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قتل زنجیره ای کاج ها
 رجب زاده - پشت حصار نیروگاه برق بود. صدای جیغش قلبم را می فشرد. 
زبان بسته چه حالی داشت. این بار قرعه قتل زنجیره ای کاج ها  به نام 
آن ها افتاده بود. مرگ تدریجی درخت های چند ده ساله بیرجند در این 
سال ها یکی از دردناک ترین اتفاقاتی است که  به راحتی رخ می دهد و 

البته ادامه دار است. ... مشروح در صفحه 5

تصمیم کشوری
 برای محمودآبادی ها

متین- رئیس بنیاد مسکن کشور تصمیم گرفت 
در روستای محمودآباد ...  مشروح در صفحه 5

۴۰۰ برنامه برای  هفته کودک
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
 ۴۰۰ برگزاری  از  جنوبی  خراسان  نوجوانان 
عنوان برنامه طی هفته .. مشروح در صفحه 5

مهلت  مسئوالن برای اجرای 
مصوبات معلوالن

ایرنا-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای 
اجرای مصوبات مربوط به  ... مشروح در صفحه 5

توسعه با یک تریلیون تومان 
آغاز اجرای تفاهم نامه های سفر معاون اول رئیس جمهور به استان 

* رجب زاده

رسانه نماها ، استاندار 
و دیگران 

خبرنگاران و روزنامه نگاران بیش 
اکاذیب  نشر  اصطالح  با  همه  از 
اذهان عمومی  تشویش  به قصد 
آشنا هستند. اصطالحی که برای 
بسیاری از مدیران به  عنوان اهرمی 
برای فشار بر رسانه ها و خبرنگاران 
دیگر  از سوی  شود.  می  استفاده 
شفاف نبودن تعریف نقد و انتقاد 
سازنده برای دو سوی این ارتباط؛ 
سبب شده تا گروهی از رسانه های 
تازه متولد شده که البته معلوم است 
در صفحه 2 ... مشروح  و  برخی 

سنگ ریزه های ثروت ساز
صفحه  5

صفحه 2

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

رئیس جمهور نگران رعایت 
انصاف در بررسی صالحیت ها

حسام الدین آشنا :

صفحه ۶

فساد در کشور 
 سیستماتیک   نیست

محسنی اژه ای :

فقط ۲ گام تا بازگشت به 
شرایط قبل از برجام مانده

بهروز کمالوندی :

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ 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

آغاز فروش پاییزه پکیج و رادیاتور

بین مدرس ۲۷ و ۲۹   تلفن: ۳۲۴۲۰۴۹۹

جنـاب آقـای حسن شرفـی
مدیرمحترم بهزیستی شهرستان بیرجند

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

از طرف ظهوریان و همکاران تان در موسسه مولی الموحدین خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس معتمدیان
استاندار جهادی و مردمی خراسان جنوبی

 مردم بخش مرزی درح مفتخر و متبهج به میزبانی از معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه شدند.
این سفر ارزشمند و به یاد ماندنی که خوشحالی و شعف مردم را در پی داشت، بی شک برکات 
فراوانی برای مرزنشینان این دیار خواهد داشت. بدینوسیله برخود الزم می دانیم به نمایندگی از 
آحاد مردم بخش مرزی درح مراتب قدردانی و امتنان ویژه خود را از ابتکار ارزشمند و ماندگار 
جناب عالی در انتخاب بخش مرزی درح که از محروم ترین و کم برخوردارترین مناطق استان 
است به عنوان محل امضای تفاهم نامه های محرومیت زدایی ابراز داشته، امید است حضور 
مسئوالن عالی رتبه کشوری و سایر مدیران استانی که با نگاه مدبرانه و هوشمندانه شما آغاز شده 

است، تداوم داشته و شکوفایی و آبادانی این دیار را سرعت بخشد.
جمعی از مردم و عشایر غیور بخش مرزی درح

شرکـت صبـاح پخـش شعبـه بیرجنـد 
به چند نفر راننده موزع نیازمند است. 

راننده پایه 2 با تجربه و حداقل سن 2۵ سال )دارای مدارک کارت هوشمند و سالمت(
شرایط: حقوق ثابت، پورسانت و بیمه      091۵4۵18220

شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده 
به شرح جدول ذیل اقدام نماید

نوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان 

فروش تعدادی خودروی سبک۱۰۹۸۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۳
 و سنگین )کارکرده و اوراقی( 
طبق لیست و مشخصات مندرج

 در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل ۵ درصد 
قیمت پایه کارشناسی هر خودرو 

مطابق نمونه های مندرج
 در اسناد مزایده

نشانی به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  مزایده  فرآیند  کلیه   -۱ 
 www.setadiran.ir برگزار می گردد.

۲- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۹۸/۷/۲۰ 
تا ساعت ۱۲ مورخ ۹۸/۸/۲ از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.

۳- مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۹۸/۸/۲
۴- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۹۸/۸/۴ می باشد.

۵- نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی – بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی 
تلفن: ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲ 

۶- مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت 
شرکت در مزایده را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به 
آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت و معدن - اتاق ۱۰۷ مراجعه و یا با شماره 

۳۲۲۲۱۲۲۰  ۰۵۶تماس حاصل نمایند. 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند 

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند

مساحت مکانردیف
حدودی 
)مترمربع(

اجاره پایه 
ماهیانه )ریال(

آدرس

یک باب غرفه ۱
بازار روز پاسداران

بازار روز پاسداران واقع ۲۰۴/۵۰۰/۰۰۰
در خیابان پاسداران  

غرفه شماره ۹

یک باب غرفه۲
 بازار روز پاسداران

بازار روز پاسداران واقع ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰
در خیابان پاسداران 

غرفه شماره ۱۱

یک باب غرفه۳
 بازار روز پاسداران

بازار روز پاسداران واقع ۴۵۷/۴۰۰/۰۰۰
در خیابان پاسداران  

غرفه شماره ۱۹

یک باب مغازه ۴
حاشیه خیابان

حاشیه بلوار مسافر۵۱/۸۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰

یک باب مغازه۵
 حاشیه خیابان

حاشیه بلوار مسافر۱۵۰۳۴/۰۰۰/۰۰۰

یک باب غرفه۶
 بازار روز کارگران

بازار روز کارگران واقع ۶۵۴/۴۰۰/۰۰۰
در خیابان کارگران 

غرفه شماره ۱

جهت تکمیل مدارک به سایت سازمان به نشانی www.mayadinbirjand.ir و یا دفتر سازمان 
به آدرس خیابان قدس شرقی - پالک ۱۳ مراجعه نمایید. تلفن تماس: ۳۲۲۰۴۵۲۷ - ۳۲۲۰۴۱۶۷

آخرین مهلت و محل تحویل مدارک به حراست سازمان: تا ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۳۰ 
جلسه کمیسیون مزایده: ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۱ در محل دفتر ریاست سازمان 

برگزار خواهد شد.

 واگـذاری امتیـاز و کلیه تجهیـزات آزمایشگـاه درحال فعـالیت
 آزمایشگاه هیدرو استاتیک )تست مخازن خودروهای گاز سوز( * دارای مجوز دو ساله از اداره استاندارد * دارای کلیه وسایل آزمایشگاهی

 )خط تست ، دستگاه یوتی ، دستگاه ضخامت سنج، نشت یاب ، عمق سنج و ...(  * دستگاه سانترال و دوربین های مداربسته  
قیمت توافقی          ۰۹۳۰۲۴۶۵۷۲۵ - ۰۹۳۳۴۰۹۹۴۱۳

جناب آقای مهندس مهرآور
مدیرکل محترم ثبت احوال استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و ارزشمند که حاصل سال ها تجربه،  کارآمدی و شایستگی شما می باشد صمیمانه تبریک 
 عرض نموده، توفیق روزافزون و سربلندی جناب عالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم. 

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

اجرای نمای آلومینیوم  
فـروش ورق

  091۵16۵۵۵3۷ - بلوچی
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پهلوانان استان گل کاشتند
صدا وسیما- ورزشکاران خراسان جنوبی در مسابقات زورخانه ای  مناطق هفت گانه کشور2 مدال طال، 2 مدال نقره و یک مدال برنز گرفتند. در ادامه مسابقات مناطق هفت گانه کشوری 
در رشته های انفرادی امیرحسین کیوان زاده، مقام اول چرخ چمنی  رده  ۸۰تا ۹۰ ، مهدی کلنگی خواه، مقام اول میل بازی +۹۰ ، کاوه کرمانی مقام دوم چرخ چمنی -۶۰ ،  امیرحسین 
کاردان مقدم، مقام دوم کباده ۶۰ تا ۷۰ و مقام سوم  سنگ ۶۰ تا ۷۰را کسب کردند. در این مسابقات 2۹۵ورزشکار در قالب ۱۵ تیم از استان های مختلف در اصفهان به رقابت پرداختند.

ایده های جلبکی 

دقاق- حتما می دونید که جلبک فواید 
بسیاری داره از جمله اینکه منبع غنی 
پروتئینه اما نمی دونم چرا در ادبیات 
محاوره ای برو بچ دهه ۶۰ و ۷۰ یک 
که  افرادی  برای  داریم  کلیدی  جمله 
و  زنه  می  مخشون  به  آبکی  فکرای 
بهتر بگم کلیشه ای فکر می کنن، از 
خالقیت بویی نبردن و به شکل حال 
بهم زنی دیگرانو تِکرار می کنن، تاکید 
می کنم تکرار با کسره. کسی نخونه 
تَکرارکه سر این یه چیز با کسی شوخی 
افراد  به  کلیدی  جمله  اون  در  ندارم. 
اینجوری می گیم: »اندازه جلبک هم 
نمی فهمن« حاال چرا خداییش خودمم 
این  آخه   ، جلبک  بیچاره  دونم.  نمی 
یک  در  تونه  می  آبزی  گیاهی  گونه 
فصل ۹۱ متر رشد کنه اما اونایی که 
فهم شون به فهم جناب جلبک تشبیه 
هم  رو  قدی  رشد  همون  شه،  می 
ندارن، کنارشون که می ایستی، یه سر 
و گردن می زنی باالتر. حاال بیخیال 
قد طرف، اینکه یه ویژگی ژنتیکیه و 
دست خودش نیست تغییرش بده اما 
افزایش قدرت فهم و داشتن ایده،کامال 
اکتسابیه. ولی واقعا خیلی دوست دارم 
یه بار بشیم صاف تو چشم شون زل 
بزنم و بگم ، آخه چرا فکرمی کنی نباید 
از قالب های تبلیغاتی یک قرن قبل 
دربیای و ابزار معرفی جدیدتر و جذاب 
تری رو به دست بیاری؟ مخلص کالم، 
های  نمایشگاه  در  متخصص  آقای 
 بزرگ ، یه جایی که باید تا می تونی

توان و استعدادهای منطقه تو، ارائه بدی 
و جاذبه هاشو برای مخاطب باور پذیر 
مثل  قدیمی  های  روش  تکرار  کنی، 
توزیع بروشورو نمایش چند محصول 
 ، متولی   ، مسئول  ؟  داره  تأثیری  چه 
کیلویی  عملکرد  گزارش   ،  X آقای 

چند؟ در عمل چه کردی ؟ 

 ضد و نقیض

باشگاه خبر

رسانه نماها، 
استاندار و 
دیگران 

* فاطمه رجب زاده

خبرنگاران و روزنامه نگاران بیش از همه با 
اصطالح نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
برای  که  اصطالحی  هستند.  آشنا  عمومی 
بسیاری از مدیران به  عنوان اهرمی برای فشار 
بر رسانه ها و خبرنگاران استفاده می شود. از 
سوی دیگر شفاف نبودن تعریف نقد و انتقاد 
سازنده برای دو سوی این ارتباط؛ سبب شده تا 
گروهی از رسانه های تازه متولد شده که البته 
معلوم است برخی از آن ها چرا و چگونه تغذیه 
می شوند، در روشی که نام آن را افشاگری 
می گذارند، به هتاکی روی آورند. حال آنکه 
افشاگری هم فرمول و اصول خود را دارد و 
ای، هنرمندانه  رسانه  فعالیت  راستی که  به 
 راندن بر لبه پرتگاه است و ثانیه ای بیراه رفتن 
می تواند ذهن مخاطب را برای همیشه به 
انحراف بکشاند اگر جریان رسانه ای مخالفی 
برای اصالح او کمک نرساند. شاید این سخت 
باوری که قرار است درباره اش بنویسم، ساده 
انگاری تلقی شود اما به راستی درک تفکری 
که بر باور هدف، وسیله را توجیه می کند، 
استوار است، سخت و عملی کردن آن بسیار 
باقی این سوال  ادامه   ناخوشایند است و در 
 می ماند که هر چند برخی رسانه نماها اهدافی 
انتشار یک محتوای خاص رسانه ای   را در 
رفتار  و  با هر روش  آیا  اما  کنند  دنبال می 
 غیر حرفه ای می توانند تولیدش کنند؟ حتما 
می دانند که پشتوانه یک محتوای قابل استناد 
و تاثیر گذار، برخورداری از منبع موثق و تکیه 
به اسناد محکمه پسند است، آن هم نه هر 
محکمه ای که باید قابل ارائه به دستگاه قضا 
فعالیت  روند  تداوم  وقتی  این حال  با  باشد، 
فعالیت  البته  بینیم،  می  را  ها  آن  از  برخی 
برگیری  در  بتواند  که  قدرنیست  آن  شان 
قابل توجهی داشته باشند اما به هر صورت  
این شائبه را به وجود می آورد که چطور و 
با کدام مجوز و پشتوانه محتوای بی اساس 
این شرایط، تشخیص  در  منتشر می شود. 
افتد، می  مخاطره  به  کمی  درست   راه 
با  واقعی  خبرنگاران  و  منصف  رسانه های 
شمشیر دو لبه مواجه خواهند بود، از یک سو 
باید مراقب باشند که به عنوان رسانه های 
هتاک و منحرف شناخته نشوند و از سوی دیگر 
باید چارچوبی اصولی و قانونی برای نقد بسازند. 
چند روز قبل بود که استاندار خراسان جنوبی در 
نشست خبری اش با خبرنگاران و رسانه های 
استان از رسانه هایی که بی هویت خواندشان 
انتقاد کرد. هرچند استاندار در صحبت هایش 
به طور شفاف و واضح رسانه هایی را مخاطب 
 قرار داد که ناامیدی و یاس را در جامعه پمپاژ 
می کنند و نه آنکه تایید کنیم هر آنچه استاندار 
بگوید، درست است، اما کاری که آن ها به 
القای  تنها  دهند،  می  انجام  رسانه  عنوان 
ناامیدی نیست، روشی است که ارزش رسانه را 
برای مخاطب از بین می برد، چون این سوال 
برایش بی پاسخ می ماند که آنچه می خواند 
بر چه اساس نوشته شده و حقیقت چیست. 
بررسی صحبت های استاندار در این مورد از 
زوایه دیگری هم باید مورد توجه باشد. انتقاد او 
از فعالیت برخی رسانه ها می تواند کار دیگران 
را سخت کند چون متاسفانه برخی مدیران ما 
که از نفوذ و ظرفیت رسانه بی خبرند، به دنبال 
بهانه ای برای پاسخ ندادن به خبرنگاران یا 
آنان در صورت ورود  از  حتی طرح شکایت 
باشد،  اصولی  اما  نقادانه  محتوای  تولید  به 
هستند. در حالی که نباید از نقد غافل شد در 
 حقیقت نقد سبب تعالی جامعه و سیستم اداری 
بر  نظارت  رسانه  اصلی  وظیفه  و  شود  می 
 عملکرد مسئوالن با ابزار نقد سازنده است.
باید برای نقد چارچوبی تعریف کنند و در آن 
این میان رسانه  تا در  بردارند  چارچوب گام 
هایی که با اغراض خاص سیاسی و در خالف 
جهت حرکت نظام حرکت می کنند توسط 
مردم و سایر همکاران شان متوقف شوند. به 
طور قطع بهترین راه برای ناکار کردن فعالیت 
نماها،  خبرنگار  و  های مخرب  رسانه  های 
پاسخگو بودن و پاسخگو کردن مدیران است. 
استاندار و معاونان او می توانند در گام اول با 
مکلف کردن مدیران کل و دیگر مدیران  در 
سطح استان به پاسخگویی در برابر رسانه ها 
و خبرنگاران در را بر وی هرگونه سوء استفاده 
ببندند البته این در، زمانی بسته می شود که در 
پاسخگویی، اصل حقیقت گویی رعایت شود و 
شفافیت در اطالع رسانی با صداقت توام باشد.  

توسعه با یک تریلیون تومان 
رجب زاده- سفر معاون اول رئیس جمهور برای شرکت 
 در همایش ملی روستا به استان زمینه ساز آغاز پروژه های 
توسعه ای تاثیر گذاری بود که قرار نیست بار سنگینی بر 
دوش دولت بگذارد. تعیین معین اقتصادی برای اجرای 
این پروژه ها می تواند نوید بخش تحقق  از  بخشی 
قطعی آن ها در ماه های آینده باشد. ایده تعیین معین 
اقتصادی برای تحقق فعالیت های توسعه محور برای 
اولین بار در روستای قلعه گنج کرمان اجرا شد و آن 
قدر موفقیت آمیز بود که مورد توجه رهبر انقالب قرار 
گرفت. پس از آن علیرضا رزم حسنی به عنون کسی که 
این ایده را عملی کرده بود در سمت استانداری خراسان 
رضوی هم اجرای آن را با عنوان مثلث اقتصادی آغاز 
کرد و با تقسیم این استان به مناطق ۱2 گانه و تعیین 
معین های اقتصادی که سرمایه گذاران و فعاالن  بخش 
غیر دولتی  هستند در حال پیشبرد طرح های توسعه ای 

درنقاط مختلف این استان است.

یک ایده توسعه آفرین
تصمیم استاندار برای تعیین معین در شهرستان های 
مرزی استان و انعقاد تفاهم نامه هایی که شرح همکاری 
آن ها را مشخص کرده و مسیر را در مراحل مختلف 
روشن ساخته،  انتظار تجربه موفق تری را نسبت به آنچه 
در خراسان رضوی درحال اجراست، ایجاد می کند. در 
حالی که کمتر از یک هفته از انعقاد این تفاهم نامه ها 
می گذرد معاون استاندار برای تعیین تکلیف اجرای آن 
ها برنامه ریزی را آغاز کرده است. او می گوید: همه 
چیز روشن است و باید هر یک از دستگاه ها هر چه 
 زودتر برای اجرایی شدن برنامه مربوط به حوزه خودشان 
پیگیری ها را آغاز کنند و با معین ها کار را ادامه دهند. 
سرعت  برای  را  سفر  این  دستاوردهای  میرجعفریان 
گرفتن حرکت استان در مسیر توسعه بسیار موثر می 
داند و تاکید می کند که تیم اقتصادی استان با جدیت 

تحقق این تفاهم نامه ها را دنبال می کند. 
تبیین   نشست  بود  کرده  تاکید  که  طور  همان  او 
رئیس  اول  معاون  سفر  در  شده  مبادله  تفاهم نامه های 
جمهور را در اولین فرصت برگزار کرد و خطاب به مسئوالن 
حاضر گفت: تکلیف تفاهم نامه هایی که در سفر معاون اول 

رئیس جمهور و همایش روز ملی روستا و عشایر به امضا 
رسید، مشخص است و از اکنون وارد فاز اجرایی می شود.

 تمرکز بر 4 شهرستان مرزی
او محرومیت زدایی از چهار شهرستان مرزی را یکی 
از ابعاد تفاهم نامه ها عنوان کرد و به گزارش ایرنا در 
این نشست ادامه داد: در حال حاضر برای سه شهرستان 
زیرکوه، نهبندان و سربیشه تفاهم نامه مبادله شد و برای 
شهرستان درمیان نیز با بنیاد مستضعفان تفاهم نامه ای 
جداگانه منعقد خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه تکالیف 
دستگاه های مربوطه طرف تفاهم نامه مشخص است، 
گفت: ابتدا باید طرح توسعه شهرستان ها در زمینه های 
مختلف زیربنایی، اشتغال و غیره حداکثر تا 2 ماه آینده 
برای  داد: کمیته ای  ادامه  برسد. میرجعفریان  اتمام  به 
هر کدام از شهرستان ها تشکیل شود که فرمانداران به 
عنوان رئیس کمیته و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
دبیر کمیته خواهد بود و  دفتر امور روستایی و شوراها، 
دفتر امور اقتصادی استانداری و دستگاه هایی که باید 
همراهی کنند نیز در این کمیته ها حضور خواهند داشت. 
وی با اشاره به شروع کار حوزه معاونت اقتصادی و جهاد 
کشاورزی برای عملیاتی شدن تفاهم نامه گلخانه ها گفت: 
در تفاهم نامه حوزه آب نیز بزرگ ترین دستاورد برای حل 

مشکل تامین آب شرب روستاها رقم خواهد خورد.  
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه برخی 
روستاها با تانکر آبرسانی می شود، افزود: این به معنای 
آب  مشکل  نیست  آبرسانی  شبکه  از  نبودن  برخوردار 
بسیاری از روستاها با راه اندازی ۳۹ مجتمع آبرسانی حل 
می شود و با این اقدام ۱۵۱ روستا از آب پایدار بهره مند 
می شود. به گفته او این تفاهم نامه حاصل تالش هایی بود 
که در نهایت منجر به ارائه یک الگوی مالی شد تا بتوان 
مشکل مجتمع های آبرسانی را با ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار 
حل کرد. میرجعفریان اظهار کرد: تکلیف این تفاهم نامه باید 
مشخص شود و شرکت آب و فاضالب استان به دنبال 
اجرایی شدن و تامین منابع آن باشد.وی به تفاهم نامه 
برپایی نمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: دستگاه های متولی 
در این تفاهم نامه باید نیازمندی های نمایشگاهی استان را 
احصا کنند و در اختیار دفتر امور روستایی استان قرار دهند 

تا به حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور منعکس شود.

ورود به زیر بناها با 500 میلیارد
معاون استاندار با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با ستاد 
بر  بیان کرد: عالوه  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی 
تفاهم نامه دیگر که این ستاد برای ایجاد هاب شتر و 
واردات دام مولد همکاری می کند، تفاهم نامه دیگری در 
بخش زیربنایی منعقد شده که شامل هشت بند است و 
۳۱ میلیارد تومان عالوه بر ۵۰۰ میلیارد تومان قبلی به 
استان اختصاص می یابد. وی ادامه داد: این تفاهم نامه 
شامل ساخت ۳۳ مدرسه با ۷۰ کالس درس است که 
هفت میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان سهم ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( ، 2 میلیارد تومان سهم استان 
سازمان  سهم  تومان  میلیون  و 2۰۰  میلیارد  هفت  و 

نوسازی مدارس خواهد بود. 
این  از  تومان  میلیارد  سه  اینکه  بیان  با  میرجعفریان 
تفاهم نامه به قنوات اختصاص می یابد، گفت: برای آبرسانی 
به روستاها و تکمیل مجتمع هایی که باالی ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد نیز سهم وزارت نیرو، استانداری و 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( هر کدام سه میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وی افزود: برای تکمیل 

۱۴ پروژه بهداشتی و درمانی نیز سهم استان، ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و وزارت بهداشت و درمان هر کدام 

سه میلیارد تومان است که باید تأمین شود.
معاون استاندار گفت: برای ایجاد ۶۰ واحد زیرساختی 
ستاد  تومان  میلیارد  یک  نیز  سیما  و  صدا  دیجیتالی 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ، یک میلیارد تومان 
سهم استان و یک میلیارد تومان توسط صدا و سیما 
تامین می شود. وی با اشاره به تعهد ساخت ۷۰۰ واحد 
با ستاد اجرایی  مسکن محرومان در قالب تفاهم نامه 
فرمان حضرت امام )ره( اضافه کرد: ۱۱ دستگاه تانکر 
آبرسانی نیز در قالب این تفاهم نامه برای شرکت آب و 
فاضالب روستایی تامین می شود که سهم ستاد اجرایی، 
وزارت نیرو و استان هر کدام 2 میلیارد تومان است. 
میرجعفریان گفت: برای کمک به تجهیز کتابخانه ها 
تومان هزینه خواهد شد و مدیرانی که  ۱۰۰ میلیون 
در طرف این تفاهم نامه ها مسئولیت دارند باید هرچه 
سریعتر به دنبال اقدامات الزم بروند و به مردم نیز اطالع 
رسانی کنند. اجرای کامل این تعهدات به راستی استان را 
متحول خواهد کرد و از آنجا که تیم استاندار برای تحقق 
برنامه های این سفر دست همکاری مجموعه های غیر 
دولتی را فشرده است، احتمال موفقیت دو چندان می شود.

آغاز اجرای تفاهم نامه های سفر معاون اول به استان 
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آگهی تغییرات شرکت ارتقاء )سهامی خاص( به شماره ثبت 
61549 و شناسه ملی 10100861609 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/05/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- خانم نجمه اسدالهی به شماره 
ملی 0889854769 و آقایان امیر دانشمند رخی به شماره 
ملی 0943542987 و کسری عباس پور اسفدن به شماره 
ملی 0880117192 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.2 - ملک سادات مدرسی 
به شماره ملی0700153276 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
علیرضا حوره چشم به شماره ملی 0889763461 به عنوان 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)622396(

آگهی تغییرات شرکت ارتقاء )سهامی خاص( به شماره ثبت 61549 و شناسه ملی 10100861609 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - خانم نجمه اسدالهی به شماره ملی 0889854769 به سمت رئیس هیئت 
مدیره وآقای کسری عباس پور اسفدن به شماره ملی 0880117192 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر دانشمندرخی 
به شماره ملی 0943542987 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و عباد ارجمندی به شماره ملی 3621492194 به عنوان مدیر 
عامل )خارج از اعضا و سهامداران( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
و سفته و غیره و اوراق عادی و اداری با امضای خانم نجمه اسدالهی )رئیس هیئت مدیره ( و یا آقای عباد ارجمندی )مدیر عامل( 

و مهر شرکت معتبر است
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622443(

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

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

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

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 3 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره            به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر :

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1296 فرعی از 224 - اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه 
معصوم آباد مورد تقاضای عباسعلی فدویان

در روز شنبه مورخ 1398/08/13 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند ، طبق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/07/20     علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان سربیشه

حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت. به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید شماره زیر1 - 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1763 فرعی از 1641 فرعی از 1105 - اصلی بخش دو سربیشه مزرعه چهکند 

مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای زینب رمضانی پور 2 - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1764 فرعی از 1641 فرعی از 
1105- اصلی بخش دو سربیشه مزرعه چهکند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای زینب رمضانی پور روز 1398/08/16 ساخت 8 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، طبق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواه عدم 
تقدیم درخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار :  1398/07/20        محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی مزایده اموال منقول  - نوبت اول
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  فدایی  غالمرضا  علیه  محکوم  شماره 971224  به  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 

4.462.539.370 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک صنعت و معدن و پرداخت مبلغ 178.765.549 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل لیست پیوست که به مبلغ 1.115.725.000 ریال کارشناسی شده 
است ، از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1398/07/30 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد.
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدینه

توضیحاتقیمت نهاییقیمت هرواحدتعدادنام کاالردیف

-40270.00010.800.000 عدددوک نخ بزرگ1

-37012.5004.625.000 عدددوک نخ کوچک2

-3.600.000-4 کارتنزیپ 20 سانت3

-22580.00018.000.000 عددالیی چسب 5 سانت4

-7400.0002.800.000 کیسهدکمه سربازی5

-100.000--کش دو سانت6

-48450.00021.600.000 عددالیی چسب7

-فاقد قیمت-500 عددسرآستین8

-5015.000750.000 عددپایه زیرین قفسه9

با میز و موتور130.000.00030.000.000چرخ خیاطی جوکی10

با میز و موتور120.000.00020.000.000چرخ خیاطی جوکی11

-15150.0002.250.000قفسه 70 سانتی12

-8150.0001.200.000 عددپایه ستونی ایستاده13

هردو با هم1.000.000.0001.000.000.000با هم یک عدددیگ و اتو14

1.115.725.000--جمع کل
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نرخ بیکاری تابستانه کمتر شد

صدا و سیما- نرخ بیکاری خراسان جنوبی بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان امسال ۱.۳ درصد کاهش یافت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی گفت: نرخ بیکاری استان در تابستان امسال برابر 7.6 درصد اعالم شد که این رقم کاهش ۱.۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال که برابر 8.9 

با عرض سالم وخسته نباشید نبش خیابان درصد بود را نشان می دهد.عباس رکنی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی از 4۱ درصد در بهار امسال با ۳.5 درصد افزایش به رقم 44.5 درصد در تابستان امسال رسید.
واقع  خاکی  زمینی  بیرجند،   ۲۱ و   ۱9 مفتح 
است که در آن برای ساختمان های اطراف 
کنار  و  شود  می  انجام  اسکلت  جوشکاری 
تبدیل  سنگین  خودروهای  توقفگاه  به  آن 
ها  همسایه  بسیاری  از  آرامش  و  آسایش  و 
نامه نگاری ها و  با وجود  سلب شده است. 

اعتراض، کسی پاسخ گو نیست. چرا؟
 یک شهروند
سالم خدمت مدیرکل محترم اداره راه استان 
به نمایندگی از مردم روستای کیدشت از توابع 
سربیشه تقاضا دارم نسبت به آسفالت جاده اقدام 

کنید، واقعا وضعیت جاده خیلی خرابه .
9۱5...755

توروخدا بخاطر تفریح و سرگرمی ما جوان 
ها لطفا به آسفالت جاده بند دره رسیدگی 
روزهای  که  تاسفه  جای  واقعا  بفرمایید 
واسه  جایی  استان  مرکز  مردم  تعطیل 
تفریح نداشته باشند! تا کی این وضعیت؟!
9۱5...9۱8
دستور  لطفا  شهردار  آقای  جناب  سالم 
فرمایید بعد از گذشت سی سال که از قدمت 
های  نرده  و  دیوارها  گذرد  می  سجادشهر 
کانال بلوارسجاد را تکمیل و خاکهای داخل 
آن که جلوی آب را گرفته است با توجه به 

آمدن فصل زمستان تخلیه کنید. با تشکر
90۳....607
یه شب که  لطفا  آقای شهردار  سالم جناب 
وقت جنابعالی آزاد بود یه سری به فضاهای 
 ۳6 مدرس  سبز  فضای  عدالت  خیابان  سبز 
از  تا  و خیابان شهید فالحی و رسالت بزنید 
اکثر المپ های آن  نمایید  نزدیک مشاهده 
سوخته و هر چی با سازمان پارکها و فضای 
سبز تماس می گیریم متاسفانه اقدامی صورت 
نمی گیرد. شاید مشکل از ساکنین این محله 
به  و  نیستند  بلد  رو  مطالبه گری  که  هست 
و  شرایط  که  ما  هستند.  قانع  ها  حداقل 
محدودیت های مالی شهرداری رو درک می 
کنیم و درخواست بازسازی و سنگ فرش و 
چمن و حتی نظافت آن در بازه های زمانی 
مشخص و اینطور چیزا نداریم الاقل روشنایی 

این فضاهای سبز رو تأمین کنید!
9۳0...۲47
آقایون مسئول درشهرداری بیرجند: برداشت 
بی رویه آب از چاه آب حاشیه میدان سفیر 
بشه!  تعطیل  میخواد  کی  باالخره  امید 
صداوسیما هم چندین بار تذکر داد اما دریغ 
منطقه  که  وقتی  نشینی!  عقب  ای  ذره  از 
بکنه  نشست  آوینی  و  غفاری  پرستار،  ظفر، 
بود!  خواهید  پاسخگو  بزرگوار  آقایون  شما 
 اگه خونه خودتون اون محدوده بود اینگونه 

بی رحمانه آب برداشت می کردین!
9۱5...۳۳8
براکوه  بخش  توابع  از  گیوشاد  روستای 
شهرستان خوسف دارای 40 خانوار ده سال 
شده  روستایی  بیسیم  تلفن  برخوردار  شده 
در  دهی  آنتن  ضعف  دارای  هنوز  اما  است 
دسترس  از  مواقع  اکثر  و  باشیم  می  روستا 
خارج می باشد و... بارها و بارها به شرکت 
 مخابرات اطالع داده ایم ولی مورد بی توجهی

 قرار گرفته، مجددا پیگیری شود.
9۱5...09۱
باربری ها چراغ خاموش کرایه ها رو افزایش 
دادند و وقتی بهشون اعتراض میکنی میگن 
دست ما نیست مبدا مبلغ رو مشخص کرده. اگر 
کسبه قیمت هاشون رو ببرند باال تعزیراتی ها 
نیان پلمپ کنند. مشکل از اینجاها شروع میشه.
9۱5...۲۱۲

بس  همین  انقالبمان  و  نظام  مظلومیت  در 
استاندار  همت  با  گذشته  روز  چند  طی  که 
اقدامات  چه  انقالبی  های  نهاد  و  دولت  و 
بی  همه  ولی  شد  شروع  استان  در  بزرگی 
خبر و بی اطالع از جزئیات آن و حتی وقتی 
می روی سایت های ادارات مربوطه را نگاه 
کنی باز هم هیچ چیزی پیدا نمی کنی کاش 
روزی مردم و مسئوالن بفهمند که کمرنگ 
آن  کارگزاران  و  نظام  خدمات  دادن  جلوه 
حتما حتما حتما بیش از یک سهل انگاری 
و غفلت یک خدمت بزرگ به دشمن است  
و این ناامید کردن مردم حق الناس بزرگی 
است برگردن آنهایی که باید اینکار را بکنند 

ولی از سر سهو یا عمد نمی کنند.
9۱5 ... 098

آمار  درباره  که  بزرگواری  اطالع  به  با سالم 
فقر پیام فرستادن می رساند: آمار فقر نتیجه 
که  همانطور  باشد.  می  اقتصادی   مفاسد 
می دانیم مردم والیتمدار و نهادهای خیریه 
در تمام روزهای سال با هدف کاهش فقر در 
جامعه اقدام نموده و با جمع آوری کمکهای 
نقدی و غیرنقدی خدمت رسانی می کنند. اما 
افزایش فقر در جامعه دالیل بسیاری داشته 
اختالس،  مالیاتی،  فرار  و حقوقهای نجومی، 
تضییع بیت المال و مفاسد اقتصادی... از جمله 
علل افزایش آمار فقر می باشد )لطفا درتحلیل 
آمارفقر به مفاسداقتصادی دقت کنید( ضمنا 
جمع  نتیجه  را  جامعه  فقر  که  فرافکنی  این 
اربعین  مراسم  در  مردمی  کمکهای  آوری 
بدانید یکی از شبهاتی است که هرساله با فرا 
رسیدن ایام اربعین )درفضای مجازی از سوی 
شبکه های معاند( منتشر می گردد. ازطرفی 
و   ... ترکیه  و  دبی  سفرهای  هنگفت  هزینه 
هزینه هفت قلم آرایش و خودروهای لوکس 
و تجمالت قشر بی درد جامعه موجب افزایش 

آمار فقر درجامعه می گردد.
ارسال به تلگرام آوا

متاسفانه از جانب بزرگانی که باید ندای وحدت 
ملی شنیده شود تمام نظرات حزبی است. در 
تاریخ  و  هستیم  تاریخ  شرایط  ترین  پیچیده 
قضاوت خواهد کرد این دولت چگونه عمل کرد.
9۱5...۳84
در تکمیل صحبت های همشهری محترمی که 
از فواید تحریم ها گفتند خدا رحمت کند جد و 
آباد آقای ترامپ را که با فشاری که به کشور 
ما وارد کرد باالخره آقایان را به نتیجه رساند که 
باید نگاه مان درونگرا باشد و باید از ظرفیت های 
داخلی با بهترین نیروهای کارآمد استفاده کرد تا 
حداقل منابع درست مدیریت شود، آنوقت شما 
عملکرد استانداران تاریخ استان را به عملکرد 
این استاندار مقایسه کنید بسیاری از قبلی ها در 
وفور بودجه وضعیت مالی خوب خدمت کردند و 
این آقا در بدترین وضعیت مالی دولت در برهه 
 بعد از انقالب کار می کند آنوقت االن چقدر کار 

می شود و در گذشته چقدر کار می شد.
9۳6 ... 0۳5
در دولت مورد وثوق برخی بزرگان شهر برای 
افتتاح یک جوی آب چه تبلیغاتی داشتند اما 
االن این همه خدمت می شود اما یک جمله 
تعریف نمی گویند. افتتاح طرح های کشور از 

خراسان جنوبی غرور ندارد؟  
9۱5...۳84

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

ایمن سازی محورهای مواصالتی با استفاده از تکنولوژی های نوین
غالمی-معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
سفر به استان،  ضمن شرکت در همایش ملی 
روز عشایر و روستا  از محورهای مواصالتی 
و  پروژه های راهداری در حال اجرا  بازدید و 
بر ایمن سازی محور های استان با تکنولوژی 

در  نزدیک  از  نیا  حسن  کرد.  تأکید  نوین 
جریان راهبرد های توسعه زیر ساخت های 
روستایی قرار گرفت. وی در دیدار با استاندار 
بر ایمن سازی محور های استان در راستای 
وروکش  راهداری  حوزه  اقدامات  تقویت 
و  تابلوها  نوسازی  آسفالت،  های حفاظتی 

محورهای  سازی  ایمن  و  فرسوده  عالیم 
استان و مشارکت ملی و استانی تأکید کرد 
و اظهار کرد: مدیران ذیربط موظف هستند در 
بازدیدهای میدانی نسبت به پیگیری اجرای 

طرح های مرتبط اقدام نمایند.
حسن نیا  گفت:  تسهیل پرداخت وام جهت 

های  مجتمع  توسعه  و  ساخت  حمایت 
خدماتی رفاهی و  استراحتگاه های  بین راهی  
با اولویت محورهای شریانی  کویری استان 
خراسان جنوبی باید در دستور کار قرار گیرد.  

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
همچنین در دیدار با فرماندار طبس، با تأکید بر 

بررسی مسائل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای گفت: تفاهم  نامه مشارکت جهت تبدیل 
آبنما به پل محورطبس- اصفهان تهیه شود 
و برای  اصالح وضعیت روکش های آسفالت 
در محورهای  شهرستان  طبس از روکش 

های حفاظتی استفاده شود. 

 خواب مسئوالن در حسن آباد  میان
محمودآبادی- داستان بی آبی در روستاهای 
خراسان جنوبی چندسالی است، واگویه اي 
راهکارهایی  البته  و  است  اي شده  رسانه 
که هر کدام با خود زحمت های دیگری 
با  هم  آن  کشی  لوله  دارد،  همراه  به  را 
هزاران ماجرا یکی از راهکارهایی متولیان 
برخی  در  تنها  نه  که  است  روستایی  آب 
از روستاها آب را تامین نکرده حاال هزینه 
فرسودگی و استهالک را هم سربار کرده 
است. روستای حسن آباد میان، این روستا 
مرزی نیست، در همین بخش مرکزی بیرجند 
واقع شده، اما نیش خشکسالی در این چند 
سال تنش را چنان خشکانده است که در سال 
۱۳76 آبرسانی تنها راه نجات برای اهالی اش 
بوده است. اما این مصوبه نیز رنگ بی توجهی 
گرفت تا ابتدای دولت تدبیر و امید، با رایزنی 
های مختلف و هزار دغدغه و جلب رضایت 
از آنهایی که قرار است لوله های آبرسانی از 
زمین شان بگذرد پنج کیلومتر لوله گذاری و 

متعاقب آن شبکه داخلی با اعتبار ۱5 میلیارد 
مانند  اجرای کار  اجرایی شد.اما روند  ریال 
کالغ قصه ها که آخرش به خانه نمی رسد، 
در پایان باز هم به حسن آباد میان نرسید. 
 طهماسبی یکی از اعضای شورای این روستا 
می گوید: با وجود شتاب اولیه در مسیر انجام 
کار متاسفانه مرحله پایانی و اتصال این شبکه 
به منابع آب بیش از یک سال است که با 
بهانه های غیر موجه از سوی سازمان آب و 
فاضالب روستایی به فراموشی سپرده شده 
است.وی صدور مجوز برای اتصال شبکه به 
منابع آبی را تنها دلیل برای تاخیر پیش آمده 
عنوان می کند.کاووسی یکی دیگر از اعضای 
شورای این روستا به بازدیدی که فرماندار 
بیرجند و معاونان و سایر متولیان از این روستا 
در اردیبهشت ماه امسال از این روستا داشته 
اند اشاره می کند و البته مصوبه ای که مقرر 
می کند باید تا پایان مرداد ماه مشکل این 
روستا رفع شود اما انگار در حسن آباد میان 

هنوز مرداد تمام نشده است!
حال اعضای شورای روستا خسته از چشم 
 های بی ابرو و البته مصوبه های بی سرانجام
در  لوله هایی هستند که  روز شاهد   هر 

نیش آفتاب می سوزد و با جاروی باد پر 
 خاک می شود، اما قطره ای حیات را برای 

حسن آبادی ها تامین نکرده است.

تا  تامین  اعتبار شود...
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
ماجرا  این  از  مند  دغدغه  را  خود  استان 
نشان می دهد و می گوید: وقتی پروژه  

لوله گذاری را انجام می دهیم، به نسبت 
آبی که قرار است تامین کنیم الزم است 
در برخی بخش ها پروژه تقویت خط را 

نیز انجام دهیم تا آب مورد نیاز در لوله ها 
پمپاژ شود.صفوی نژاد ادامه می دهد: هم 
اکنون ۲ کیلومتر تقویت خط را انجام داده 
ایم اما برای ادامه آن نیاز به اعتبار داریم که 
 در صورت تامین در اولویت امسال انجام 
می شود. وی در پاسخ به این سوال که 
مگر از اول در چنین طرح هایی نباید لوله 
گذاری ها و تقویت خط با هم اجرا شود؟ 
می گوید: این موضوع از ایرادات کار است 
نیست  کافی  اعتبار  که  شرایطی  در  اما 
بخشی  و  شود  می  انجام  کار  از  بخشی 
از  پایان  در  وی  چند  ماند.هر  می  دیگر 
اعتبار خوبی که برای اجرای تقویت خط 
گرفته  نظر  میان  آباد  حسن  به  آبرسانی 
شده خبر می دهد. اما روشن است برخی 
از تصمیمات آب رسانی به شکلی است که 
در سایه انجام یک طرح باعث استهالک 
و فرسودگی و البته هدر رفت اعتبارت در 

بخشی دیگر می شود.
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سایه کم رنگ اعتبارات استانی بر طرح های آبخیزداری
محمودآبادی- تخصیص اعتبارات ملی به 
حوزه ی آبخیزداری خراسان جنوبی در سه 
سال گذشته به طور محسوسی تغییر کرده تا 
جایی که می توان گفت بیشتر آنچه قولش 
بودند  داده  ملی  ی  توسعه  صندوق  از  را 
پرداخت شد  و با پی گیری استاندار منابع 
پروژه  اجرای  برای  ای  بی سابقه  اعتباری 
های آبخیزداری به استان رسید. اما مشکلی 
وجود دارد که مسئوالن اداره کل منابع طبیعی 
نتوانستند حلش کنند؛ پرداخت اعتبارت استانی 
های  جانبی طرح  های  هزینه  که صرف 
آبخیزداری می شود، در وضعیت خوبی نیست 
و نسبت به قبل  کاهش چشمگیری دارد. این 
درحالیست که فقط  دریک میلیون هکتار از 
هفت و نیم میلیون هکتار حوزه آبخیز استان 

سازه های آبخیزداری اجرا شده است.
تأثیرات  و  آبخیزداری  های  طرح  اجرای 
شگفت انگیز آن بر دبی قنات ها و رونق 
کشاورزی باعث شده نگاه متولیان صندوق 
توسعه ی ملی به این سازه ها تغییر کند، 
که  مخربی  سیل  گفت  توان  می  حتی 
ابتدای امسال جان چندین تن را گرفت و 
خسارت های مالی سنگینی بر دولت وارد 
کرد باعث شد اهمیت سازه های آبخیزداری 

برای متولیان چند برابر شود.در استانی مانند 
خراسان جنوبی با متوسط بارندگی ۱۱۲/5 
 890 و  هزار   4۳۳ و  میلیون  پنج  و  متر 
هکتار زمین بیابانی درجه اهمیت آبخیزداری 
و  طبیعی  منابع  باالست.مدیرکل  بسیار 
اجرای  اهمیت  درباره  استان  آبخیزداری 
 سازه های آبخیزداری در استان می گوید: 
ساالنه 70 میلیون متر مکعب بارندگی در 

 بیش از ۲۳00 سازه آبخیزداری استان مهار 
می شود. که بین  8 تا بیش از 67 میلیون 
متر مکعب متغیر است و این خود ارزشمند 
ترین بخش کار ما به شمار می آید. بر اساس 
آماری که علیرضا نصرآبادی ارائه می دهد، 
در سال آبی 97-98 تا ابتدای خرداد امسال 
بیش از 67 میلیون متر مکعب آب در این 
تغذیه  بر  که عالوه  ذخیره شده  ها  سازه 

سفره های زیر زمینی باعث افزایش دبی 
قنات های پایین دست شده است. به گفته 
وی با اعتبارات جدیدی که به استان ابالغ 
و البته به موقع تخصیص یافت امسال ۱00 
سازه ی دیگر در حوزه های آبریز همه ی 
شهرستان های اجرایی شد که تا دهه فجر 
سازْه  تعداد  رسد.این  می  برداری  بهره  به 
حجم آبگیری را تا یک میلیون متر مکعب 

افزایش می دهد.
با اشاره به سفر وزیر جهادکشاورزی  وی 
مراتع  و  ها  جنگل  سازمان  رئیس  نیز  و 
کشور می افزاید: صندوق توسعه ملی در 
و  مشکل  استان  به  اعتبارت  تخصیص 
محدودیتی ندارد، اما بزرگترین دغدغه ما 
این است که تمام آنچه به استان تعلق می 
شود،یعنی  سازه  ساخت  باید صرف   گیرد 
نمی توانیم هزینه های جانبی  مربوط را از 

این سرفصل های اعتباری پرداخت کنیم.
نصرآبادی این هزینه ها را هزینه های جانبی 
اجرای طرح از جمله نظارت و کنترل عنوان 
ماموریت  ادامه می دهد: حق  و  می کند 
برای ناظر پروژه ،تامین خودروی و سوخت 
آن برای بررسی اجرای صحیح سازه و . . . 
از دیگر موارد است که اداره کل منابع طبیعی 
باید از اعتبارت خود این هزینه ها را تامین 
کند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با 
اشاره به اینکه این هزینه های جاری باید 
از اعتبارات استانی تامین شود می گوید: 
سال 98 اعتبارت مصوب استانی پروژه های 
آبخیزداری 6 میلیارد و 490 میلیون تومان 
بوده اما تخصیص این اعتبارات طی سال 

های اخیر بسیار اندک و قطره چکانی بود.

نت
نتر

 : ای
س

عک

اجتما عی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می 
 گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

   09155618482 -32227177

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲۴۱۵۰۸۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۷۸۴۶ موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10861788183 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/27 و مجوز شماره 35843 مورخ 1397/06/12 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- پس از قرائت گزارس هیئت مدیره و بازرسین ترازنامه وعملکرد و صورت سود و زیان و تقسیم سود سال 1396 
شرکت به تصویب رسید. 2- آقایان عباس قاسم زاده به شماره ملی0839839766 و سید هاشم کمیلی به شماره ملی0839440881 
و محمدعلی گلشنی به شماره ملی0839651481 به عنوان بازرسین اصلی و خانم کبری شایان به شماره ملی 0839420102به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )623147(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی نسیم وحدت درمیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4194 و شناسه ملی 10360056392 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/06/27 و مجوز شماره 1994/22/98 مورخ 1398/07/07 مدیریت حج و زیارت استان 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان عبدالخالق رحیمی به شماره ملی 5239965226 و صفی اله رحیمی به شماره ملی 
5239506965 و آقای غالمرضا رحیمی به شماره ملی 5239725691 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای عبدالغنی سلیمی به شماره ملی 5239506752 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد داودی فیض آباد به شماره ملی 

5239665151 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )623148(

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

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(
۰۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقـی



موفقیت و انرژی

راز جذابیت

یاد بگیرید مثبت فکر کنید

اطراف همه  ما افراد موفق بسیاری وجود دارند که 
همه  آن ها حداقل یک بار در مسیر خود شکست 
خورده اند. این بستگی به خودتان دارد که به افکار 
منفی پر و بال دهید یا آن ها را با افکار مثبت 
جایگزین کنید. یک نسخه انرژی مثبت برای 
خود بپیچید تا هر وقت خسته و ناامید شدید به 
آن رجوع کنید. به یاد داشته باشید تفکر ذهنی 

شما تاثیر به سزایی بر عملکردتان دارد.
ترس از مسائلی که تا به حال تجربه نکردید 
و ناشناخته اند؛ ممکن است باعث شود هرگز 
کردن  پاک  جای  به  ولی  نروید.  آن ها  سراغ 
صورت مسئله، برای هر تصمیمی که می گیرید، 
بهترین و بدترین احتماالت را در نظر داشته 
درست  اوضاع  اگر  می شود  باعث  این  باشید. 
پیش نرفت، زیاد از نتیجه  کار غافلگیر نشوید 

و بهتر با آن کنار بیایید.

راز جذابیت افراد دوست داشتنی

بی شک یکی از دالیل جذابیت، داشتن ظاهری 
زیباست. اما بعضی رفتارها ی کلیدی می تواند شما 

را به فردی دوست داشتنی تر تبدیل کند.
درست است که علت جذب شدن ما به یک فرد 
به خصوصیات بیولوژیک، خواسته های ناخودآگاه 
و همچنین پیش زمینه و ابرازات شخصیتی آن 
شخص بستگی دارد، اما رفتارهایی هم هستند که 

فرد را جذاب تر می کند.
یکی از خصوصیات افراد دوست داشتنی این است 
که شنونده های خوبی هستند. وقتی به صحبت 
های کسی با دقت و مشتاقانه گوش می کنید این 
پیغام را به او می رسانید که حرف ها و مسائلش 

برای شما معنی دار، قابل توجه و مهم هستند.
 گوش دادن فعال یعنی موقع گوش دادن به حرف 
های دیگران در زمان حال باشید، سعی کنید 
حرف های طرف مقابل را کامال متوجه شوید و 
حرف او را قطع نکنید. به این طریق شما اعتماد 
و ارتباط عمیق ایجاد می کنید. مهربان ها افراد 
دوست داشتنی هستند. تمایل دیگران به بودن در 
کنار فردی که مهربان، با مالحظه و بخشنده است 
بسیار بیشتر است. جالب است بدانید در تحقیقی 
مشخص شد خصوصیاتی مثل مهربانی، شفقت 
و نوع دوستی آنچنان جذاب هستند که می توانند 

جذابیت انسان را در دید دیگران باال ببرند.
لبخند زدن راز جذابیت ساده و آسانی است که نه 
تنها در بدن سروتونین و اندورفین آزاد می کند و 
حال تان را بهتر می کند، بلکه حال اطرافیان را نیز 

بهتر خواهد کرد.

دلیل تعریق
 شبانه بدن چیست؟

می  شبانه  تعریق  سبب  که  دلیلی  مهمترین 
در  خواب  علت  به  بدن  دمای  افزایش  شود 
یک محیط گرم است. اگر تنظیم درجه حرارت 

به  لباس خوابی پشمی  یا  به هم خورده  اتاق 
تن کرده جای تعجب ندارد که بدن شما گرم 
شده و شروع به عرق کردن می کند.همچنین 
دمای بدن انسان در طول خواب متغیر است. 
 بیشتر افراد حدود ساعت ۴ صبح بیشترین دمای 

بدنی را تجربه می کنند.

تخم مرغ یک منبع
 پروتئین عالی برای صبحانه

ایده  صبحانه ای  می تواند  پروتئین  منبع  یک 
صبحانه  چه  و  باشد  وزن  کاهش  برای   آل 
و منبع پروتئینی بهتر از تخم مرغ؟! افرادی که 

برای صبحانه تخم مرغ می خورند می توانند در 
مقایسه با گروه کنترل که کالری خود را محدود 
می کنند، طی هشت هفته ۶۵ درصد وزن خود را 
کاهش دهند. تحقیقات نشان می دهد که تخم 
مرغ می تواند قند خون را تثبیت و گرسنگی را 

نیز سرکوب کند.

پرهیز از پرخوری 
در دوران بیماری

بدن هنگام بیماری با عفونت و ویروس ها مبارزه 
از مصرف  بیماری  زمان  در  باید  افراد  می کند. 
غذا های حجیم و سرخ کرده خودداری و بیشتر 

مایعات گرم و آبمیوه های طبیعی استفاده کنند.
تخم مرغ ویتامین E باالیی دارد و به شدت مقوی 
است. تخم مرغ باید به شکل عسلی مصرف تا 
زود هضم و جذب شود. استفاده از تخم مرغی 
افزایش  باعث  باشد  آن خیلی سفت  زرده  که 

کلسترول خون می شود.   

تسکین گلو درد 
با غرغره کردن آب نمک

نمک به از بین بردن عوامل مضر و باکتری ها 
کمک می کند. این روش را امتحان کنید: نصف 
قاشق چایخوری نمک را در یک فنجان آب گرم 

حل کنید. این ترکیب را سه تا چهار بار در روز 
بیرون  اتمام غرغره  از  را پس  غرغره کنید.آب 
بریزید.اگر مزه شور برای شما ناخوشایند است، 
مقدار بسیار کمی عسل به این ترکیب اضافه 
کنید تا مزه آن تعدیل شود. این کار را در روز 

چند بار امتحان کنید. 

در زمان مسمومیت غذایی
 چه کنیم؟

تجربه  را  غذایی  مسمومیت  که  افرادی   اکثر 
می کنند نیازی به رفتن بیمارستان ندارند، معده 
ناراحت، استفراغ و اسهال عالئم شایع مسمومیت 

غذایی هستند. این عالئم معموال بعد از ۴8 ساعت 
از بین می روند. اگر سابقه کم آبی بدن ، بیماری 
قلبی یا سایر مشکالت جدی سالمتی داشتید، به 
دنبال کمک باشید و مایعات زیاد بنوشید.اگر عالئم 

تان شدید بود به دکتر مراجعه کنید. 

این مطلب به شما کمک می کند که بایدها و نبایدها در مصرف مواد غذایی در اصطالح عمومی با “شکم خالی” 
را بدانید.آبمیوه های حاوی شکر: مصرف این نوشیدنی ها با معده خالی از آنجا که با شکر تصفیه شده پر شده اند، 
میل شما را به پرخوری در طول روز افزایش داده و باعث ایجاد التهاب در بدن می شوند. گوجه فرنگی: اگر از 
ریفالکس معده یا زخم معده رنج می برید، قطعا نباید گوجه فرنگی را به وعده صبحانه خود اضافه کنید. گوجه 
فرنگی حاوی اسید تانیک است که میزان اسیدیته معده را افزایش داده و عالئم تان را وخیم تر می کند.چای 
 و قهوه: مصرف این دو نوشیدنی در وعده ای که هنوز معده شما خالی است، باعث تهوع و درد معده می شود. 
نوشیدن قهوه با معده خالی عالئم گاستریت و ریفالکس را تا حد زیادی تشدید می کند. مرکبات: خاصیت اسیدی 

دارند و مصرف آنها با معده خالی، اسیده معده را به مقدار بسیار زیادی افزایش می دهد.   

روده انسان حاوي انواع بسیاري از باکتري های مفید و مضر وخنثي است که برقراری توازن باکتري هاي روده در 
بدن انسان ضروری می باشد در غیر این صورت عالوه بر اختالل در وظایف فلور روده، باعث ایجاد آکنه، آلرژي 
غذایي، خستگي مفرط، افسردگي و سردرد مي شود. در افراد سالم باکتري هاي مفید غالب هستندکه حضورشان 
برای گوارش بهینه غذا مفیدند. دسته ای از این باکتری ها که به باکتری های پروبیوتیک معروف هستند، عالوه 
بر کمک به گوارش، مولکول های پیچیده و ترکیباتی مانند ویتامین ها ، آنتی بیوتیک ها  و اسیدهای آلي مختلف 
را تولید می کنند که برای بدن الزم می باشد. از طرفی سیستم گوارش سالم به طور مستقیم روی سیستم ایمنی 

بدن نیز تاثیر گذاشته در نتیجه با تولید هر چه بیشتر لمفوسیت ها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

 باکتری های پروبیوتیک موثر برای گوارش سالممواد غذایی که نباید با معده خالی خورد

آماده باشید: اگر برای جلسات آمادگی الزم را نداشته باشید، 
مطالعه  گروهی بی فایده است. هر کدام از اعضا باید جزوه ها 
را بخوانند و دوره کنند و تکالیف خود را به طور منظم انجام 
دهند.  همگی مشارکت کنید: همه  اعضا باید فعال باشند و 
در مطالعه شرکت کنند. یک روش عالی این است که هر 
عضو مباحث خاصی را مطالعه کند و آن را برای اعضای 

دیگر توضیح دهید.  
تمرکز داشته باشید: قبل از هر جلسه یکی را به عنوان 
مدیر جلسه انتخاب کنید. کسی که به عنوان مدیر انتخاب 
می شود، باید جلسه را در جهت هدف مطالعه کنترل کند و 

از موثر بودن آن مطمئن شود. هم چنین مدیر جلسه باید 
زمان های استراحت را تنظیم کند تا یادگیری خسته کننده 
نشود. چه زمانی مطالعه  گروهی از مطالعه ی انفرادی موثرتر 
است؟ وقتی با گفتگو در مورد مطالب درسی یادگیری آن ها 
آسان تر می شود اگر مطالب را به صورت شنیداری بهتر 
می آموزید، گروهی درس خواندن برای شما بسیار مناسب 
است. مطالعه  گروهی محیط مناسبی برای بحث در مورد 

مسائل درسی فراهم می کند.
وقتی هم کالسی هایی دارید که اهل درس خواندن هستند

اگر با دانش آموزان درس خوان کالس تان همگروه شوید، 

می توانید به یکدیگر انگیزه دهید تا حتی بهتر درس بخوانید. 
سعی کنید در گروه های مطالعه از صحبت های متفرقه 
بپرهیزید و از مباحث درسی سرسری عبور نکنید و بیشتر 

بر فراگیری مطالب تمرکز کنید؛ نه خفظ آن ها.
بعضی از دانش آموزان برای با انگیزه ماندن نیاز دارند با 
دانش آموزان دیگر درس بخوانند. مطالعه  گروهی برای این 

دسته از افراد آن ها را برای یادگیری مشتاق می سازد.
اگر  از مطالعه  گروهی، درس خواندن است. پس  هدف 
جلسات مطالعه  گروهی تبدیل به دورهمی های دوستانه شد، 

بهتر است تنهایی درس بخوانید.                  

روش های تاثیرگذاری بیشتر مطالعه  گروهی

آیه روز

هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده  ای برای آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از ]باز 
گرفتن[ گشاینده  ای ندارد و اوست همان شکست  ناپذیر سنجیده  کار.  )سوره فاطر/ آیه ۲(

سخن روز

تقلید از سبک دیگران مانند صورتک بر چهره زدن است، اما صورتک به سرعت لوس و غیر قابل 
تحمل می شود، چرا که بی روح و بی دوام است. )آرتور شوپنهاور(
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰915   866   8۰۰2 

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

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

به یک فروشنده آقا با سابقه کار در پوشاک 
مردانه در خیابان مدرس )تمام وقت،
 با حقوق ثابت - پورسانت( نیازمندیم.

۰۹۱۵۵6۲۲۳۱8

پروانه مسئول فنی اینجانب مسعود مالکی فرزند 
جبار به شماره ۹۵/۳۱/۱۱۹۷/8۳۷۴ تاریخ 

صدور ۹۵/۳/۲۴صادره از معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام 
حبیبی فرزند بابک به شماره شناسنامه 

۰6۴۰۲6۰۰۰۴
صادره از بیرجند مقطع کارشناسی رشته 

برق به شماره ۱۳۹۵۱۳۱۰۰۲۳۵
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک شرکت پخش معتبر
 جهت فروش محصوالت سلولزی 

در سطح استان به تعدادی 
بازاریاب آقا نیازمند است.

۰۹۱۹6۷۷۹۰8۹

به چند نیروی ساده )خانم و آقا( 
جهت کار در فست فود نیازمندیم.

۳۲۴۲۰۱۰۰
۰۹۳۵۵6۱88۹8

ساعت تماس: ۱۲ ظهر الی ۹ شب

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳6۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915
 ایزوگـام  شفیعـی

 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

۳۲۴۳۵686 - ۰۹۳6۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰6۳۲۲۰ - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

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

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

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

۰۹۱۵6۷۰6۵۳8

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 ۰۹۱۵8۳۴۳۷۰6 هماهنگ 
نمایند و یا حضوری به آدرس دفتر شرکت تاپیس شعبه بیرجند 

نبش پاسداران ۵ مراجعه نمایند. 

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک ۱68 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰8۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده



۵
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خبر ویژه

خطبه های آدینه 

پیش بینی ثبت نام 60 هزار هم استانی برای زیارت کربال
فارس- مدیر کل حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: نام نویسی زائران اربعین حسینی در استان که از اول شهریورماه امسال آغاز شده به بیش از 29 هزار نفر رسیده که در قالب 17 
هزار گروه بوده اند و پیش بینی می شود تعدادشان به دوبرابر آمار فعلی برسد.ابوالفضل نوفرستی با اشاره به اینکه دفاتر زیارتی در مراکز شهرستان ها و بخش ها آماده ثبت نام زائران 

هستند، ادامه داد: 35 دفتر خدمات زیارتی ثابت و شش دفتر موقت در شهرهای سه قلعه، درح، عشق آباد، دیهوک و خضری راه اندازی شده و آماده ثبت نام متقاضیان هستند.
تصمیم کشوری
 برای محمودآبادی ها

 
متین- رئیس بنیاد مسکن کشور تصمیم 
گرفت در روستای محمودآباد بیرجند خانه 
هایی  باکاربری تجاری ساخته شود تا به 
عنوان کارگاه بتوان از آن استفاده و باعث 

رونق اشتغال روستاییان شود. 
در روز روستا و عشایر رئیس بنیاد مسکن 
کشور بازدیدی از چند روستای بخش 
روستاهایی  داد،  انجام  بیرجند  مرکزی 
که یا هدف گردشگری شده اند یا به 
امید  چشم  بازار  بوم  طرح  با  نحوی 
مهاجرت معکوس را سرمه کشید. تابش 
با اشاره به اجرای کامل طرح هادی در 
روستای محمودآباد و همکاری اهالی در 
راه اندازی بوم بازار در گفت و گو با آوا 
گفت: با توجه به تولیداتی که در بوم بازار 
این روستا دیدم به ذهنم رسید طرحی را 
در این روستا اجرایی کنیم که ساکنان 
بتوانند در واحد مسکونی خود یک کارگاه 
کوچک برای فراوری، بسته بندی و یا 
اشتغال های دیگر مانند خراطی و کار 
به  باشند.  داشته  و...  رزین  و  چوب   با 
گفته وی این طرح به شکل پایلوت در 
محمودآباد اجرایی می شود تا استقبال 
روستاییان و البته میزان رضایت آنها را 
سنجده شود. وی ادامه داد: به این طریق 
عالوه بر اینکه روستاییان می توانند از 
وام ساخت واحد مسکونی بهره مند شوند 
تجاری  واحد  داشتن یک  با   درکنارش 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  از  توانند  می 
اجتماعی وام اشتغال نیز دریافت کنند. وی 
قول داد بنیاد مسکن انقالب در اجرای 
این طرح هر چالش و مشکلی که وجود 
داشته باشد را رصد خواهد کرد و برای 
آن ضمانت اجرایی خواهد داشت تا اینکه 
طرح به خوبی اجرا و جوانان روستایی 
کنند.  پیدا  را  روستا  به  بازگشت  امید 
اجرای  در  گفت:  مسکن  بنیاد  رئیس 
وزارت  با  محور  معیشت  طرح مسکن 
تا  است  شده  تفاهم   کشاورزی  جهاد 
همراه با مقاوم  سازی مسکن روستایی 
و  کشاورزی  رونق  برای   آن  کنار  در 
دامداری روستائیان ابنیه الزم نیز احداث 
شود. وی افزود: در راستای اجرای این 
طرح برای احیای فضاهای گردشگری 
خورشیدی  انرژی  ترویج  روستاها، 
مسکن های  دیوارهای  عایق بندی  و 

روستایی نیز تالش می شود.

از همه مردان کابینه 
در استان تا پادگان 
در انتظار حکم حکومتی 

خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-  مهدی 
جنوبی  رویدادهای گوناگونی را پشت سر 
گذاشت که از مهم ترین آنها به رشد منفی 
4 شهر استان، نبرد پهلوانی در بیرجند، 
پیشرفت محور بیرجند - زاهدان پس از 
12 سال فقط 35 درصد و بدرقه سردار 
تا بهشت در روز شنبه اشاره کرد. یکشنبه 
روزنامه های استان به پادگان در انتظار 
انتظامی مرزدار  حکم حکومتی، نیروی 
مسایل اجتماعی جامعه، آب تانکری سهم 
11 هزار روستای درمیان و خادم زائران 
پرداختند. لطفا آقای جهانگیری بخوانند، 
مردان کابینه در استان، انتقاد نماینده ولی 
فقیه از نبود نظارت و قیمت های متفاوت 
و استان رکورددار واژگونی خودروها از مهم 
ترین تیترهای روزنامه های استان در روز 
دوشنبه بود. آغاز آبادانی استان در روز ملی 
آبادی، توسعه استان با برنامه جامع، نواخته 
شدن سوت عملیات راه آهن و امضای 
4 تفاهم نامه توسعه برای 4 شهرستان 
از مهم ترین خبرهای رسانه های مکتوب 
استان در روز سه شنبه بود. روزنامه های 
استان چهارشنبه به 15 پروژه ملی برای 
توسعه استان، سرعت 5 برابری آبرسانی 
در استان، هشدار استاندار و مانور شهری 
موتور سیکلت سواران قانونمند در بیرجند 
پرداختند. زرشک افین جهانی می شود، 
پایدار  شغل  هاشمی، 5100  قرمز  خط 
مواد  2تن  امحای  و  روستاییان  برای 
خبرهای  ترین  مهم  بیرجند  در  مخدر 
روزنامه های استان در آخرین روز هفته 
جمهور  رئیس  اول  معاون  سفر  بود. 
همراه با 4 وزیر کابینه مهم ترین خبر 
این هفته استان بود. اسحاق جهانگیری 
به منظور شرکت در همایش ملی روز 
طرح  چند  از  بازدید  و  عشایر  و  روستا 
عمرانی، به استان سفر کرد که این سفر 
مورد توجه مخاطبان روزنامه قرار گرفت.  

بیچاره چقدر تلخ است

رجب زاده - بیشتر از آنچه فکر کنم چرا 
این طور آدمی است،  دلم برایش می سوزد. 
بیچاره خیلی تلخ است. اخم هایش در هم 
گره خورده و آن قدر کم حرف می زند که 
مطمئنم خیلی ها مثل من،  شاید خیلی 
کوتاه و گذار از ذهن شان این سوال عبور 
می کند، » این آدم چه مشکلی دارد؟«  اما 
آنچه مهم است اینکه این طور آدمیزادی 
نباشیم. دیگران گناهی ندارند که مجبورند 
کنار ما کار کنند و به واسطه انجام کار با ما 
حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند. موج آدم 
ها هرچند نامرئی است اما آن قدر ملموس 
است که می توان به جرأت گفت: راست 
ترین و درست ترین پیام ها را به دیگران 
منتقل می کند. همکارش می گفت: آن 
 روز انرژی منفی اش آن قدر زیاد بود که
بی آنکه بدانم چرا؟سرزندگی و سرحالی یک 
روز پرکار را ازدست دادم. بیایید اینجوری 
نباشیم. دیگران گناهی ندارند که ما  دوست 
مان  دل  و  خواهیم  می  هرطور   داریم 
می کشد رفتار کنیم. می دانستید این هم 
جزو حقوق شهروندی هر یک از ماست؟

قتل زنجیره ای کاج ها

رجب زاده - پشت حصار نیروگاه برق 
بود. صدای جیغش قلبم را می فشرد. 
زبان بسته چه حالی داشت. این بار قرعه 
قتل زنجیره ای کاج ها به نام آن ها 
افتاده بود. مرگ تدریجی درخت های 
ها  سال  این  در  بیرجند  ساله  ده  چند 
است  اتفاقاتی  ترین  دردناک  از  یکی 
که  به راحتی رخ می دهد و البته ادامه 
که  نظارتی  دارد چون  ادامه  است.  دار 
باید نیست، چون برخی مسئوالن مان 
باید  از بین همه آنچه به عنوان مدیر 
آب  فوت  را  پاسکاری  آموختند،  می 
شدند. از طرفی منافع اقتصادی وتجاری 
برای اَبَرساختمان سازی ها، روزگار این 
همیشه سبزها را سیاه کرده و تبری که 
با خدعه خشکسالی تیز شده، یکی پس 
از دیگری قطع شان می کند. مثل این 
است که درخت خانه تان را از روی عمد 
آبیاری نکنید تا خشک شود و بعد که 
به  بردارید  را  تبر  شد،  هالک  بیچاره 
جان بیجانش بیفتید که دیگر خشک 
شده. نه، او خشک نشده، شما خشکش 
کردید. این است حکایت تلخ کاج هایی 
که صدای جیغ شان در شهر می پیچد. 
آنها تشنه اند، خودتان را به کری نزنید.

پرونده

رجب زاده - می گویند، دشت ها و بیابان های 
استان مملو از سنگ های زیبای زینتی است و 
راه که می روی ، اگر چشم باز کنی می توانی 
کیسه ای از گوهری بیابی و باز اگر کاربلد باشی، 
می توانی گوهری بتراشی و باز هم اگر توانمند 
باشی بازارفروش بیابی و سپس زیلوی فقیرانه 
زیر پایت را به فرش ابریشم بدل کنی اما آیا 
به دنبالش بوده ایم و زحمت یافتن و آموختن 
و فروختن را به جان خریده ایم که در حالیکه 
گوهری زیر پا داریم با فقر روزگار نگذرانیم ؟ 

ثروت بیابانی 
از  است  پر  حوالی خور  بیابان های  دل  در 
گوهری، از آن ها که مرد چوپان یافته بود بی 
هدف و  حاال می یابد با هدف . او ان وقت 
ها به حکم خوش ذوقی  و زیبایی پسندی 
به گنجی که بیابان بی منت در دامنش برای 
بومی ها ریخته بود می نگریست تنوع سنگ 
 های جذاب بیابان برای بیشتر یافتن حریصش
می کرد. چوپانی که ان روزها اشتیاق جستجوی 
زیبایی ، انگیزه رفتنش به دل برهوت داغ می 
شد حاال می داند انچه در کیسه های گوشه 
طویله رها کرده بود چه بهایی دارد اما هنوز هم 
یک جای کارش می لنگد . اگرچه دیگر گنج را 
به ارزنی نمی فروشد اما نمی دانم چرا  آغوش 

به روی ثروت نمی گشاید.
داوود شهرکی ،رییس سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی می داند که بومی 
ها چه می کنند. » خراسان جنوبی ذخایر غنی 
از سنگ های قیمتی وبیشتر  نیمه قیمتی دارد 
، البته این سنگ ها محدوده معدنی خاصی 
ندارند که بتوان برای اکتشاف سرمایه گذاری 

ها   محلی  استان  نقاط  برخی  در  اما   کرد 
سنگ های تزئینی زیبایی را می یابند  ، به  
صورت خام یا  در موارد ی با فرآوری اولیه به 
فروش می رسانند و مسیر را برای سود بردن 

بیشتر دالالن هموار می کنند.«
گفته های نماینده مردم قاین و زیر کوه هم 
داغدار است. فرهاد فالحتی می گوید: زیر کوه، 
سنگ های باارزشی دارد که فراوری آن ها می 
تواند زندگی مردم این منطقه را تغییر دهد اما  
در  »بمرود« و »زیرکوه« این سنگ ها را  فله 
ای و بدون تراش به دالالن می فروشند چون  
مردم امکانات و ابزارو اگاهی ندارند  سنگ را 
از معادن یا دشت ها جدا و جمع می کنند و با 

قیمت خیلی پایین می فروشند.

وقتی همه چیز روشن شد
را جمع  ها  و حسین سنگ   روزها گذشت 

می کرد. چند خورجین پر هم در انبار داشت . 
آن روز قرار بود چوپان بداند آن چه جمع می 
کند و از تماشایش لذت می برد چه گوهر هایی 
است. مردی را در بیابان می بیند که زمین را 
با نگاه هایش می جورد. چوپان از او می پرسد 
تو هم دنبال سنگی و مرد که با شنیدن این 
گفته حسین انگار معدن آنچه می جست یافته 
باشد، چشم هایش برقی زد وجواب داد : بله تو 
داری ؟  چوپان او را برد و هر آنچه انبار کرده 
بود نشانش داد. مرد به خیال اینکه حسین از 
 خدا خواسته همه را به او می دهد قیمتی پایین  
می گوید اما خبر ندارد که او عاشق سنگ 
می  مرد  سینه  به  رد  دست  است.  هایش 
زند از آن روز در می یابد آنچه یافته ارزش 
بسیار دارد که این مرد شهری این همه راه 
را به جستجوی سنگ ها آمده است. وقتی 
به شهر می آید وهمه چیزرا درمیابد ، برایش 

روشن می شود که آن مرد ، داللی بوده که 
دسترنج چوپان را به ثمن بخس می خواسته. از 
آن زمان به بعد دیگر سنگ ریزه های بیابان در 
نگاه چوپان چون تکه های طال می درخشید. 
او حاال تاجر است و مسیر تاجر جوان عقیق 
های دشت خور با پیچ و خم بسایر ادامه دارد.  
حاال آموزش سنگ تراشی و ساخت زیور آالت 
را هم در برنامه دارد.بهای این همت، فصل 
جدیدی از زندگی را  برای حسین رقم می زند 
و حاال حسین خرمی تاجر باارزش ترین سنگ 

های بیابان های خراسان جنوبی است.
رئیس اداره اکتشاف سازمان صنعت، معدن 
جزئیات  درباره  جنوبی  خراسان  تجارت  و 
و  قیمتی  از سنگ های  استان  برخورداری 
نیمه قیمتی می گوید :50 نوع ماده معدنی 
در گروه سنگ های تزئینی  استان شناسایی 
شده است. ذخایر  سنگ های نیمه قیمتی 

استان فراوان است ،کانی های نیمه قمیتی 
مثل عقیق که معیارخرید و فروش ان ها  بر 
اساس گرم است،بسیار داریم، این عقیق ها در 
کشور و حتی خاور میانه دارای ارزش باالست  
ولی  کانی های قیمتی به صورت قابل توجه 
درخراسان جنوبی شناسایی نشده است .با این 
حال نوعی عقیق در برخی نقاط استان یافت 
می شود که بعد از تراش طرحی از  درخت 
داردو به نام شجره پاییزی یا منظره مشهور 

است و بیشتر در سه قلعه یافت می شود. 
نادر سلیمانی ادامه می دهد : اکنون کانی 
های نیمه قیمتی  دیگری همچون عقیق 
سرخ، باباقوری، عقیق آبی و ... که دارای برند 
تجاری هستند در استان شناسایی شده است.

کانی های نیمه قیمت در استان به صورت 
پراکنده  دیده می شود و در سطح آبرفتی 
شکل می گیرد  اما با اینکه  وظیفه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت صرفا در خصوص 
مسائل متمرکز صنایع است، طرح شناسایی 
کانی های قیمتی و نیمه قیمتی در قالب 
اعتبارات عمرانی در استان تعریف و یکسری 
از کانی ها شناسایی و زمینه الزم برای ثبت 

این محدوده های اکتشافی فراهم شد.
برای  شده  انجام  دیگر  اقدامات   درباره  او 
سرمایه گذاری و بهره ربرداری از این ثروت 
پاسخ می دهد که هر جا ذخایر بیشتری از 
سنگ های نیمه قیمتی وجود دارد، شرکت 
شده  فعال  اوری  جمع  برای  تعاونی  های 
اند وبا توجه به اینکه این کانی ها در نقاط 
مختلف پراکنده هستد، می توان شرایطی 
ایجاد کرد که با همکاری بومی ها به شرط  

فراوری به سود دست یافت. 

سنگ ریزه های ثروت ساز
 شرکت های تعاونی برای شناسایی و جمع آوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تشکیل شده است
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خطیب جمعه بیرجند: تحریم ها 
با شکست مواجه شده است

امروز  گفت:  بیرجند  موقت  ایرنا-امام جمعه 
دشمنان اعتراف می کنند تحریم  ها با شکست 
مواجه شده، تکانه ها کم شده و کشور حالت 
آرامش پیدا کرده است. حجت االسالم محمد 
مختاری در خطبه های نمازجمعه بیرجند افزود: 
پارسال این روزها درگیر موضوع مهم هرج و 
مرج اقتصادی بودیم که با فتنه و دسیسه های 
دشمنان و عناصر داخلی محقق شده بود و 

قیمت ها به صورت نجومی باال می رفت. 

پیاده روی اربعین خار چشم دشمن
روی  پیاده  به  اشاره  با  سربیشه  جمعه  امام 
اربعین و حضور پرشور مردم در این مراسم 
گفت : دشمنان چشم دیدن این حضور پرشور 
را ندارند.حجت االسالم سنجری همچنین با 
اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، حضور اولیا را 
در مدارس مهم و خواستار کمک مالی اولیا به 
مدارس و همچنین برطرف کردن مشکالت 
دانش آموزان توسط مجمع اولیا و مربیان شد. 

استان در هفته گذشته

زیر آسمان شهر

روز از نو

ایرنا-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای اجرای 
مصوبات مربوط به مناسب سازی فضا برای معلوالن 
ضرب العجل تعیین کرد. میرجعفریان در نشست ستاد 
هماهنگی و پیگیری مناسب  سازی بیان کرد: تعبیه 
سکوهای مناسب و وسایل نقلیه عمومی مورد توجه 
شورای شهر و شهرداری قرار گیرد. وی بر پیگیری 
جدی دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب  سازی 
استان برای رصد مصوبات تاکید کرد و گفت: سه فرصت 
برای پیگیری مصوبات تعیین می شود و در صورتی که 
تذکر دبیرخانه و پیگیری آن با توجیه مناسبی از سوی 
دستگاه های اجرایی مواجه نشود و مدیری در زمینه کاری 
به موقع عمل نکند تکلیفش با مردم است و پاسخش 

را مردم خواهند داد. عرب نژاد، مدیرکل بهزیستی هم 
خواستار فرهنگ سازی بیشتر درباره رفتار با معلوالن و 
جانبازان در جامعه شد گفت: کارگاه آموزشی با موضوع 
بخشی، شهردار  است.  کار  دستور  در  سازی  مناسب  
نهبندان نیز در این جلسه با بیان این که تاکنون 49 
واحد مسکونی برای معلوالن احداث و به متقاضیان 
تحویل داده شده است گفت: احداث 10 واحد مسکونی 
در دست انجام است.مدیرکل راهداری هم از برنامه این 
اداره کل برای مناسب سازی مجتمع های بین راهی خبر 
داد.شهامت گفت: بخشی از کار احداث رمپ برای تردد، 
سرویس بهداشتی فرنگی و مناسب سازی نمازخانه ها 

انجام شده و بخشی هم در دستور کار است.

مهلت  مسئوالن برای اجرای مصوبات معلوالن جمع آوری ۲ شهربازی در طبس گلشن
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با اشاره به 40 
مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی در سطح استان، گفت: 
دستور جمع آوری دو شهربازی در شهر طبس گلشن صادر 
شده است.به گزارش فارس، مروی مقدم اظهار کرد: در 
حوزه بین المللی و رتبه ای سازمان ملی استاندارد جمهوری 
برنامه های  و  با تالش ها  ایران طی سال ها  اسالمی 
راهبردی که داشته از جایگاه 32 به 21 جهانی در بین 
1۶3 کشور دست یافته  است.وی با بیان اینکه در شش  
ماه نخست امسال تعداد ۶2 مورد بازنگری استاندارد ملی 
در استان صورت گرفته است، یادآور شد: در این مدت 
تعداد 10 مورد صدور پروانه استاندارد اجباری و همچنین 
77 مورد تمدید پروانه انجام شده است.وی از انجام 244 

مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی تحت پوشش 
استاندارد خبر داد و گفت: 40 مورد بازرسی از تجهیزات، 
وسایل تفریحی، شهربازی، پارک ها و مهدهای کودک 
استان   CNG جایگاه های  از  بازرسی  مورد   43۶ و 
انجام شده است.مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
بیان کرد: در شش ماه گذشته 435 مورد نمونه برداری، 
403 مورد آزمون از مراکز تولیدی و 3۶3 نمونه برداری 
از بازار در سطح استان صورت گرفته است. وی تعداد 
اظهار نامه های صادرات و واردات  استان در شش ماه 
نخست امسال را 5۶0 مورد اعالم کرد و افزود: از سه 
تعداد  نمونه محموله  نفت کش سوخت  و ۶05  هزار 
یک هزار و 1۸2 مورد به آزمایشگاه ارسال شده است. 
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و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل   
نوجوانان خراسان جنوبی از برگزاری 400 عنوان 
به  داد.  خبر  استان  در  کودک  هفته  طی  برنامه 
گزارش مهر، طاهره حمیدی پنجشنبه گذشته در 
دیدار با نماینده ولی فقیه با اشاره به افتتاح مرکز 
فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و  جسمی  معلول  و  ناشنوا  نابینا،  کودکان  برای 
کرد:  اظهار  آینده  ماه  قاین طی یک  در  حرکتی 
در  سیار  کتابخانه  دو  مدت  این  در  همچنین 

بیرجند و قاین به بهره برداری می رسد.
نماینده ولی فقیه هم با تأکید بر اینکه باید این کودکان 
و نوجوانان را از آفت های زمان دور نگه داریم، گفت: 

تعلیم و تربیت بدون نقشه راه امکان پذیر نیست. 

آیت ا... عبادی افزود: کار در حوزه کودکان و نوجوانان 
آنقدر ارزشمند بوده که حتی بیش از حد تصور است.

وی خطاب به مربیان و فعاالن کانون فکری و کودکان 
و نوجوانان گفت: این امانت بزرگی که بر دوش شما 
گذاشته شده جایگاهی دارد که هر چقدر هم تالش 

کنید باز هم کم می آورید.

۴۰۰ برنامه برای  هفته کودک تخصیص۴7.5 میلیارد برای جبران خسارت سیل
بخش  در  زدگان  سیل  خسارت  پرونده  هزار   2
کشاورزی خراسان جنوبی تکمیل تا کنون 47 میلیارد 
و 500 میلیون تومان برای پرداخت به سیل زدگان 
به استان تخصیص یافته است. به گزارش صدا و 
اقتصادی  و  امورمالی  و  ریزی  برنامه  معاون  سیما، 
تعداد  این  گفت:  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
پرونده بر اثرخسارت سیل امسال تشکیل و بررسی 
شده است.بیجاری افزود: بیشترین خسارت سیل در 
بخش کشاورزی به شهرستانهای بشرویه و سرایان 
اختصاص دارد.وی گفت: برای جبران خسارت سیل 
امسال 95 میلیارد تومان اعتبار بالعوض به استان 
ابالغ شد که از این رقم 47 میلیارد و 500 میلیون 

تومان تاکنون به استان تخصیص یافته است.

وی همچنین تسهیالت بانکی ابالغ شده برای جبران 
خسارت سیل را 77 میلیارد تومان اعالم کرد.بیجاری 
افزود: در مهلت تعیین شده ۸ هزار کشاورز برای دریافت 
تسهیالت خسارت سیل در سامانه ثبت نام کردند. وی 
گفت: در سیل امسال به 1۸ هزار و 500 هکتار سطح 

زیرکشت زراعی و باغی خسارت وارد شد.

روزآمد

برداشت ۳۴00  تن خرما  در طبس

صداوسیما-مدیر جهاد کشاورزی طبس گلشن با اشاره به برداشت خرما در این شهرستان گفت: 
پیش بینی می شود از سطح بارده نخلیات این شهرستان حدود 3 هزار و400 تن خرمای اصالح شده 
برداشت شود. بخشایی افزود: یک هزار و 19۸ هکتار زمین این شهرستان زیر کشت نخلیات است 
که به دلیل خشکی و گرمای شدید هوا، عارضه خشکیدگی درارقامی چون مضافتی بیشتر شده است

کاشت ۴۵ هزار گل پاییزی در بیرجند

صداوسیما- بیش از 45 هزار گل پاییزی از ابتدای مهر تاکنون در میادین، بلوارها و بوستان های 
شهر بیرجند کاشته شده است. ابراهیم زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری بیرجند گفت: امسال 30 هزار گل داوودی و 15 هزار کلم زینتی با هزینه 125 میلیون 

تومان از محل منابع داخلی شهرداری خریداری  و در میادین و بلوارهای شهر کاشته شد.

تالیف کتاب برای پیش دبستانی ها در استان

گروه خبر-کتاب های تالیف و تدوین شده در استان ویژه نوآموزان پیش دبستانی رونمایی شد. مدیرکل 
آموزش و پرورش گفت: نخستین باراست که  کتاب های ویژه نوآموزان پیش دبستانی در استان تالیف 
و تدوین می شود. واقعی با اشاره به حضور 12 هزار نوآموز در مراکز پیش دبستانی ادامه داد: امسال 
این کتاب ها که با رویکرد بومی تالیف شده در تمامی مراکز پیش دبستانی استان توزیع می شود.

 افزایش تقاضا برای شرکت در آزمون مهندسی

دادرس مقدم- آزمون ورود به حرفه مهندسان استان همزمان با سراسر کشوردرروزهاي 1۸ و 19 مهر 
در 2 نوبت صبح و عصر باحضور 1332 داوطلب در دانشگاه پیام نور بیرجند برگزارشد. داعی، معاون 
اداره کل راه وشهرسازي افزود: این تعداد در هفت رشته شرکت کردند که  199 نفر آنها زن  و1133 
نفر مرد هستند، و درمجموع 34 درصد افزایش حضور تعداد داوطلب نسبت به آزمون قبل داریم.

هفته غبارآلود درراه است

پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان حاکی از این است که وزش باد  سبب خیزش گرد و 
خاک  تا اواسط این هفته  در نقاط مختلف می  شود. به گزارش ایرنا، بر اساس این پیش بینی ها 
وزش باد در مرز شرقی شدید خواهد بود و در برخی ساعات کاهش دید افقی را در پی دارد. دما هم 

امروزحدود 4 تا ۶ درجه کمتر می شود.

طالی مسابقات ملی دارت به استان رسید

ورزشکار خراسان جنوبی در مسابقات دارت کشور مدال طال گرفت. به گزارش صدا و سیما، 
علي یوسفي ورزشکار هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان موفق شد مدال طال 
مسابقات دارت ورزشکاران تاالسمي کشور در بخش آقایان را کسب کند. در این مسابقات 400 

ورزشکار شرکت کردند.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

   
  
  
  

پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
تَماُم التَّقوی أن تَتَعلََّم ما َجِهلَت و تَعَمَل بِما َعلِمَت

همه تقوا این است که آنچه را نمی  دانی بیاموزی و آنچه را می  دانی به کار بندی.
)تنبیه الخواطر: ج2، ص120(

11:19
17 :21
22 :38
4 :13
5 :34

مرکز آمار حداقل سن نیروی 
کار را ۵ سال افزایش داد

در گزارش مرکز آمار تغییری ایجاد شده که 
بر اساس آن ، طرح آمارگیری نیروی کار به 
جای جمعیت 10 سال به باال برای جمعیت 

15 سال به باال تهیه شده است.

رمز ۴ رقم آخر کد ملی برای کارت های 
سوخت   تا  پایان مهر اعتبار  دارد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد 
که تا پایان مهر، افزون بر رمز جاری کارت های 
هوشمند سوخت، ۴ رقم پایانی سمت راست 
کد ملی شخصی که نامش در پشت کارت 
سوخت درج شده به عنوان رمز معتبر است.

خبر خوش وزیر راه؛ تمام بانک  ها 
مکلف به پرداخت وام مسکن شدند

ابالغیه  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  تسنیم- 
رئیس جمهور به شورای پول و اعتبار و بانک 
مرکزی درباره تسهیالت حوزه مسکن خبر داد.

طرح نمایندگان برای حذف
 زبان انگلیسی از برنامه مدارس

57 نماینده مجلس طرح یک فوریتی رفع 
انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش 
همگانی کشور را به هیئت رئیسه مجلس 

ارسال کردند.

دفاع تمام قد وزیر 
احمدی نژاد از مسکن مهر

شهرسازی  و  راه  اسبق  وزیر  نیکزاد   علی 
رئیس  آقای  به  اول  روز  از  معتقدم  گفت: 
غلط  اطالعات  مهر  مسکن  درباره  جمهور 
دادند، اما االن بنای کار آقای اسالمی این 
است که مسکن مهر باقی مانده را تمام کند.

قیمت خودرو باز هم کاهش می یابد

رئیسه  هیئت  عضو  حسینی کیا  جواد  سید 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه روند کاهشی قیمت 
خودرو باز هم ادامه خواهد داشت، گفت: در 
حال حاضر بازار خرید و فروش کاذب خودرو 

اشباع شده است.

فقط ۲ گام دیگر تا بازگشت به 
شرایط قبل از برجام باقی مانده

کمالوندی درباره گام چهارم ایران در کاهش 
تعهدات هسته ای بیان کرد: اگر تعهدات ایران 
در برجام را روی میز قرار دهیم، فقط دو کار 
دیگر باقی مانده است تا تمام تعهدات ایران 
برداشته شود و مجددا به شرایط قبل از برجام 
بازگردیم. اقدام نخست فعال کردن فردو است 
تا انجام غنی سازی در این سایت ادامه یابد و 

اقدام دوم نیز افزایش ماشین ها است.

رئیس جمهور نگران عدم رعایت 
انصاف در بررسی صالحیت هاست

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، گفت: 
رئیس جمهور نگران عدم رعایت انصاف و 
بی طرفی هیئت های نظارت در جریان بررسی 
صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی است. در مورد کسانی که سوء سابقه 
دارند اختالفی نیست بلکه بحث در مورد اسناد 
رسیدگی نشده در عدم احراز صالحیت است.

شلیک موشک از خاک عربستان
 به نفتکش ایرانی تکذیب شد

در حالی که برخی رسانه ها بعد از حادثه برای 
نفتکش سابیتی در دریای سرخ، حادثه روز 
گذشته را ناشی از اصابت موشک شلیک شده 
از عربستان اعالم کرده بودند، این موضوع از 

سوی شرکت ملی نفتکش تکذیب شد.

ظریف، بازی ایران هراسی 
رسانه های آمریکا را برهم زد

یونس شکرخواه استاد ارتباطات دانشگاه تهران 
گفت: محمد جواد ظریف به تنهایی توانست 
در تغییر نگرش نسبت به ایران موثر باشد و 
یک تغییردهنده بازی بود و بازی ایران هراسی 

رسانه های آمریکا را برهم زد.

نتانیاهو: ایرانی ها جسارت
 پیدا کرده اند

نتانیاهو بار دیگر به بیان اظهارات بی اساس 
علیه ایران پرداخت و گفت: ایرانی ها جسارت 
را  ما  می کند  تهدید  ایران  کرده اند،  پیدا 
صراحت  به  آنها  و  می کند  پاک  نقشه  از 

می گویند اسرائیل ناپدید خواهد شد.

اژه ای: فساد در برخی دستگاه ها 
وجود دارد، اما سیستماتیک نیست

محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه گفت: 
نباید در جامعه به گونه ای القاء شود که فساد 

در برخی از دستگاه ها سیستماتیک است.

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی 

و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس 

 ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه
با قیمت مصوب دولتی

از تولید به مصرف
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10 سال ضمانت    *   نبش بهشتی ۲1

کاغذ دیواری و کناف

* پژوهش ها نشان می دهند که در اکثر موارد، استفاده از سمعک
 سرعـت انحـطاط و از دسـت رفتن شنـوایی را کـاهش می دهد.

* استفاده ی زودهنگام و به موقع از سمعک برای بازسازی صداهایی که قبال از دست 
رفته اند فرصت بسیار بهتری را فراهم می آورد.

* در بسیاری از موارد تحقیقات نشان داده اند که استفاده از سمعک اثرات وزوز 
گوش را کاهش می دهد.

* تقریبا در همه موارد، استفاده از سمعک به درک بهتر گفتار در حضور سر و صدای 
زمینه کمک خواهد کرد.

* استفاده از سمعک از »محرومیت شنوایی« جلوگیری می کند و مانع از محو حافظه 
اصوات در مغز می شود.

با شدت صدای  تلویزیون را  اجازه می دهد که  از سمعک به دیگران   * استفاده 
راحت تری تماشا کنند.

* دریافت دیرهنگام سمعک نتایج موفقیت آمیز را سخت تر می کند.
* استفاده از سمعک استرس های ناشی از کم شنوایی را کاهش می دهد.

 استفاده زودهنگام از سمعک، شانس بیشتری برای موفقیت در جبران کم شنوایی را دارد.
* سمعک باعث می شود که گوش دادن به موسیقی بسیار لذت بخش تر باشد.

* استفاده از سمعک به ارتباط موثرتر با دیگران کمک می کند.
* سمعک می تواند کیفیت زندگی یک فرد را بهبود بخشد و به فرد با ارائه شنوایی 

بهتر اعتماد به نفس می دهد.
* استفاده از سمعک از انزوای افراد کم شنوا جلوگیری می کند.

* استفاده از سمعک تنها برای افراد کم شنوا مزیت ندارد، بلکه استرس و نگرانی 
اطرافیان آنها را نیز کاهش می دهد. 
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مهمترین  دالیل استفاده از سمعک

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک
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به یک نفر جهت همکاری در 
ساندویچی نیازمنـدیم.  
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  چـری تیگـو 7 
پرچمدار شاسی بلندهای کمپانی چری و باالتر از 
کراس اوور تیگو 5 قرار می گیرد، مدتی است توسط 
مدیران خودرو با 5 ستاره ایمنی به بازار ایران عرضه 
می شود. این خودرو طراحی داخلی خیره کننده ای 
دارد که از محصوالت کمپانی های کره ای همچون 
کیا و هیوندای الهام گرفته است. خطوط شکسته 
فراوان بر روی بدنه و کاپوت، ابعاد متناسب چرخ ها 

در برابر بدنه آن بسیار چشم نوازند.
توربو  لیتری  موتور 1.5  از  بهره گیری  با  تیگو7 
گشتاوری  و  بخار  اسب   1۴7 با  برابر  قدرتی 
معادل 210 نیوتن متر تولید می کند که سیستم 
  )Honeywell(شرکت توسط  آن،  توربوی 
 AVL نیز  را  آن  موتور  و  شده  تولید  آمریکا 

اتریش طراحی کرده و ساخته است. بهره گیری 
ساخت   DCT دوکالچه  گیربکس  سیستم  از 
شاسی  همچنین  و  آلمان   GETRAG شرکت 
  Lotus بریتانیایی  شرکت  طراحی   مدرن، 
بازار  به  خوش آتیه  و  چابک  شاسی بلند  توانسته 

خودرو ایران معرفی کند.
و  ها  ویژگی  از  قبولی  قابل  سطح  خودرو  این 
آپشن ها را ارائه می دهد. از جمله آپشن های متعدد 
این خودرو سیستم دوربین 360 درجه، رادارهای 
جلو و عقب، چراغ های مه شکن هوشمند )که 
هنگام چرخش، به صورت اتوماتیک روشن شده 
تا میدان دید راننده را روشن کرده و عبور و مرور 
را ایمن کند(، سیستم پایداری الکترونیکی ساخت 

در  حرکت  کنترل  سیستم  آلمان،  بوش  شرکت 
صفحه  اتوهلد،  و  برقی  ترمزدستی  سرباالیی، 
نمایش 9 اینچی لمسی، ال سی دی ۴.8 اینچی 
داشبورد، سیستم اتصال به تلفن همراه، سیستم 
ورود و روشن شدن بدون کلید، چراغ خوش آمد 
بازشو  جانبی  های  آینه  خودرو،  داخل  به  گویی 
برقی، شیشه های برقی دارای حسگر ایمنی، سقف 
پاناروما با دیدی وسیع، فرمان خوش دست روکش 
 چرمی با کلیدهای کنترل سیستم صوتی، بلوتوث ،

گرمکن  آن،  روی  بر  کنترل  کروز  و  هندزفری 
حالته  هشت  برقی  تنظیم  و  جلو  های  صندلی 
صندلی راننده، سیستم تهویه اتوماتیک دوکاناله )به 
صورتی که سرنشینان جلو جداگانه دمای مطلوب 
خود را تنظیم می نمایند( و سیستم تهویه جداگانه 

برای سرنشینان عقب نام برد.
بدنه هیدرودینامیکی، جلو  به  همچنین می توان 
پنجره موج مانند، چراغ های جذاب و مدرن، خطوط 

جانبی زیبا، چراغ های عقب LED   با طرح پنجه 
ببر، رینگ های اسپرت و شکیل، کنسول زیبا و 
لوکس، تریم داخلی اسپرت، سیستم تعلیق، عایق 
بندی مناسب اتاق در برابر صداهای محیط، صندلی 
شرکت  توسط  شده  ساخته  راحت  چرمی  های 
آمریکایی جانسون کنترلر، شش ایربگ ایمنی و 
از نقاط  بدنه یکپارچه فوالدی )که در تصادفات 
مختلف قابلیت جذب ضربه و تامین حداکثر ایمنی 

را دارد( اشاره کرد.
اشکال  به  خودرو  این  اقساطی  فروش  شرایط 
متفاوتی وجود دارد که برای کسب اطالعات بیشتر 
ناصری    خودرو  مدیران  نمایندگی  به  توانید  می 

مراجعه نمایید. 
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را شماره گیری نمایید.


