرزاده 
برای  شترمرغ  روزه  یک  از صادرات جوجه 
بار به ازبکستان خبر داد و اظهار  نخستین 
کرد: این صادرات ۵0 هزار دالر برای خرسان 
جنوبی ارزآوری دارد. وی با بیان اینکه با توجه 
به همه محدودیت ها خوشبختانه توانستیم 
ارزآوری خوبی  با صادرات جوجه شترمرغ  
داشته باشیم افزود: خراسان جنوبی با توجه 
به همه پتانسیل ها و ظرفیت هایی که دارد 
توان صادراتی خوبی دارد. مدیرکل دامپزشکی 
استان گفت: از آغاز امسال ۱۳0 هزار تن تخم 
مرغ با نظارت دامپزشکی در واحدهای مرغ 
تخم گذار استان تولید و بیش از نیمی از آنها به 
استان های شیراز ، سیستان بلوچستان و کیش 
ارسال شده است. اصغرزاده با بیان اینکه 77۵ 
واحد پرورش مرغ گوشتی در خراسان جنوبی 
فعال است افزود: ۱۳ هزار تن تخم مرغ در ۳۱ 

واحد مرغ تخم گذار استان تولید شده است.

اخذ نشان مرغوبیت کاال  برای
 ۴0 محصول صنایع دستی استان

مهر-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
از اخذ نشان  و گردشگری خراسان جنوبی 
مرغوبیت کاال برای ۴0 رشته صنایع دستی 
استان خبر داد. رمضانی اظهار کرد:  از سال 
92 تاکنون تعداد شاغلین ثبت شده در سامانه 
نفر  پنج هزار  به  نفر  از 800  صنایع دستی 
رسیده است. وی بیان کرد: همچنین تعداد 
تعاونی های ثبت شده صنایع دستی از هفت 
مورد در سال 92 به ۵0 مورد شرکت تعاونی ها 
با گرایش های تخصصی حوزه صنایع دستی 
در سال گذشته رسیده است. وی گفت: طی 
این مدت نشان مرغوبیت صنایع دستی که 
یکی از ابزارهای عرضه تولیدات صنایع دستی 
در بازارهای عرضه محسوب می شود، از دو 

تولید استان به ۴0 تولید استان رسیده است.

2 تن مواد مخدر غیر دارویی
 در بیرجند امحا شد

غالمی- دو تن انواع مواد مخدر غیر دارویی 
و روان گردان در بیرجند به آتش کشیده شد. 
این مراسم با حضور استاندار و چند تن از 
انتظامی  ارشد  فرمانده  و  استاندار  معاونین 
استان، فرمانده مرزبانی و همچنین جمعی از 
مدیران استانی در محور بیرجند - زاهدان 
مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  شد.  برگزار 
با مواد مخدر استان گفت: از ابتدای امسال 
2۳ تن و ۵00 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 
استان کشف شده و 7۳۴ خودرو توقیف و 
۴0 باند موادمخدر متالشی شد. حسنی مقدم 
اظهار کرد: دو تن مواد مخدر غیر دارویی و 
روان گردان شامل کراک، حشیش، تریاک، 
هروئین، شیشه، قرص و شربت متادون و... 
امحا شد که ۳۳۵ کیلوگرم از این 2 تن فقط 
شیشه بود که هشداری جدی برای خانواده 
ها و جامعه است. استاندار هم در این مراسم 
گفت:کشفیات مواد مخدر استان از ابتدای 
امسال 20 درصد افزایش داشته که نشان 
از اشراف کامل دستگاه های مقابله ای بر 
منطقه است.  معتمدیان افزود: در خراسان 
جنوبی با توجه به آمادگی نیروی انتظامی، 
اشراف بسیار خوبی بر مرزها وجود دارد و 
با وجود این که استان در مسیر دو کریدور 
اصلی کشور قرار دارد اما با اشراف اطالعاتی 
خوب پلیس شاهد کمترین ورود مواد مخدر 
از مرز استان هستیم و عمده کشفیات استان 

از مبادی ورودی سایر استان هاست.

اخبار کوتاه

*مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 
مردم نوع دوست استان طی دو مرحله جشن 
عاطفه ها مبلغ دو میلیارد و ۶00 میلیون تومان 

به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.
*خراسان جنوبی آذر امسال میزبان برگزاری 
چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی است.
برتر  لیگ  فرنگی  *برنامه مسابقات کشتی 
باشگاه های کشور اعالم شد و تیم استان ، 2۳ 

مهر به مصاف حریفان خود می رود.
*89 خانوار نیازمند زیرپوشش کمیته امداد امام 
خمینی خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال 

خودکفا شدند.
*با حکم هیأت تجدید نظررسیدگی به تخلفات 
صنفی خراسان جنوبی محکومیت 2 پرونده 

قطعی شد.
محصوالت  فرآوری  و  بندی  بسته  *واحد 
صورت  به  خوسف  شهرستان  کشاورزی 

آزمایشی راه اندازی شد.
*از امروز کاهش دمای هوا و افزایش سرعت 
وزش باد ، سبب خیزش گرد و خاک تا روز 

جمعه در منطقه خواهد شد .
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روحیه کارآفرینی بین دانشجویان را تقویت کنیم

و  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس   - کاری 
کاربردی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
برخی  کارفرینی  روحیه  ایجاد  راستای  در 
فعالیت های مفید در این دانشگاه انجام می 
شود، بیان کرد: یکی از این کارها  برگزاری 
رویدادهای شتاب  است که در همین راستا 

سال گذشته استارت آپ عناب برگزار شد.

ابوالفضل فورگی نژاد صبح چهارشنبه در 
نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت 
بیست و هفتمین سالروز تأسیس دانشگاه 
رویکرد  کرد:  اظهار  کاربردی،  و  علمی 
بر  کارآفرینی  کاربردی  و  علمی  دانشگاه 
پایه آموزش های مهارتی است. وی بیان 
کرد: با تأسیس دانشگاه علمی و کاربردی 

برای نخستین بار آموزش های مهارتی در 
سطح آموزش عالی ارائه شد و بعد از آن 
دانشگاه های دیگری از جمله فنی و حرفه 
آموزش  گرفت.وی  شکل  کشور  در  ای 
نیروهای مهارتی و نیروهای کار را رسالت 
این دانشگاه عنوان و ادامه داد: در برنامه 
ششم ۳0 درصد دانشجویان کشور باید به 
دانشجویان مهارتی تبدیل شوند اما هنوز 

محقق نشده است.

دانشگاه علمی - کاربردی به 
سمت شغل محور می رود

و  علمی  دانشگاه  کرد:  تاکید  نژاد  فورگی 
کاربردی به سمت رشته های شغل محور 
حرکت کرده است و این هدف ماست که 
دانشجویان آینده شغلی خوبی داشته باشند..

گذشته  سال  اینکه  یادآوری  ضمن  وی 
بار در استان مرکز علمی  برای نخستین 
و کاربردی منطقه ویژه اقتصادی در جوار 

صنعت فعال شد، عنوان کرد: قصد داریم 
درآینده نیز مسیر همین باشد تا به اهداف 
دانشگاه نزدیک شویم. رئیس دانشگاه جامع 
علمی و کاربردی خراسان جنوبی  با بیان 
اینکه امسال با پذیرش دانشجویان در این 
دانشگاه رو برو بودیم افزود: سال گذشته در  
مهرماه ۴۳۴ دانشجو جدید پذیرش شدند 
که این رقم امسال به  ۶۴۳ نفر افزایش 
از مجموع  اینکه  بیان  با  یافته است. وی 
دانشجویان ورودی امسال در مقطع کاردانی 
۴8 نفر با مدرک دیپلم و دانش آموز بوده 
اند، افزود: این نشان می دهد اقبال دانش 
و  علمی  های  دانشگاه  سمت  به  آموزان 

کاربردی افزایش یافته است.
فورگی نژاد تجلیل از کارآفرینان  رایکی دیگر 
از فعالیت های این  دانشگاه برای ایجاد روحیه 
کارآفرینی عنوان و ادامه داد:  در کنار آن هر 
سال نمایشگاه اشتغال کارافرین برگزار می 
شود. رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی 

خراسان جنوبی یادآور شد: کلینیک مشاوره 
اشتغال و کارآفرینی یکی دیگر از حمایت 
های دانشگاه بوده که در آن در حیطه های 

گوناگون مشاوره رایگان ارائه می شود.

توجه ویژه به فعالیت های 
فرهنگی و ورزشی 

معاون اجرایی دانشگاه علمی و کاربردی 
خراسان جنوبی نیز در این نشست با بیان 
اینکه  دانشگاه علمی و کاربردی در کنار 
مسائل آموزشی به فعالیت های فرهنگی 
خاصی  توجه  هم  دانشجویان  ورزشی  و 
دارد، ادامه داد:  زمینه حضور دانشجویان در 
برنامه های کشوری را فراهم کرده است. 
در  دانشجویان  شرکت  قلمی،  محمدرضا 
مراسم اربعین، راهیان نور، برگزاری مسابقات 
ورزشی، حمایت از کانون های مراکز، تغذیه 
خوانی را از دیگر برنامه های جانبی این 

دانشگاه برای دانشجویان  برشمرد.
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معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور:

به خراسان  رایگان  واکسن  محمودآبادی- 
جنوبی نمی دهیم، چراکه فقط 70 میلیارد 

تومان به موسسه ی رازی بدهی داریم.
در  گذشته  روز  دامپزشک  روز  همایش 
کشاورزی  بانک  های  همایش  سالن 
برگزار شد. معاون توسعه مدیریت و منابع 
سازمان دامپزشکی کشور در این مراسم با 
اینکه  با  دامپزشک گفت:  روز  گرامیداشت 
نمی  رایگان  استان ها واکسن  به  سازمان 
دهد. اما دامپزشکی این استان توانسته با تمام 
توان نیاز اعتباری را تامین و واکسیناسیون 
دهد.محمدرضا  انجام  استان  در  را  رایگان 
حاضر  زمان  در  خوشبختانه  افزود:  مومنی 
هیچ کانون بحران بیماری در خراسان جنوبی 
مضاعف  تالش  دهنده  نشان  که  نداریم 
با  استان است.وی  این  پرسنل دامپزشکی 
اشاره به برخی مشکالت اعتباری و کمبود 
نیروی انسانی در سازمان دامپزشکی کشور و 
استان ها اضافه کرد: سال گذشته واکسن تب 
برفکی را هزار و 9۶0 تومان می خریدیم اما 
امسال ۴ هزار و 200 تومان شده است.  وی 
رشد بیش از حد قیمت واکسن را در همه ی 
بخش ها مورد تاکید قرار داد و گفت: این 
موضوع باعث شده فقط به موسسه ی رازی 

70 میلیارد تومان بدهکار باشیم.
مومنی این کمبود اعتبار را به کمبود نیرو 
نیز تعمیم داد و افزود: هم اکنون ۴0 درصد 
از پست های سازمانی ما خالی است که اگر 
بخش خصوصی به کمک ما نمی آمد بخش 
را  مشکل  همه  این  با  مقابله  توان  دولتی 
نداشت.معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 

دامپزشکی کشور ادامه داد: حدود 8۴۵ بیماری 
با تالش بخش دولتی و خصوصی پیشگیری 
شده است. وی با اشاره به اینکه سال 9۶ حدود 
۴۵0 میلیارد تومان غرامت برای خسارات وارده 
به بخش دامپروری پرداخت شده گفت: این 
موضوع باعث شد دولت و به خصوص رئیس 

جمهور نگاهشان به دامپزشکی تغییر کند.

برند عسل
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز  با 
قدردانی از تالش همکارانش در دامپزشکی 
و فعالیت های خوبی که در این زمینه انجام 
شده گفت: به دنبال برند سازی برای برخی 
از محصوالت دامی به خصوص شیر شتر و 
عسل هستیم. اصغرزاده افزود: در استان از 

حیث نیروی جوان و توانمند مشکلی نداریم 
که همه با عشق و دلسوزی آنچنان فعالیت 
های  بیماری  درگیر  احدی  که  کنند  می 

مشترک دام و انسان نشود.

سربازان گمنام اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز 
در این جلسه دامپزشکان را سربازان گمنام 
اقتصادی توصیف کرد که همیشه تالش می 
کنند با اقدامات پیشگیرانه هزینه های مضاعف 
در زمینه ی بهداشت و درمان به وجود نیاید.
عابدی افزود: مسائل بیوتروریسم از مهمترین 
بیشتر کشورها  امروز  موضوعاتی است که 
مراقبت هایی برای آن انجام می دهند و در 
خراسان جنوبی با وجود هم مرزی با افغانستان 

ما همیشه در شرایط مطلوب بوده ایم.وی 
این هم مرزی مشترک با کشور افغانستان را 
با وجود تهدید ها یک مزیت دانست و اضافه 
کرد: با ایجاد پست های قرنطینه ای توسط 
دامپزشکی در مرز  توانستیم در زمینه های 
به خوبی رشد  استان  اقتصادی و معیشتی 
کنیم.وی عنوان پاکترین استان در حوزه ی 
بیماریهای مشترک را برای گردشگران بسیار 
ارزشمند اعالم کرد و گفت: این عنوان خراسان 
تا حد بسیاری در دیدگاه  تواند  جنوبی می 

گردشگران به لحاظ امنیتی تاثیر داشته باشد.

هیچ موردی از تب کنگو نداشتیم
رئیس مرکز بهداشت استان نیز با اعالم این 
تب  از  موردی  هیچ  گذشته  که سال  خبر 

کل  در  کرد:  اعالم  نداشتیم  کنگو  کریمه 
بیماری  این  به علت  کشور 8 مورد مرگ 
به وجود آمد و البته 8۴ نفر هم ابتالی به 
افزود:  زاده  بود.مهدی  شده  گزارش  کنگو 
خوشبختانه با تعامالتی که بین ما و سازمان 
و  مشکالت  از  بسیاری  است  دامپزشکی 
چالش ها رفع و یا در حال رفع است نماینده 
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی نیز در این مراسم گفت: باید ببینیم 
که مطالباتی که مردم نسبت به دامپزشکی 
خیر؟  یا  می شود  برآورده  خوبی  به  دارند 
اساس  بر  افزود:  سجادی  حجت االسالم 
برآوردهای خودمان چه دامداری صنعتی و 
چه سنتی در هر دو بخش رضایت آنها را 
مشاهده می کنیم که از این حیث دامپزشکی 
موفق عمل کرده و با تمام توان خود توانسته 

در خدمت مخاطبان خود باشد.
جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کشاورزی ادامه داد: در استان از نظر نیروی 
انسانی شاید در مضیغه باشیم اما سعی شده 
اتحاد  و  انسجام  و  باشد  مطلوب  کارکرد 
خوبی وجود دارد. وی با تاکید بر توجه ویژه 
برای جبران نیروی انسانی در دامپزشکی 
انسانی  نیروی  این  با  شد:  یادآور  استان 
نیاید.  پایین  کارآیی  شده  سعی  اما  کم 
بخش خصوصی  فعال شدن  بر  سجادی 
در استان برای کمک به دامپزشکی تاکید 
و خاطرنشان کرد: در شهرستان ها خدمت 
رسانی به شدت سخت است که اگر بخش 
خصوصی فعال شود در این زمینه کمک 

شایانی به خدمت رسانی خواهد شد .

هیچ کانون بحران بیماری در استان نداریم
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ارتقای سطح خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی)ع(
غالمی - معاون توسعه مدیریت و منابع اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  
ارتقای سطح خدمات  با هدف  کرد:  اظهار 
رسانی به زائران اربعین تمامی مجتمع های 
خدمات رفاهی در سطح جاده ای استان از 
در  افزود:  قاسمی  برخوردارند.  الزم  آمادگی 
راستای ارتقای سطح خدمات رسانی به کاربران 
جاده ای بازدید و نظارت دقیق از مجتمع های 
خدماتی رفاهی به طور منظم در حال انجام 
اینکه در  با توجه به  ادامه داد:  است. وی  
اوج  سفر های زائران اربعین و بازدید هر چه 
بیشتر اماکن خدماتی و رفاهی حاشیه راه ها 

از اهمیت زیادی برخوردار است این اداره کل 
با آمادگی کامل تا پایان سفرها و با یک برنامه 
ریزی منسجم ، تالش خود را برای خدمات 
رسانی هر چه بهتر به کار بسته است. قاسمی 
در ادامه افزود: بدین منظور لزوم نظافت کامل 
نمازخانه ها ، سرویس های بهداشتی، تامین 
سرمایش اماکن داخل مجتمع ها، تامین آب 
داخل  عمومی  نظافت  ها،  سرویس  داخل 
مجتمع ها و... به کلیه مالکان مجتمع های 
خدماتی رفاهی استان ابالغ گردیده و مورد 
تاکید قرار گرفته است. وی با تاکید بر نقش 
قابل توجه مجتمع های خدماتی- رفاهی بین 

راهی در ارتقای ایمنی جاده ها افزود: هدف 
اصلی این اداره کل، جذب مسافران جاده ای 
به داخل مجتمع های خدماتی - رفاهی بین 
راهی به منظور برخورداری از یک استراحت 
کوتاه مدت رضایت بخش، استفاده از امکانات 
داخل مجتمع ها، رفع خستگی و پیگیری 
سفر به شکلی ایمن تا رسیدن به مقصد است.
لیکن دستیابی به این هدف، نیازمند ارتقای 
سطح خدمات در داخل مجتمع های خدماتی 
رفاهی تا حداقل یک سطح قابل پذیرش برای 

مسافران و تردد کنندگان جاده ای است.
ایمن  و  خوش  سفری  آرزوی  ضمن  وی 

کرد:  تاکید  عزیز  هموطنان  کلیه  برای 
هموطنان عزیز می تواند شکایات، نظرات 

پیامکی  سامانه  به  را  خود  پیشنهادات  و 
۳000۵۶۱۴۱ ارسال نمایند.

می
مقا

س : 
عک

امام جمعه بیرجند: دامپزشکی یک کار ارزشمند است
 ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
پرسنل  کار  گفت:  بیرجند  جمعه  امام  و 
دامپزشکی یک کار ارزشمند است به ویژه از 
لحاظ تامین غذا که خود ارتباطات مختلفی 
با مسائل اجتماعی، سیاسی و نظامی دارد. 
به گزارش اینا، حجت االسالم عبادی روز 
کل  اداره  کارکنان  با  دیدار  در  چهارشنبه 
دامپزشکی استان افزود: سال گذشته برای 

کشور  در  تغذیه  و  اقتصادی  سالح  خلع 
برخی ها به قاچاق دام دست زدند و مشکالتی 
را به وجود آورند و عناصری هم از داخل با 
آنها همسو شدند اما اکنون اقداماتی در حال 
انجام است که آن کمبودها جبران شود و با 
تالش شما رونق تولید به نتیجه خواهد رسید.
مدیرکل دامپزشکی استان هم گفت: شعار 
دامپزشکی امسال “ امنیت غذایی و رونق 

به  دامپزشکی  غذا  بحث  در  است،  تولید” 
تامین غذای سالم کمک می کند و عملکرد 
تا  تولید  افزایش  موجب  دامپزشکی  خوب 
2۵ درصد می شود.محمد اصغرزاده افزود: به 
دنبال حمایت از اقتصاد کشور هستیم چون 
اقتصاد ما تحت فشارهای تحریم ها قرار دارد 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  پرچم  اما 

همیشه در اهتزاز است.
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
تَماُم التَّقوی أن تَتَعلََّم ما َجِهلَت و تَعَمَل بِما َعلِمَت
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۳۳ هزار تومان؛ کارمزد سرویس 
رمز دوم یک بار مصرف

ایسنا- آن طور که گفته می شود مشتریان 
بانکی باید برای راه اندازی سرویس رمز دوم 
یک بار مصرف ساالنه حدود ۳۳ هزار تومان 
کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در 
مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی باالست.

فروشگاه های اینترنتی
 زیر ذره بین استاندارد می رود

استاندارد  ملی  سازمان  رئیس  تسنیم- 
داریم  نظر  در  ریزی ها  برنامه  گفت: طبق 
فروشگاه های اینترنتی را پس از طی مراحل 
بر کل  قانونی تحت پوشش قرار دهیم و 
مراحل از تامین تا تبلیغ و فروش، کنترل و 

نظارت خواهیم داشت.

فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم 
و زیردیپلم به خدمت سربازی

اطالعیه ای  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
التحصیل  فارغ  مشموالن  کلیه  کرد:  اعالم 
برگ  که  زیردیپلم  و  دیپلم  کاردانی،  مقاطع 
دریافت  تاریخ ۹۸/۷/۱۹  به  خدمت  به  آماده 
دفاتر خدمات  از  یکی  به  مراجعه  با  کرده اند، 
برگ   ،)۱۰  + )پلیس  انتظامی   الکترونیک 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت 

و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.

داوطلبان کنکور ۹۸ دست
 به دامان رئیسی شدند

 ۹۸ کنکور  قدیم  نظام  داوطلبان  تسنیم- 
به  اعتراض  در  خود  پیگیری های  ادامه  در 
نهایت  در  و  امسال  کنکور  ناعادالنه  شیوه 
اداری  عدالت  دیوان  و  مجلس  بی توجهی 
به این تضییع حق، از حجت االسالم رئیسی 

ریاست قوه قضاییه طلب استمداد کردند.

ادغام بانک های نیروهای مسلح 
تا پایان آذرماه نهایی می شود

عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی در 
مورد ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مسلح گفت: این امر روند خوبی دارد و تا 
پایان آذرماه باید ادغام بانک ها نهایی شود.

با آنکه می توانستیم، در راه
 ساخت بمب اتم وارد نشدیم

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به موضع 
قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسالمی درباره 
ای  هسته  بمب  از  استفاده  شرعی  حرمت 
اظهار کردند: ما با وجود اینکه می توانستیم 
حکم  اساس  بر  برداریم،  قدم  راه  این  در 
اسالم کاربرد این سالح را حرام قطعی اعالم 
کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای 
تولید و نگه داشت سالحی که استفاده از آن 

مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.

با تنگ تر شدن فیلتر در انتخابات،
 نتیجه مثبت تر نخواهد بود 

اینقدر  نباید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
 سختگیری کرده، فشار بیاوریم و فکر کنیم 
هر چه فیلتر انتخابات را تنگ تر کنیم، نتیجه 
مثبت تری خواهد داشت ، گفت :  مردم خودشان 
خوب می فهمند و بهترین ها را انتخاب می کنند. 

مطمئن باشید که تندروها 
پیروز انتخابات هستند

در  ایسپا  نظرسنجی  در  گفت:  نبوی  بهزاد 
تهران، ۲۸ درصد گفتند قطعاً یا به احتمال زیاد 
در انتخابات حضور خواهند داشت.پس اوضاع 
خوب نیست و مطمئن باشید که تندروها پیروز 
و  معتدل ها  روها،  میانه  و  هستند  انتخابات 

اصالح طلبان برنده انتخابات نخواهند بود.

ظریف: اقدامات آمریکا علیه
 مردم ایران جنایت جنگی است

ظریف اظهار کرد: اقدامات آمریکا علیه مردم 
ایران نوعی جنایت جنگی است؛ چرا که در 
جنگ اقتصادی خود علیه ایران ، شهروندان 

غیر نظامی را هدف اصلی قرار داده است.

رئیسی: فساد محصول اقدام
 یک شبه و یک روزه نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از فسادها و 
کجی هایی که در نظام اداری صورت می گیرد 
محصول اقدام یک شبه و یک روزه نیست، 
بلکه محصول یک غفلت، بی توجهی و چشم 

بستن بر فساد و خالف است.

واعظی: از موضع جدید
 عربستان استقبال می کنیم

واعظی گفت: توجه به شرایطی که در منطقه 
وجود دارد عربستانی ها به این نقطه رسیدند 
که جنگ نمی تواند سرنوشت را تعیین کند و 

ما از این موضع استقبال می کنیم.

در  اینترست  نشنال  آمریکایی  نشریه 
گزارشی به قدرت موشکی ایران پرداخت. 
ایران  با  اگر جنگی  آمده،  این نشریه  در 
کشور  این  موشک های  دهد،   روی 
دردسری واقعی برای پایگاه ها و ناوهای 

هواپیمابر آمریکایی محسوب می شود.
به  رو  تهران  موشک های  توسعه  روند 
احساس  ایران  اگر  و  است  پیشرفت 
می تواند  بکند،  آنها  از  استفاده  به  نیاز 
ایران  کند.  ایجاد  بزرگی  تخریب های 
موشک های  توسعه  به  فزاینده  طور  به 
برخی  و  ادامه می دهد  بالستیک دوربرد 

در  نیز  را  کوتاه تر  برد  با  موشک های 
میادین مبارزه شلیک کرده است.

بالستیک  موشک های  برنامه 
توسط سپاه ایران اجرا می شود

برنامه  برخالف  نوشته،  نشریه  این 
بالستیک  موشک های  ایران،  هسته ای 
اندک  توجه  مورد  فقط  کشور  این 
برنامه  است.  گرفته  قرار  دانشمندان 
برابر  در  پیچیده  پاسخ  یک  موشکی 
چالش های امنیتی ایران است و باید به 
تنهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

برنامه موشک های بالستیک توسط سپاه 
برنامه  در  پیشرفت  می شود.  اجرا  ایران 
واشنگتن  است  شده  باعث  موشکی، 
این  با  مقابله  و  تحریم  اعمال  خواهان 
برنامه شود. اما داشتن فناوری هسته ای 
و موشک های بالستیک هر دو به معنی 
ابزاری برای قدرتمندسازی یک کشور و 

حفظ امنیت است.

توسعه سیستم های بومی، 
استراتژی ایران

توسعه سیستم های موشکی بومی و ضد 
موشکی از مؤلفه های اصلی استراتژی دفاعی 
ایران بوده است. تنش منطقه ای بین ایران و 
همسایگان قدرتمند عاملی است که می تواند 
توضیح دهد چرا ایران نیاز به توانایی های 
دفاعی بیشتری را احساس می کند. ایران به 
دلیل جنگ طوالنی و خونین خود با عراق 
مجبور شد گزینه های هسته ای و بالستیک 
را در نظر بگیرد. تاریخچه درگیری خونین 
این  است  کاماًل مشخص  دو کشور  بین 
جنگ دومین جنگ طوالنی قرن بیستم 

بود، اغلب با جنگ جهانی اول مقایسه شده 
است، مانند جنگ ۱۹۱۴ به حساب می آید ، 
حمالت موج های انسانی ، حمله غیرقانونی 
مهم تر  همه  از  و  غیرنظامی  جمعیت  به 
استفاده عراق از سالح های شیمیایی علیه 
سربازان و غیرنظامیان ایرانی بر هیچ کسی 
پوشیده نیست. این جنگ زخم های عمیق 
و ماندگاری بر روان جمعی ایران گذاشت 
ایران برای امنیت خود  و باعث شده که 

تالش بیشتری کند.

در جنگ قبلی ایران تنها بود
نمی توانست سالح  ایران  دیگر  از سوی 
بود.  تنها  جنگ  در  و  کند  خریداری 
چالش  اسلحه  و  مهمات  به  دستیابی 
شد.تحریم تسلیحاتی باعث شد ایران به 
برای دفاع  نهایت  باور برسد که در  این 
باشد.  متکی  خود  منابع  به  باید  خود  از 
گامی  تصمیمی  تهران، چنین  دیدگاه  از 
کاماًل منطقی بود. ایران اکنون در زمینه 
موشک های خود به پیشرفت های زیادی 
رسیده است در تاریخ ۸ سپتامبر و ۱ اکتبر 

قیام  ذوالفقار،  موشک های  ایران   ،۲۰۱۸
در  خود  دشمنان  به  را   ۱۱۰ فاتح  و   ۱

کردستان عراق شلیک کرد. 

هدف قراردادن داعش در 
شدیدترین اقدام موشکی ایران

نمایانگر  همزمان  حمالت  این  انجام 
ایران در حدود  اقدام موشکی  شدیدترین 
۲۰ سال گذشته تاکنون می باشد. مقصد 
شلیک های ماه اکتبر که در آن موشک های 
قیام و ذوالفقار مورد استفاده قرار گرفتند، 
تروریست های داعش در نزدیکی مرزهای 
شرقی سوریه و شهر بوکمال در این کشور 
بودند. در ماه سپتامبر موشک فاتح ۱۱۰ به 

مقصد کردستان عراق شلیک شد.

آمریکا باید از ایران بترسد
همچنان  متحده  ایاالت  که  حالی  در 
تهران  است،  مشغول  ایران  تهدید  به 
موشک های  بیشتر  چه  هر  توسعه  به 
که  قدرتی  می دهد.  ادامه  خود  قدرتمند 

آمریکا باید از آن بترسد.

پیش بینی نشریه آمریکایی درباره جنگ با ایران

زیارت  و  حج  امور  معاون  میزان- 
این  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان 
عربستان  که  است  درست  موضوع 
امکان سفر توریستی و انجام یک سفر 
ولی  است،  کرده  فراهم  هم  را  عمره 
عربستان فقط یک طرف موضوع است 
این  در  ما  کشور  مقررات  و  ضوابط  و 
از  کشور  در  باید  و  است  متفاوت  باره 
متقاضیان ثبت نام شود و برنامه ریزی 
های عمره متفاوت از گردشگری است. 
تمهیدات  عربستان  افزود:  رضایی  اکبر 

اعالم  گردشگر  برای جذب  را  جدیدی 
ویزای  اعطای  آن ها  از  یکی  که  کرده 
گردشگر  که  است  ماهه   ۳ توریستی 

می تواند یک عمره هم به جا بیاورد.
حج  سازمان  عمره  معاون  رضایی، 
گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  زیارت  و 
این  درباره  میزان،  خبرگزاری  جامعه 
ایران  زیارت  و  تمهیدات حج  و  موضوع 
به  اعزام ها  مجدد  اندازی  راه  برای 
حدود  تاکنون  کشور  در  گفت:  عمره 
عمره  به  اعزام  صف  در  نفر  میلیون   ۶

مجدد  شروع  برای  مذاکراتی  و  هستند 
است. شده  انجام  عمره  به   اعزام ها 

امکان  عربستان  افزود:  ادامه  در  رضایی 
سفر توریستی و انجام عمره را هم فراهم 
کرده، ولی ضوابط و مقررات کشور ما در 
ادامه  در  است.رضایی  متفاوت  باره  این 
آغاز  برای  تامین شرایط  برای  بیان کرد: 
عمره با عربستان مذاکراتی داشته ایم و به 
تفاهماتی هم رسیده ایم و امیدواریم که به 

زودی عمره را آغاز کنیم. 
حج  سازمان  زیارت  و  حج  امور  معاون 

بیشتر  کرد:  بیان  ادامه  در  زیارت  و 
موضوعاتی که مورد نظر ما و عربستان 
صفر  ماه  پایان  تا  و  شده  انجام   بوده، 
)۷ آبان ماه( نتیجه مشخص خواهد شد. 

رضایی افزود: تا پایان صفر ممکن است 
نتایج خوبی برای راه اندازی اعزام ها به 
عمره حاصل شود و پیگیر این موضوع 

از سوی عربستان هستیم.

احتمال شروع عمره مفرده از ابتدای آبان ماه

قابل توجه همشهریان بیرجندی
 مشاوره، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

خانواده محترم علوی گل
ضایعه درگذشت پدر گرامی تان شادروان حاج سید محمد علوی گل 

را که عمر شریفش به اخالق نیک و رفتار انسانی آراسته بود، به داغدیدگان تسلیت عرض 
می نماییم، از خداوند سبحان رحمت و غفران برای آن فقید سعید و صبر و شکیبایی

 برای بازماندگان خواستاریم.
مجتمع مسجد  عاشورا- هیئت فاطمیه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم     شماره شناسه: 625۸۹۸  
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را 

 براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان( واگذار نماید. لذا پیمانکاران
 واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱39۸/۷/22 به سامانه تدارکات به آدرس

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

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها ۱۳۹۸ )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

احداث 
مدرسه ۶ 

کالسه برکت 
درح سربیشه

درح 
سربیشه

ساختمان آموزشی + 
سرویس بهداشتی با 

آبخوری +موتورخانه+ 
سپتیک +محوطه 

سازی

سرجمع به شماره 
۹۶/۱2۹۹۱۸۸ مورخ 

۱۳۹۶/05/04  و 
اصالحیه های بعدی

حداکثر پایان ۱0۱5/۳45/۷۹4/۳۷۶۷۶۷/۳00/000 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۸/۸/۶

ساعت 
۹ صبح 

۱۳۹۸/۸/۸

20۹۸00۳۷4۸00002۶

۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت 50659 هـ  مورخ  94/9/22  و مورد قبول کارفرما به مدت سه 
 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱۷306200900۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 

2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی3-  اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.


