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ویژه نامه دانش آموزان و دانشجویان 
ممتاز شرکت کویرتایر 

ضمیمه امروز روزنامه آوا

۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
مصوبات سفر استاندار به نهبندان

دامن
 سبز باغران

آمادگی منابع طبیعی برای  جنگل کاری 
ارتفاعات بیرجند، به شرط تأمین اعتبار ؛

اقلیم خاص و خشک خراسان جنوبی عاملی است که نیاز 
به فضای سبز موثر در شهرها را ... مشروح در صفحه ۳

قرار گیری همه زیرساخت های هنرهای هفتگانه در:

برجی برای اوج “ فرهنگ و هنر”

جناب آقای غالمرضا اشرفی
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

 سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی

 که حاصل سال ها تجربه ارزنده، شایستگی و توانمندی 
اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

سربلندی و موفقیت روز افزون تان را در مسئولیت جدید
از درگاه خالق هستی آرزومندم.

محمد قالسی - رئیس و دبیر کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی شهرستان سربیشه

جناب آقای مهندس جواد غریبی
مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی 

با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت پدر گرامی تان 
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن
 عزیز از دست رفته و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه قادر متعال خواستاریم. 

کارخانه خوراک دام و طیور امید سبز سرایان

جناب آقای مهندس جواد غریبی
مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی 

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان 
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.

کارخانه خوراک دام و طیور سجاد سرایان

داماد گرامی 
جناب آقای مهندس جواد غریبی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان 

حاج محمدرضا غریبی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت 

عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

محمد نیکبخت کتولی و خانواده

خاندان محترم غریبی
 جناب آقای مهندس جواد غریبی

فقدان پدر بزرگوارتان حاج محمدرضا غریبی
 ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی
 و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم تان از پروردگار متعال خواهانیم.

رادنیا - گنجی فرد

جناب آقای مهندس جواد غریبی 
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، درگذشت

 پدر بزرگوارتان حاج محمدرضا غریبی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده

از خداوند منان علو درجات آن مرحوم و صبر برای بازماندگان 
آرزومندیم.

شرکت تعاونی دامداران خاوران بیرجند

جناب آقای مهندس جواد غریبی
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم 

حاج محمدرضا غریبی عضو موسس و از اعضای اسبق 
هیئت مدیره شرکت تعاونی گاوداران بیرجند

 ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست 
 رفته و طول عمر با عزت برای شما از درگاه قادر متعال خواستاریم.

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران بیرجند

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
شماره تماس: 32358223 - 09151634873 - غالمرضا احمدی  

بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام - تاالر سی کاج

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد، توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما می باشد صمیمانه 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

افشاری - خطی

جناب آقای محمدعلی زرنگ
رئیس محترم اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی های 
برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران است،صمیمانه تبریک 

عرض نموده، توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 

ستاره کیان بیرجند -  برادران خیریه- فرزین- صابر تنها

pishro tire      الستیک پیشرو
سهمیه الستیک  دولتی شما را به نرخ آزاد خریداریم

آدرس: انتهای مدرس ، جنب استانداری
۰9151635۸6۰/ 3243۸137 )کرباسچی(

تعاونـی بخر    آزاد بفـروش

آگهـی استخـدام
یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر مالی خود نیاز به 
۲ نفر با حداقل مدرک لیسانس حسابداری دارد. لذا متقاضیان 
محترم می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته درخواست 
 sh.razavi@irrep.com ایمیل  به  را  خود  کاری  رزومه   و 

ارسال نمایند.

فروش گردو درجه یک ۵۳ هزار تومان
بادام زمینی آستانه درجه یک ۳۳ هزار تومان
بادام درختی درجه یک ۱۰۷ هزار تومان
خرما زاهدی درجه یک، مغز گردو و ...

        چهار راه انقالب ، بلوار شهید فهمیده ، ساختمان روبروی

     بانک صادرات ، خشکبار مانی  

 تلفن: ۰۹۱۲۵۵۰۰۳۱۶

قابل توجه همشهریان ، قنادی ها ، سوپرمارکت ها و شرکت های پخش 
شعبه ۴ میدان مرکزی تهران با ۲۱ سال سابقه کار 

آماده همکاری با شما عزیزان بدون واسطه می باشد

فروش نهال زرشک درجه یک )ارزانتر از همه جا(  09158600802- حسینی

آگهی مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور ) نوبت دوم ( دانشگاه صنعتی بیرجندشرح در صفحه  3

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

* هرم پور

طعم شیرین 
تفکر توسعه ای !  

حال  عین  در  و  زیبا  واژه  توسعه، 
پرچالشی است؛ کلمه ای با تفاوت 
ها و گاه تضادهای عمیق در نوع 
نگاه به آن و شیوه های برداشت از 
محتوایش! در این سال ها همه ما 
به عنوان شهروندان خراسان جنوبی 
هزاران بار این کلمه را شنیده ایم 
و هزاران بار هم مسئولین استانی 
و  مختلف  انحای  به  کشوری  و 
گوناگون  های  بهانه  و  دالیل  به 
 از آن برایمان گفته اند و چه بسا 
بارها نوشته  . . .  مشروح در صفحه 2

 

 

 

 بعد از انتخابات ۴ سال
 باید آتش بس اعالم شود

روحانی : 

صفحه  6

قبالً گفته ام و باز هم می گویم؛ 
گرفتارحاشیه ها   نمی شویم 

رئیسی:

وظیفه من به زیر کشیدن
 آقای رئیس جمهور است

ذوالنور:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه 5



2
سرمقاله

سه شنبه  * 21 آبان 1398 * شماره 4490

سفر رئیس دیوان عالی کشور به خراسان جنوبی

صداوسیما- رئیس دیوان عالی کشور، برای سفری سه روزه، به خراسان جنوبی  می آید. دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، حضور در 
گلزار شهدا و ادای احترام به شهیدان، شرکت در شورای قضایی و شورای اداری استان و دیدار با قضات دادسراها و دادگاه های بیرجند از 

جمله برنامه های حجت االسالم سید احمد مرتضوی مقدم است. وی چهارشنبه 22 آبان مهمان مردم قاین خواهد بود.

طعم شیرین تفکر 
توسعه ای !

* هرم پور

توسعه، واژه زیبا و در عین حال پرچالشی 
است؛ کلمه ای با تفاوت ها و گاه تضادهای 
های  شیوه  و  آن  به  نگاه  نوع  در  عمیق 
برداشت از محتوایش! در این سال ها همه 
جنوبی  خراسان  شهروندان  عنوان  به  ما 
هزاران بار این کلمه را شنیده ایم و هزاران 
بار هم مسئوالن استانی و کشوری به انحای 
گوناگون و به دالیل و بهانه های متعدد از 
آن برایمان گفته اند و چه بسا بارها نوشته 
هایشان  دغدغه  از  استان  فرهیختگان  اند، 
درباره توسعه گفته اند و سرمایه گذاران آن 
را شاخصی برای حضور، فعالیت و احتمااًل 
اند،  داده  قرار  امتیازهایشان  کسب  گاهی 
روزنامه نگاری در استان نیست که حداقل 
در کارنامه نوشتاری و حرفه ای خود یک 
بار از این واژه مهم و مبارک استفاده نکرده 
باشد و شهروندی نیست که با شنیدن توسعه، 
ذهنش به آرامش و آسایش خطور نکند. اما 
همه  تجمیع  است؟  همین  توسعه  واقعاً 
ابزارها و امکانات بر مدار تحول و پیشرفت 
اقتصادی و عمرانی و ارتقای شاخصه های 
علمی، صنعتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 
مذهبی، تربیتی، ورزشی، امنیتی و انتظامی 
در یک استان مرزی به نام خراسان جنوبی؟ 
اینهاست؟  همه  ماورای  داستانی  توسعه  یا 
این ها  این است که توسعه، همه  واقعیت 
نیست.  هم  ها  این  از  هیچکدام  و  هست 
توسعه ارتقای همه این شاخصه هاست، اما 
ذیل امری مهم تر ، عمیق تر و کاربردی 
تر،یعنی تغییر در نگرش و تفکر توسعه ای 
اقدام ها و  ابزارها و شیوه  تغییر در نوع  نه 
چگونگی عملکردها! اگر در سطحی ترین 
نوع نگاه، هدف از توسعه استان را همان ایجاد 
آسایش و آرامش در زندگی شهروندان بدانیم 
و بنامیم، توسعه دائر بر مدار همین ابزارها و در 
عین حال موقتی، دائم در حال تغییر و ملّون 
و بی ثبات است، اما اگر توسعه را در نگاه 
متعالی اش حرکت مدام و یکپارچه و بدون 
پیشرو  استانی  ساختن  مجرای  در   اعوجاج 
و نواختن زنگ حرکت های ماندگار و ایجاد 
نگر  آینده  بنیادِی  آغاز تحول هاِی  فضای 
اقتصادی اش می  پیشرفت  به  بدانیم، هم 
زندگی  یک  ایجاد  حوزه  در  هم  و  رسیم 
مناسب تر در ابعاد مختلف برای مردم موفق 
در  مردم  اساس  براین  کرد.  خواهیم  عمل 
جاده حرکت توسعه محور باید مطالبه گر، 
هرگونه  از  مبّرا  هوشیاری،  و  دقت   اهل 
شناخت  دارای  گرایی،  خنثی  و  تفاوتی  بی 
کمک  صحنه  در  آماده  و  حاضر  وضع،  از 
های فکری باشند و مسئوالن نیز می باید 
دغدغه مند،پاک دست، به روز، اهل تأمل و 
تعامل، آشنا به زوایای پیدا و پنهان شرایط و 
وضع استان و از همه مهم تر دارای راهبرد، 
تاکتیک و تکنیک های توسعه محور برای 
استان باشند. مسیِر سخت اما شیرین توسعه 
استان، از مجرای تالقی همین همت ها و 
تعامل های مردم و مسئوالن می گذرد و 
جز این، مسیری بیهوده، خطر آفرین و بی 
سرانجام است. ما نمی گوییم )و نمی توانیم 
در  استان  مردم  خوشبختی  همه  بگوییم( 
آینده به توسعه پایدار استان بستگی دارد، اما 
واقعیت این است که تا مجرای توسعه باز 
نشود و تا تفکر توسعه ای بر استان به شکل 
واقعی نه آماری و نموداری و تبلیغی و شعاری 
حاکم نشود و تا قیمومیت های پیدا و پنهان 
دست از یقه این استان و مردمش برندارند، 
این مردم طعمی از خوشبختی یا حداقل لذت 

از زندگی نخواهند چشید.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه 
با یادداشت های روزنامه را به شماره 

09304943831 ارسال فرمایید(

و  فرهنگی  معاون   - کاری  نسرین 
اینکه  بیان  با  بیرجند  دانشگاه  اجتماعی 
دانشگاه  که  است  سالی  اولین  امسال 
تعداد  نظام مند  جذب  به  موفق  بیرجند 
مقیم  غیر  خارجی  دانشجویان  از  زیادی 
غیربورس می شود،  گفت: تأسیس و راه 
اندازی اداره کنسولی دانشجویان خارجی 
و  جذب  فرآیند  بیرجند،  دانشگاه  در 
 پذیرش دانشجویان را تسهیل کرده است.

در  گذشته  روز  قادری  محمدقادر  دکتر 
مراسم خیرمقدم دانشجویان بین المللی 
کرد:  اظهار  بیرجند،  دانشگاه  ورود  نو 
قطب  بزرگترین  عنوان  به  دانشگاه  این 
فرهنگی و علمی شرق کشور از ظرفیت 
اشاره  با  وی   است.  برخوردار  زیادی 
از معرفی ظرفیت های   نباید  اینکه   به 
دانشگاه برای کشورهای دیگر و کسانی 
که می خواهند به مطالعات علمی بپردازند 
در  بیرجند  دانشگاه  افزود:  کنیم،  غفلت 
خارجی  دانشجوی  پذیرش  هم  گذشته 
 داشته است اما امسال این مهم جدی تر 
جذب  به  اشاره  با  قادری  شد.  پیگیری 
دانشگاه  در  المللی  بین  دانشجویان 
بیرجند، ادامه داد: مهر امسال 80 دانشجو 
افغانستان  همسایه  و  دوست  کشور  از 
که با هم اشتراکات فرهنگی و تاریخی 
وی  شدند.   دانشگاه  این  جذب  داریم 
بیان کرد: هر سازمانی از جمله دانشگاه 
بر  که  دارد  تکالیفی  و  حقوق  بیرجند 
که  است  دانشجویان  و  اساتید  عهده 
دهند.   قرار  مدنظر  خود  ارتقای   برای 

تعامالت فرهنگی و آموزشی
 با کشور افعانستان 

مدیر کل دفتر اتباع خارجی استانداری نیز 

در این مراسم عنوان کرد: بسیار ارزشمند 
تعامالت  افغانستان  کشور  با  که  است 
فرهنگی و آموزشی برقرار کنیم. احسان 
و  آموزشی  فضای  اینکه   بیان  با  افسر 
فرهنگی ارزشمند ترین ارتباطات بشری 
باعث  ها  فعالیت  این  کرد:  اظهار  است، 
رونق و توسعه می شود که باید به آن ارج 
یادآور شد: حضور دانشجویان  نهاد. وی 
افغانستانی را در بیرجند گرامی می داریم 
و امیدواریم این فضای آموزشی تعامالت 

خوبی را بین دو کشور ایفا کند.

شوق و عالقه دانشجویان 
افغانستانی به تحصیل در ایران

نماینده دانشجویان افغانستانی نیز در این 

مراسم عنوان کرد: از آنجایی که افغانستان 
و ایران دارای اشتراکات زبانی، فرهنگی 
عالقه  و  شوق  دارند  محکمی  دینی  و 
در  تحصیل  برای  ما  کشور  دانشجویان 
ایران بسیار زیاد است. عبدالکریم محمدی 
شاهراه  در  افغانستان  اینکه  به  اشاره  با 
مقصدی  و  دارد  قرار  مرکزی  آسیای 
برای دشمنان برای آسیب رساندن به این 
کشور و اسالم است،  افزود: خوشبختانه با 
ایران کشور  اسالمی  همکاری جمهوی 
که  است  بوده  پیروز  همواره  افغانستان 

اسالمی  جمهوری  مدیون  را  مهم  این 
ایران هستیم.  وی ادامه داد: از جمله این 
به حمایت  می توان  یاری ها  و  همکاری 

به  افغانستانی  از گروه مجاهدین  ایران 
رهبری احمد شاه مسعود مقابل  طالبان 
افغانستان  دانشجویان  برد.  نماینده  نام 
آینده همکاری  در  ابراز خرسندی کرد: 
عالقه  همچنین  و  کشور  دو  بین  ملی 
جوانان افغانستانی به تحصیل در ایران 
بیشتر خواهد  شد.  وی به شوق تحصیل 
اشاره  ایران  در  افغانستانی  دانشجویان 
هزار   40 حدود  تاکنون  افزود:  و  کرد 
دانشگاه های  در  افغانستانی  دانشجو 

ایران  تحصیل کرده اند. 

دانشگاه از بهترین مکان ها برای 
گفتگوی فرهنگی است

در ادامه دکتر خلیفه عضو هیئت علمی 

دانشگاه بیرجند، به مشترکات فرهنگی 
و تاریخی ایران و افغانستان اشاره کرد 
فرهنگی  و  مشترکات  تاریخی  و گفت: 
از  که  است  فراوان  افغانستان  و  ایران 
آن جمله می توان به زبان مشترک،تاریخ 
و  بزرگان  مشاهیر  مشترک،  ادبیات  و 
با  شد:  یادآور  وی  کرد.   اشاره  مشترک 
به  مشترکات  این  همه  توصیف  این 
و  ایران  که  است  دوری  سالیان  دلیل 
افغانستان مشترک بوده اند، لذا همواره 
بین افغانستان و ایران مخصوصاً  ناحیه 
خراسان ارتباطات فرهنگی فراوانی وجود 
دارد.  وی افزود:یکی از بهترین فضاهایی 
اتفاق  می تواند  فرهنگی  گفتگوی  که 
محیط  در  بنابراین  است  بیفتد،دانشگاه 
دانشگاه است که  می توانیم به مشترکات 

فرهنگی برسیم . 
پیشینه دانشگاه بیرجند

 به 43 سال پیش برمی گردد
امور  مدیریت  معاون  نژاد،  خزیمه  دکتر 
آموزشی و رئیس گروه آموزش های آزاد 
و مجازی دانشگاه بیرجند،گفت: آموزش 
ایران  موضوعی گسترده است  عالی در 
دوره  به  و  اسالم  از  قبل  به  مربوط  که 
مصداق  از  یکی  و  برمی گردد  ساسانی 
وی  است.   شاپور  جندی  آن  بارز  های 
افزود: پیشینه دانشگاه بیرجند به 43 سال 
پیش برمی گردد و امروزه بیش از 12هزار 
دانشجو در مقاطع  گوناگون  تحصیلی 
از  یکی  که  تحصیل  هستند  حال  در 
اولویت های دانشگاه بیرجند، همکاری با 
دانشگاه های خارجی و جذب دانشجویان 
به صورت  امسال  است که  المللی  بین 

 گسترده وارد این مقوله شده ایم. 

جذب نظام مند دانشجویان خارجی  در بیرجند
عکس:  نداییمراسم خیرمقدم دانشجویان بین المللی نو ورود دانشگاه بیرجند برگزار شد

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

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

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

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0915 560 10  61
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سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و 

سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15     

09155614880

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
مستند  به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک دربند مغازه دارای پالک ثبتی 
شماره یکهزار و پنجاه و سه فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۱۰۵۳ فرعی از ۲۴۹ - اصلی( بخش ۲ شهاباد واقع در 

شهرستان بیرجند ، خیابان مدرس، نبش مدرس ۱۴ ملکی  آقای عیسی کاظمی قلعه نو فرزند معاذاله دارنده شناسنامه شماره ۴ و شماره 
ملی ۵۲۳۹67۴۰6۱ که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است دارای حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال  پی 
دیواریست به طول ۱۲ متر به پالک ۱۰۵۲ فرعی، شرقا پی دیواریست به طول ۵ متر به پالک ۹۰۱ فرعی، جنوبا به طول ۱۲ متر به کوچه 
احداثی، غربا پی است به طول ۵ متر به خیابان )آیت ا... مدرس(، فاقد حقوق ارتفاقی که برابر سند رهنی شماره ۱۱۰۲۴۹ - ۹۴/۲/۳ تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴ بیرجند در قبال مبلغ یازده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال )۱۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰( موضوع بدهی شرکت 
کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱۲۰۴ ثبت شرکت های بیرجند و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۲۹۳۸7 
با مدیریت و امضای آقای عیسی کاظمی قلعه نو به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احسان کاظمی قلعه نو به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت ۳6 ماه در رهن بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند 
به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک تجارت به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند 
راجع به وصول مبلغ ۲۴/۲۲۸/۲۱۵/7۵۴ ریال شامل ۱۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۱۱/۵۹۰/6۸۱/۵۰7 ریال سود متعلقه 
و مبلغ 6۸7/۵۳۴/۲۴7 ریال جریمه دیرکرد تا روز درخواست ۹۸/۰۱/۰۹ به انضمام روزانه مبلغ ۹/۹۸۵/6۱7 ریال خسارت تاخیر تقاضای 
صدور اجرائیه علیه متعهد و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۱۲۲ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا 
نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی ملک مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله برابر 
نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۳۹۸۰۰۹۴۴۸-۱۳۹۸/۸/۱6 ششدانگ پالک ثبتی فوق با عرصه ای 
به مساحت 6۰ مترمربع که پس از عقب نشینی ۲۹/۵۰ مترمربع باقی می ماند و مساحت اعیانی مجموعا در سه طبقه )زیر زمین، همکف، 
اول( حدودا ۱۸۰ متر مربع با سازه اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و نمای خارجی آلومینیوم، کف مغازه سرامیک و سیستم سرمایشی کولر 
آبی و گرمایش بخاری گازی، با قدمت بنای حدود ۳۰ سال و همچنین دارای یک اشتراک آب و دو امتیاز برق و یک اشتراک گاز و یک خط 
تلفن با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل مؤثر به مبلغ هفده میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال )۱7/77۵/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی 
و قطعیت یافته است و به درخواست نماینده بستانکار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. خریداران می توانند با ارائه چک تضمین شده به مبلغ پایه 
در مزایده شرکت نمایند، برابر نامه شماره 7۹/۹7۹۱۱6/7۴7 - ۱۳۹۸/۸/۱۸ بانک تجارت ملک مورد رهن دارای بیمه تا تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ 
نزد شرکت بیمه دانا می باشد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که 
در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک تجارت جایز می باشد. هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش 

نمایند ازانجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۱       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

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

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف
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 فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم رویا عرفان طریق به استناد دو 
تقاضای  به  منضم  شده  گواهی  استشهادیه  برگ 

کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این 
اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۲۳۹۲ 
اصلی واقع در بخش یک شهرستان بیرجند که متعلق به وی می 
باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۹۸6۱ صفحه ۱۱۵ دفتر 
امالک جلد ۳6 به نام خانم رویا عرفان طریق ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمی شماره ۱۲6۳۸6 مورخ 
۹۲/۵/۳۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱6 شهر بیرجند استان 
خراسان جنوبی در رهن تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه )ع( بیرجند 
می باشد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم 
تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت 
به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 
۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر 

مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

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

تعهدات  ارزی، صادرکنندگان 
را با مشکل مواجه کرده است

مهر- فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان خراسان 
 جنوبی معتقدند که تعهدات ارزی صادرکنندگان 
استان را با مشکل مواجه کرده است. در جلسه 
کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان استان 
رایزنی کردند.  ارزی  درباره مسائل و مشکالت 
بازرگانی  اتاق  نایب رئیس کمیسیون  رمضانی، 
بیرجند در این جلسه  اظهارکرد: پیشنهاد ما بر این 
است که در رابطه با کشور افغانستان و پاکستان این 
اجازه به صادرکننده داده شود که رفع تعهد ارزی 
خود را به صورت صد در صد از طریق واردات 
انجام دهد. وی بیان کرد: البته باید این اجازه هم در 
زمینه واردات برای خود و هم واردات به غیر باشد تا 

مشکالتی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود.
حوزه  فعاالن  از  نوربخش،  محمدمهدی  سید 
صنعت کاشی خراسان جنوبی نیز در این جلسه 
اظهارکرد: مجموعه صنایع کاشی نیز از نیمه 
سال گذشته تا پایان سال با یک افت در زمینه 
با  امیدواریم  بوده است که  به رو  صادرات رو 
شود.  جبران  موضوع  این  اندیشی ها  چاره 
مجتبی شریعتی فر معاون دفتر جذب و حمایت 
حدود  گفت:  هم  استانداری  سرمایه گذاری  از 
یک ماه قبل استاندار دیداری با مدیرکل بانک 
واحدهای  ارزی  مشکالت  و  داشتند  مرکزی 
را  اقتصادی خراسان جنوبی  فعاالن  و  تولیدی 
منتقل کردند. وی بیان کرد: از موارد مورد بحث 
در این دیدار مشکالت واحدهای تولیدی بزرگ 
خراسان جنوبی بود. معاون دفتر جذب و حمایت 
بیان کرد:  خراسان جنوبی  سرمایه گذاری  از 
مرکزی  بانک  مدیرکل  با  استاندار  دیدار  در 
فرآیند  مشکالت  چون  مواردی  همچنین 
طوالنی ثبت سفارش، تخصیص ارز و سهمیه 
ارزی اختصاصی و مشکل در نظر نگرفتن نرخ 
ارز مورد بررسی قرار گرفت. علی صادقی معاون 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در 
این جلسه گفت: در سفر مدیرکل بانک مرکزی 
ارزی  مشکالت  حل  برای  خراسان جنوبی  به 
واحدهای تولیدی باید پیشنهاداتی ارائه دهیم 

که قابل اجرا در خراسان جنوبی باشد.
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ایجاد 580 فرصت شغلی با راه اندازی تعاونی های جدید 

صداوسیما- پیش بینی می شود 580 فرصت شغلی با راه اندازی تعاونی های جدید در خراسان جنوبی ایجاد شود. سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این تعداد فرصت شغلی با راه اندازی 31 تعاونی جدید از ابتدای امسال تاکنون فراهم شد. اشرفی تعداد 

اعضای این تعاونی ها را هزار و 833 نفر عنوان کرد. وی افزود: این تعاونی ها در بخش های خدمات و کشاورزی تشکیل شدند.

درگيرشدن دختران 
در آسيب هاي اجتماعي 

در سن پایين 

شهر  در  ساعتی  است  کافی  کاری- 
نوجوان  دختران  که  ببینیم  و  بگردیم 
چگونه با انواع آسیب های اجتماعی دست 
و پنجه نرم می کنند،  دخترانی که می توانند 
داشته  کشور  آینده  در  عمده ای  سهم 
باشند، اما در وضع فعلی کمبود امکانات 
و محدودیت ها مانع رشدشان شده است.  
ثابت شده دختران  مطالعات علمی  در 
اجتماعی شان  شور  و  هیجانی  هوش 
باالتر از پسران است و شرایط را بهتر 
درک می کنند. به همین دلیل در شرایط 
سنی مساوی بلوغ فکری دختران باالتر 
از پسران است. از این رو وقتی دختران 
نمی توانند خود را با امکانات کم جامعه 
تطبیق دهند و هیجانات شان را کنترل 
کنند، به سمت آسیب های اجتماعی روی 
می آورند. به این علت است که خودزنی 
میان دختران دانش آموزان رواج دارد. به 
گفته مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
اعتیاد ریشه بیشتر آسیب های اجتماعی 
استان  است که قطعا بر روی دختران  
استان هم تاثیر منفی می گذارد چرا که 
باعث می شود از خانه رانده و در اجتماع 
شوند. روبرو  گوناگونی  خطرهای   با 

اینکه رتبه دوم  با اشاره به  عرب نژاد  
تلفن های اورژانس اجتماعی  با موضوع 
همسرآزاری و کودک آزاری است، اظهار 
کرد:  تعداد دختران و پسران فراری از 
منزل در بیرجند قابل مالحظه نیست و 
این جای خوشحالی دارد. یك مددکار 
اجتماعي با اشاره به پایین آمدن سن درگیر 
شدن دختران در آسیب هاي اجتماعي 
گفت: این مساله نشان دهنده بي توجهي 
به نیازهاي عاطفي، خانوادگي و اجتماعي 
زنان مانند داشتن شغل مناسب است که 
سبب افزایش آسیب هاي اجتماعي در 
جامعه مي شود. وي افزود: اگر امروز به 
نیازهاي زنان و دختران توجه نکنیم،... 

)ادامه در ستون مقابل(

 خبر ویژه

با عرض سالم وضع رانندگی در شهر 
اقدامات  نتیجه  است.  تحمل  غیرقابل 
چیست؟هنگام  رانندگی  و  راهنمایی 
شلوغی در همه شهرها  موقت خیابانی را 
می بندند یا باز می کنند. اینجا فقط نگاه 
می کنند و یك سرباز هم سوت می زند.
915...384
با سالم از شهردار عزیز خواهشمندیم 
سپیده  خیابان  ورودی  حال  به  فکری 
تقاطع محالتی و خانه مخروبه ای که 
در ورودی آن باعث زشتی چهره شهر 
و تجمع آب به دلیل عدم اجرای بلوک 
گذاری شده برداشته، که در فصل بارندگی 
از تجمع آب در این منطقه دچار مشکالت 

عدیده برای تردد نشویم. سپاسگزاریم 
990...705
نرده های وسط خیابان جمهوری  چرا 
را گذاشتید که االن باز بردارید؟چرا هیچ 
فکری نمیشه که اینقدر خرج نشه باز االن 
آنقدر پول خرج می کنند و سنگ می 

کنند!  چرا هیچ تدبیری نمی کنید.
915...461

روز پنجشنبه پسرکوچکم را برای درمان 
سرماخوردگی پیش دکتر متخصص بردم 
جالب این بود که استان ما 3 تا پزشك 
متخصص اطفال خوب داره که هر 3 
نفرشون تعطیل بودن مجبور شدم پسرم 
را به علت آسم شدیدی که  داشت به 
مشهد ببرم خواهشمندم از این بزرگواران 
هم  به  رو  تعطیالت  خواین  می  اگه 
بچسبونید حداقل با هم هماهنگ باشند 
یك دکتر وایسته و به درد مردم برسه 
تا ما مجبور نشویم مریض مون رو برای 

معالجه به شهر دیگه ای  ببریم.
915...456
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پیام شما

...ادامه خبر ویژه( شرایط نامناسبي 
باید تالش  بنابراین  ایجاد خواهد شد؛ 
ویژه  به  خود  فرزندان  شرایط  کنیم 
دختران را از لحاظ کسب مهارت هاي 
اجتماعي بهبود بخشیم و تقویت کنیم 
مناسب  اجتماعي  موقعیت  بتوانیم  تا 
به  وی  کنیم.  فراهم  آنان  براي  تري 
به  زندگي  هاي  مهارت  آموزش  لزوم 
افزود:  و  کرد  اشاره  دختران  و   زنان 
مي توان با آموزش مهارت هاي زندگي 
از بروز بسیاري از این آسیب ها پیشگیري 
و دختران را در برابر این گونه مسایل و 
معضالت اجتماعي مصون کرد. در این 
میان وجود نشاط اجتماعی و مکان هایی 
آن  در  استانی  هم  دختران  بشود  که 
بتوانند تخلیه انرژی کنند، کم است و با 
اینکه مسئوالن بارها قول آن را داده اند 
باز هم در این شهر و استان کار مثبتی 
در این باره نشده است. سال گذشته بود 
استان  اسالمي  تبلیغات  مدیرکل  که  
گفت: به دنبال ایجاد نشاط اجتماعي در 
مناطق در معرض آسیب و حاشیه شهر 
هستیم و در این زمینه از استادان مسلط 
استفاده مي کنیم. امیدواریم مسئوالن به 
این مهم توجه کنند و برای ایجاد نشاط 
و رفع چالش دختران استان قدم های 

موثری برداشته شود.

با سالم به همکاران محترم آوا و ضمن 
ها  استانی  پیام هم  از شما که  تشکر 
در  رسانید  می  مسئوالن  گوش  به  را 
خصوص فضای مجازی وضرورت توجه 
مسئوالن به آن که نماینده محترم ولی 
فقیه تاکید نمودند باید گفت که این یك 
مطالبه عمومی است که باید به سرانجام 
برسد تقاضای عموم جامعه این است در 
گذشته افرادی که می خواستند دروغی 
یا تهمتی را پخش کنند به دلیل عدم 
وجود دالیل کافی و قانع کننده که در 
رسانه های رسمی مورد قبول باشد به 
صورت شب نامه آن را پخش می کردند 
و با آبروی انسان ها بازی می شد االن 
این معضل با حضور تلگرام و اینستاگرام 

رواج پیدا کرده است. 
ارسالی به تلگرام آوا

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

منابع طبیعی برای جنگل کاری ارتفاعات جنوب بیرجند، به شرط تأمین اعتبار اعالم آمادگی کرد

خراسان  و خشك  خاص  اقلیم  حسیني- 
جنوبی عاملی است که نیاز به فضای سبز 
موثر در شهرها را پررنگ تر از سایر نقاط 
کشور کرده است. از سوی دیگر وجود پوشش 
گیاهی و فضای سبزی متناسب با استان که 
مقاوم به وضع فعلی بوده، بسیار ضروری به 
نظر می رسد. در راستای این موضوع نشستی 
با عنوان“بررسی فضاي سبز شهري گونه 
های گیاهی متناسب با استان و بیان نظرات 
مردمی” با حضور آخوندي معاون فني اداره 
کل منابع طبیعي و  آبخیزداري، رضایي مدیر 
باغباني سازمان جهاد کشاورزي، ابراهیم زاده 
فضاي  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
هیات  عضو  مود  قالسي  شهرداري،  سبز 
علمي دانشگاه بیرجند و عابدیني کارشناس 

تحقیقات اداره کل هواشناسي  برگزار شد.

حواس تان باشد از ورود
 عناب چيني پشيمان نشوید!

به اینجاي سخن که رسید، قالسی کارشناس 
محیط زیست، از علت گسترش ورود عناب 
چیني بین باغداران بیرجندي  پرسید و عنوان 
کرد: کامال مخالف ایده کشت این نوع عناب 
در خراسان جنوبي هستم. اگر قرار است از 
بازارهاي بین المللي عقب نیفتیم ، روي بسته 
بندي و فرآوري عناب خودمان کار کنید نه 
داد:چند  ادامه  وی  خارجي!   محصوالت 
“پالونیا  قبل جهاد کشاورزي کشت  سال 
“را مطرح کرد! گیاهي که به هیچ عنوان 
مناسب منطقه نیست. به گفته وی کسی که 
سرخس “آزوال “را به این منطقه آورد، بعد از 
28 سال به دلیل فاجعه زیست محیطی که 
ایجاد شد عذرخواهی کرد ! حواس تان باشد 

به این نقطه نرسیم.

عناب چينی تحت کنترل 
جهاد کشاورزي! 

در  کشاورزي  جهاد  سازمان  باغباني  مدیر 
پاسخ بیان کرد: حفظ رقم هاي بومي جاي 
خود را دارد اما وزارتخانه تاکید کرده بر روي 
ارقام خارجي و بازار پسند نیز کار کنیم. عناب 
چیني همچون عناب استان مصرف نمي شود 
و فقط به دو شکل تازه خوري یا کمپوت قابل 
عرضه در بازار است. قطعا هیچ گاه نمي تواند 
جاي عناب استان را بگیرد، مخصوصا این که 
“پدر” عناب چین در سفر اخیر خود به استان، 
به طعم و کیفیت عناب این منطقه اذعان 
کرد. عناب چیني نیز یك سال در قرنطینه 

مانده و سپس عرضه مي شود.به گفته وي 
، درباره گیاه “پالونیا “نیز ابتدا جهاد کشاورزي 
جلوي کشت آن را گرفت. هر گیاه غیر بومي 
نیز بخواهد وارد استان شود ابتدا توسط این 
سازمان بررسي شده و اگر تایید نشود سریع 

جلوي کشت  آن گرفته مي شود.

توليد ساالنه 320 هزار نهال 
در استان

آخوندی معاون فني اداره کل منابع طبیعي 
و  آبخیزداري نیز در این جلسه به تجربه  13 
سال فعالیت خود  به عنوان کارشناس حوزه 
فضاي سبزاشاره کرد و گفت: براي تامین 
نهال فضاي سبز شهري، ساالنه 300 تا 
320 هزار نهال در نهالستان هاي استان از 
جمله نهالستان  بیرجند، درمیان، زیرکوه و 
طبس، تولید و بین مردم، سازمان هاي مردم 
نهاد، مجموعه هاي نظامي و انتظامي توزیع 
مي شود. به گفته وي با توجه به رسالت این 
مجموعه بیشتر نهال ها غیر مثمر هستند 
همچون زبان گنجشك، “ار ار”، اقاقیا  و 
تعدادي کاج که از سنوات گذشته باقي مانده 
است.آخوندي با بیان این که تولید این تعداد 
نهال بر اساس توان مجموعه است، اضافه 
کرد: چندي پیش استاندار دستور تولید 2 
 میلیون نهال را دادند، کارشناسان این بخش 
مي دانند تولید هر نهال 800 تا 900 هزار 
تومان هزینه مي برد. وقتي سخن از یك 
میلیون نهال باشد  باید یك میلیارد تومان 
براي  را  این مجموعه  اعتبارات ساالنه  از 
دیگر  سوي  از  گذاشت.  کنار  قضیه  این 
 وقتي به اعتبارات قطره چکاني خود نگاه 
آنچه مصوب مي  بینیم  مي کنیم و مي 
شود با آن چیزي که تخصیص مي یابد 
و مقداري که نهایت سند تایید مي گیرد 
دنیایي فاصله است، کار مشکل مي شود. 
البته این دستور استاندار بدون هیچ گونه 
اعتبارات مجموعه  افزایش  درباره  سخني 
منابع طبیعي بود. با این حال تمام تالش 
خود را به کار بردیم تا این خواسته محقق 
شود. تاکنون هزار و 100 نهال سنجد اضافه 
بر سال گذشته تولید شده است. همچنین 
افزایش تولید نهال هاي بادام و بادامشك 
را نیز در دستور کار قرار دادیم. این ارقام 
جداي از ارقامي است که براي بیابان زدایي 

و تثبیت شن هاي روان تولید مي کنیم.

ظرفيت خالي برخي
 از نهالستان هاي استان 

و   طبیعي  منابع  کل  اداره  فني  معاون 
آبخیزداري با اشاره به این که سنوات گذشته 
سنجد و بادام تولید مي شد اما به دلیل آفات 
توزیع آن محدود بود، خاطرنشان کرد: امسال 
تولید نهال ها تحت نظارت مستقیم شرکتي 
در حوزه گیاه پزشکي قرار گرفته است تا 
محدودیت هاي سال گذشته را نداشته باشیم.

به گفته آخوندي ، ظرفیت برخي از نهالستان 
“توان  ها خالي است حتي در “شاهرخت 
تولید بیش از یك میلیون نهال وجود دارد اما 

محدودیت اعتباري مانع کار مي شود.

خراسان جنوبي، پنجمين استان
 درگير با پدیده گرد و غبار

وي در بخش دیگر سخنانش به احیاي حدود 
8 هزار هکتار از دشت “مرک” اشاره کرد و 
افزود: اگر اقدامات منابع طبیعي در طي سال 
ها گذشته نبود، با توجه به بادهاي 120 روزه، 
اکنون  هواي پاک فعلي بیرجند را نداشتیم.  
وی ادامه داد:در خراسان جنوبي حدود 180 
هزار هکتار جنگل دست کاشت داریم که 
هر هکتار یك تن گردوغبار را جمع مي کند. 
همه این ها در حالي است که خراسان جنوبي 
پنجمین استان درگیر با پدیده گرد و غبار مي 
باشد.وي همچنین از جذب اعتبارات کارگروه 
ملي گرد و غبار کشور براي درختکاري 2 
هزار و 850 هکتار در کانون گرد و غبار کجي 

نمکزار سربیشه و نایبند طبس خبر داد.

آماده نهال کاري در دامنه 
کوه باقران هستيم

معاون فني اداره کل منابع طبیعي و  آبخیزداري 
با اشاره به ذخیره گاه ارغوان در باالي بند دره ، 
جنگل هاي بادامشك و پارک جنگلي شهید 
صادقي رو به روي فرودگاه ، عنوان کرد: 
عموم مردم  می تواننداز این مناطق استفاده 
کنند. یگان حفاظت نیز با کمك شش نفر 
نیروي حفاظتي از این مناطق حراست مي 
کند. به گفته وي به شرط  تامین اعتبار، منابع 
طبیعي آمادگي دارد با همکاري مردم دامنه 
هاي کوه هاي مجاور شهر را جنگل کاري 
کند. سال آینده نیز اگر افزایش تولید نهال 
به عنوان تکلیف ابالغ شود، تولید نهال را 
باالتر خواهیم برد. قالسی عضو هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند در ادامه این سخن پیشنهاد 
داد: طرح جنگل کاری هر ساله در استان انجام 
می شود سال گذشته این طرح در بیجار اجرا 
شد. امسال نیز با همکاری دانشجویان و ارگان 
های ذی ربط دامنه ای انتخاب شود تا در 
روزی معین برای کاشت بذر به طبیعت برویم. 

شهرداري به دنبال پروژه هاي
 فضاي سبز “منطقه اي” است

پس از این سخنان، نوبت صحبت به نماینده 
از  تعدادی  راستا  این  در  رسید.  شهرداری 

شدن  خشك  همچون  مردمی  نظرات 
بخشی از درختان خیابان ها، تعدد درختان 
کاج، آبیاری نامناسب فضای سبز و کاشت 
ها  پارک  از  برخی  و  بلوارها  در  خرزهره 
مطرح شد. ابراهیم زاده مدیرعامل سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری در ابتدا 
با اشاره به “لکه های سبز شهر” یا همان 
با کاربری فضای سبز در طرح  زمین ها 
تفصیلی بیرجند، عنوان کرد: مردم خواهان 
این هستند که نزدیك ترین نقطه به محل 
سکونتشان تبدیل به فضای سبز شود اما با 
توجه به کمبود منابع آبی ، نمی توان تمام 
این لکه های سبز را احیا کرد. در این راستا 
شهرداری هم به دنبال اجرای پروژه های 
منطقه ای است. برای مثال در سال جاری 3 
پروژه بزرگ پارک جنگلی، پارک خطی بلوار 
پیامبر اعظم و پارک خطی مهرشهر طراحی 
شده و اجرا خواهد شد. لذا شهروندان بدانند 
در این وضع توسعه فضای سبز باید کنترل 
شده باشد.وی در بخش دیگری از سخنانش 
به گالیه مردم درباره تعدد درختان کاج اشاره 
کرد و گفت: مردم نسبت به کاج بی مهری 
متخصص  فردي  قبل  ها  کنند:سال  می 
کشاورزی از بلژیك، به بیرجند آمده و گونه 
مناسب غالب در این شهر را کاج و سرو 
اعالم کرد”. البته 10 سال است که تولید 
نهال کاج متوقف شده ولي تولید سروهای 
زینتی هنوز در برنامه کاشت ما قرار دارد.

وي با تاکید بر این که هنوز ارتباط کاج با 
کرد:  اضافه  است،  نشده  ثابت  افسردگي 
قبول داریم که چون کاج گونه غالب است، 
تنوعي که شهرداري در درختان کار مي کند 
به چشم نمي آید و این موضوع موجب شده 

کاج براي مردم تکراري شود.

تحول فضاي سبز بيرجند 
در بازه زماني 2 ساله

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری در ادامه با اشاره به این که استاندار، 
شهردار و هم شوراي شهر دغدغه فضاي سبز 
شهر را دارند، ادامه داد: در جلسه اخیر شوراي 
مدیران ، شهردار به مجموعه مالي شهرداري 
دستور داد تا نسبت به درخواست هاي مالي 
سازمان فضاي سبز و پروژه هاي مرتبط با 
گسترش فضاي سبز به صورت کارشناسي، 
محدودیتي در اجرا نداشته باشند. از طرفي 
شهرداري براي تك تك پروژه هاي فضاي 
سبز خود مشاور طراحي گرفته است. در نتیجه 
این اقدامات ، فضاي سبز بیرجند در بازه زماني 
2 ساله از تحول و شادابي برخوردار خواهد شد. 
ابراهیم زاده درباره کاشت گونه هاي گیاهي و 
منحصر به فرد استان همچون زرشك و عناب 
در شهر نیز عنوان کرد: جلسه اي تخصصي 
تر با متخصصان این حوزه همچون مهندس 
پویان، دکتر قالسي، دکتر صفایي، دکتر بیات 
در این راستا برگزار خواهیم کرد زیرا برخي از 

گونه هاي گیاهي ذکر شده در فضاي شهري 
نیاز به بررسي دقیق تر دارند. از طرفي نمي 

خواهیم کاري احساسي انجام شود.

درختان معابر فرعي
 را مردم آبياري کنند

به  سخنانش  از  دیگري  بخش  در  وي 
افزایش تعداد تانکرهاي آبیاري در تابستان 
اشاره کرد و گفت: سعي شده تا مدار آبیاري 
20 روز تا یك ماه باشد. اگر جایي غیر از این 
بود مردم گزارش دهند تا پیگیري کنیم. وي 
خواستار مشارکت مردم در آبیاري درختان 
معابر فرعي شد و بیان کرد: در شهرهایي 
همچون مشهد نیز شهرداری معابر فرعي را 
آبیاري نمي کند اما مشوق هایي برای آبیاري 
توسط مردم قرار داده است. ما نیز سعي می 

کنیم این برنامه را داشته باشیم.

اگر حذف خرزهره مطالبه مردم 
است، عمل خواهيم کرد

فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
سبز شهرداری همچنین به قطع تعدادي از 
درختچه های خرزهره بلوار مدرس اشاره کرد 
و افزود: به جاي این درختان توت کاشته شد. 
اکنون نیز اگر حذف خرزهره مطالبه مردم 
است، بنا به درخواست آن ها، این درختان 
را حذف خواهیم کرد.ابراهیم زاده با بیان این 
که بخشي  از درختان موجود سال ها تغذیه 
نشده بودند و وضع نابساماني دارند، اضافه 
کرد: امسال به طور جدي خاک برداري پاي 
درختان، خرید کود دامي و فرمول کوددهي را 
در شهر دنبال خواهیم کرد. همچنین به افراد 
تیم هرس درختان شهرداري نیز افزوده خواهد 
شد. براي درختان از بین رفته یا قدیمي حاشیه 
خیابان ها نیز کشت جایگزین را دنبال مي 
کنیم. اکنون نیز درختان زیتون تلخ در خیابان 
ارتش و درختان “شب خسب” در پاسداران به 
عنوان جایگزین کاشته شده اند. وي به هرس 
غیر اصولي شرکت توزیع نیروي برق نیز 
انتقاد کرد و گفت: این موضوع هم از زیبایي 
درختان کاسته و هم موجب خشك شدن آن 
ها مي شود. ابراهیم زاده با اشاره به وجود265 
هکتار فضاي سبز بیرجند ، عنوان کرد: پیگیر 
افزایش تعداد نیروهاي فضاي سبز شهرداري 
با کمك بخش خصوصي و پیمانکار هستیم. 
همچنین قراردادي با مشاور گیاه شناسي بسته 
شده تا  منظم از درختان شهر بازدید و قبل از 

شیوع آفات ، خسارت را اعالم کنند.

دامن سبز باغران

جم
ن 

 امی
س :

عک

آگهی مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور )نوبت دوم(
دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد یک دستگاه دیزل ژنراتور مستعمل و مازاد بر نیاز خود 

مطابق مشخصات زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:
kW 160 V- 400 kVA -200 :۱- مشخصات فنی

۲- سال تولید: بین سال های ۱۹۸۷-۱۹۹۱ میالدی
۳- قیمت پایه: ۹۵۰ میلیون ریال

۴- شرکت تولید کننده: MEZ-Frenxstat کشور چک اسلواکی
۵- توضیحات: دستگاه بیش از نود درصد قابل قبول بوده و کالً ۶۱ ساعت کار کرده است.
داوطلبین شرکت در مزایده می توانند از روز سه شنبه ۱3۹۸/۸/2۱ لغایت سه شنبه 
 ۱3۹۸/۸/2۸ به مدت یک هفته به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری )۸ الی ۱۴( 
از مورد مزایده در محل دانشگاه صنعتی بیرجند واقع در بلوار صنعت و معدن بازدید و اسناد 

مزایده را خریداری نمایند.
تاریخ تحویل پاکات: پایان وقت اداری شنبه ۱3۹۸/۹/۹

 تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱3۹۸/۹/۱۰ -     دفتر ریاست دانشگاه
متقاضیان شرکت در مزایده جهت هماهنگی بیشتر می توانند با شماره ۰۹۱۵3۶3۵۶۰۴ 

مسئول امور پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه )آقای خضری( تماس حاصل نمایند.
صورت  به  ریال  هزار(  )پانصد   ۵۰۰۰۰۰ مبلغ  می بایست  مزایده  در  شرکت  جهت 
شناسه: و   2۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹3۷۰3۰22۱۸2 شبا:  شماره  به  پایا   حواله 

  3۶۵۰۹3۷۸۰۱23۱۰2۰۰۱۴۰۱2۰۰۰۰۰۰۱۰
به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی بیرجند- نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران واریز و رسید آن ارائه گردد.
ضمناً هزینه درج آگهی و هزینه های دمونتاژ، جابجایی و حمل کالً به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

این هفته با حضور جناب آقای بیکی 
مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424

ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

ارسال فکس به شماره  32234583

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201

و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 

مورخ  22 / 8 / 98  از ساعت 13  الی  14
بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  09151642377  مهدی وسیله کار

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

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

 ایزوگـام  شفيعـی
 ۳۲۲۲۵۴9۴ - 09۱۵۱6۳0۲8۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی



موفقیت و انرژی

استرس و نگرانی 

خودتان را از خاطرات بدی
 که آزارتان می دهد، رها کنید

آزارتان  همچنان  که  بدی  خاطرات  از  لیستی 
می دهد تهیه کنید. سپس هر کدام را کامال مرور 
کرده و از زاویه ای دورتر نگاه شان کنید. فرض کنید 
به عنوان یک نظاره گر بی طرف آن ها را می بینید. 
از خودتان بپرسید از هر یک از این خاطرات چه 
درسی می توانید بگیرید، سپس پرونده  هر کدام را 
در ذهن تان ببندید.ببینید معموال با چه کلماتی خود 
را سرزنش می کنید، آن ها را بنویسید. خودتان را 
سانسور نکنید، همه را بنویسید و نگاه شان کنید، 
هر عبارت را با دقت و به آرامی تکرار کنید. سپس 
با گوش دادن هدفمند، اما بی تفاوت به صدا های 
معمولی اطراف تان )مانند صدای موتور یخچال، 
ترافیک و ...( ذهن تان را کامال پاک و خنثی کنید. 
وقتی فکرتان پاک و شفاف شد فورا آن کاغذ را 

دور بیندازید.

با غریبه ها مهربان تر هستیم!

مهربان تر بودن ما با غریبه ها نسبت به آن هایی 
که دوست شان داریم، دالیلی دارد. بهتر است 
تفاوت  این  بر  بیشتری  کنترل  چگونه  بدانیم 
رفتاری داشته باشیم. اگر زمان زیادی را با افراد 
در  تمام مدت  و  کنید  مورد عالقه تان سپری 
کنارشان باشید، ممکن است تحمل تان نسبت به 

عادت های منفی شان کم و کمتر شود.
اجازه  شما  به  گذراندن  هم  از  دور  را  مدتی 
می دهد با حس و نگاه تازه تری به رابطه تان 
برگردید و ویژگی های خوب طرف مقابل تان 
را تحسین کنید.وقتی ما در کنار افرادی هستیم 
داریم،  آن ها  با  سطحی تری  نسبتا  رابطه   که 
مودبانه تر و مهربانا نه تر رفتار می کنیم و اگر افراد 
نزدیک و صمیمی ما نیز در این جمع باشند، 
طبیعتا با آن ها نیز رفتار بهتری خواهیم داشت. 
بدین ترتیب می توانیم همدیگر را در بهترین 

رفتارهای مان ببینیم.
تصور  و  کنید  متوقف  را  روزانه  روتین  گاهی 
کنید افراد مورد عالقه زندگی تان را از دست 
داده اید: هدف این است که حس قدرتمندی 
از قدردانی در خود ایجاد کنید. هیچ چیزی به 
اندازه  تهدید به از دست دادن نمی تواند حس 
قدرشناسی را تقویت کند.لیستی از چیز هایی که 
در وجود عزیزان خود دوست دارید تهیه کنید و 
هر روز صبح فقط یکی دو دقیقه به این لیست 
نگاه کرده و تصور کنید اگر این نعمت ها را از 
دست بدهید واقعا چه خواهد شد. قدر اطرافیان 

را بدانیم.

قند خون باال منجر به بیماری قلبی
 و نارسایی کلیه می شود

دیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف 
انسولین به وجود می آید. انسولین ماده  ای است که 
توسط لوزالمعده تولید می شود و نقش آن استفاده 

از قند به عنوان عظیم ترین منبع انرژی بدن است.
قند خون باال به مرور زمان به بیماری های قلبی، 
سکته مغزی، نارسایی کلیه، نابینایی، ناتوانی و 
عفونت های منتهی به نقص عضو منجر می شود. 
سلول های تولیدکننده انسولین در اثر تابش نور، دو 

تا سه برابر میزان طبیعی، انسولین تولید می کنند.

خواب شب برای کاهش
 حمله قلبی و سکته ها موثر است

افراد بی خواب به میزان قابل توجه در معرض 
حمله قلبی و سکته ها هستند. خواب شب از این 
نظر حیاتی است که باعث می شود قلب و سایر 

ارگان ها احیا شوند. براساس آمارهای موجود، از هر 
سه بزرگسال یک نفر از بی خوابی یا بدخوابی در 
هنگام شب رنج می برند و همین موضوع ریسک 
بروز بیماری های قلبی و سکته را دست کم یک 
پنجم افزایش می دهد. خواب به عنوان یک زمان 

ترمیمی بسیار مهم است.

حداقل ۷ ساعت 
خواب مفید داشته باشید

نتایج دانشگاه هاروارد در مورد ۷۰ هزار زن که 
کمتر از ۷ ساعت خواب داشتند، نشان داد که 
خطر ابتال به بیماری قلبی کمی بیشتر است. فقدان 

خواب سبب افزایش هورمون استرس، افزایش 
فشار خون و میزان قند خون می شود.با این وجود، 
زمان خواب خود را حداکثر تا 9 ساعت کنترل کنید. 
همان مطالعه مشخص کرد که زنان با خواب 9 
ساعت در روز یا بیشتر، کمی افزایش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی را باال می بردند.

در هفته چند بار یک تکه
 شکالت تلخ بخورید

شکالت تلخ برای سالمت قلب مفید است. اثرات 
سودمند آن به دلیل وجود مواد شیمیایی به نام 
فالونوئید ها است که به منعطف ماندن عروق 

کمک می کنند. سایر ویژگی های آن، کاهش 
احتمال ایجاد لخته در شریان ها و پیشگیری از 
افزایش کلسترول بد، اکسیداسیون و به دنبال آن 

کاهش احتمال تشکیل پالک است. 
عالوه بر این شکالت تلخ سرشار از منیزیم و فیبر 

است. 

شنا در آب برای کاهش 
اضافه وزن مفید است

خاصیت رانش آب باعث می شود بتوانید در آن 
از وقتی که در خشکی  بیشتر  باشید و  شناور 
هستید، احساس سبکی کنید. در ضمن آب اثر 

رانش را خنثی و از مفاصل و ماهیچه ها محافظت 
می کند. این ویژگی آب به خصوص برای افرادی 
که مبتال به بیماری های مزمن هستند یا اضافه 
وزن دارند، بسیار مفید است. پس برای کسانی 
که ورزش در کنار تفریح را می پسندند ورزش 

شنا توصیه می شود. 

و  ویروس ها  انواع  از  می کند.  مان  مریض  زود  هوایش  می گوییم  می شود  پاییز  از  حرف  هروقت 
سرماخوردگی ها گرفته تا بیماری های فصلی. اگر سیستم ایمنی بدن هم قوی و ایمن نباشد که راه درازی 
را برای خوب شدن در پیش خواهیم داشت. برای جلوگیری از سخت تر شدن این سرماخوردگی های 

فصلی اولین تجویز همیشه لیمو شیرین است. 
لیمو شیرین میوه ای سرشار از ویتامین c است که هم سموم بدن را دفع می کند و هم شدت سرماخوردگی 
و ویروس ها را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. خواص لیمو شیرین، اما فقط به سرماخوردگی ها ختم 
نمی شود و برای درمان اختالالت ادراری، کاهش کلسترول، کاهش گرفتگی عضالت و حتی از بین 

بردن بوی بدن هم تجویز می شود، تا جایی که می گویند با لیمو شیرین حمام کنید!

 مکمل های غذایی به صورت قرص بایستی حتما دارای روکش محافظ باشند، تا باکتری های مفید، حین 
عبور از معده، در اسید معده از بین نروند. افرادی که آنتی بیوتیک مصرف می کنند یا دچار اسهال، عفونت 
مخمری مهبل و یا دچار سوء تغذیه می باشند، در اولویت مصرف پروبیوتیک ها قرار دارند. مصرف مکمل 
های پروبیوتیک به غیر از زنان باردار و شیرده، برای همه افراد مجاز است.چنانچه از بیماری خاصی رنج 
می برید و برای درمان تمایل به مصرف پروبیوتیک ها دارید، باید در انتخاب آن دقت کرده و نوع مناسب 
آن را برگزینید.مصرف پروبیوتیک ها مانند داروها نیاز به کنترل ندارد. پروبیوتیک های موجود در مکمل ها 

به طور کلی ایمن و بی خطر هستند و امکان مصرف آنها همچون داروها، نیاز به آزمایش و بررسی ندارد.
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  

نکات قابل توجه در رابطه با پروبیوتیکمیوه ای سرشار از ویتامین c که سموم بدن را دفع می کند

از مهم ترین فعالیت هایی که می توانید فرزندان تان را به آن 
ترغیب کنید، کتاب خواندن است. هم سرگرم کننده است و 
هم محرکی برای تفکر و موفقیت های زندگی آن هاست. 
آن ها همچنین با کتاب خواندن در مورد افراد دیگر، مکان ها، 

ایده ها و امکانات بی حد و مرز یاد می گیرند.
هرچه بچه ها بزرگتر می شوند، ما روزانه با آن ها صحبت 
قرار  آن  معرض  در  که  مباحثی  و  واژگان  اما  می کنیم، 
می گیرند محدود و اغلب تکراری است. خواندن کتاب باعث 
بهبود واژگان فرزند شما می شود و آن ها را در معرض انواع 
مختلف ساختار جمله، سبک های نوشتن و روش های بیان 

قرار می دهد. هنگام خواندن کتاب، بچه های شما با طیف 
گسترده ای از موضوعات، فرهنگ ها و ایده ها آشنا می شوند، 
آن ها خواهند فهمید که دانش باید کشف شود. خیلی اوقات 
آن قدر از محتوای کتاب لذت می برند که حتی متوجه 
نمی شوند که درباره یک موضوع خاص، چقدر دانش کسب 
کرده اند. خواندن کتاب به بچه ها کمک می کند تا در مورد 
افرادی که ارتباط بسیار کمی با آن ها دارند، قدردان باشند و 
با آن ها همدلی کنند. آن ها به واسطه تجربه کمی که دارند 
در ارتباط با کتاب تجربه های جدید و ارتباطات را می آموزند.

بزرگساالن  برای  سرگرمی  یک  به  فناوری  که  اکنون 

و  تلویزیونی  نمایش های  است،  شده  تبدیل  کودکان  و 
برنامه های کودکان منابع خوبی برای یادگیری هستند، اما 

کتاب ها مثل همیشه انتخاب بهتری هستند.
به جای ساعت ها نشستن جلوی تلویزیون، کودکان تان را 
تشویق کنید که کتاب را به عنوان سرگرمی در نظر بگیرند.

کتاب خواندن فرصت خوبی برای تعامل با فرزندان است، 
برای اینکه در مورد افکارشان حرف می زنیم و صمیمیت 
بین مان برقرار می شود. اگر برای فرزندتان کتاب بخوانید، 

تفکر انتقادی او را تا حد زیادی پرورش دادید. 

چرا باید برای کودکان کتاب بخوانیم؟

آیه روز

 بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی  کند در حقیقت  شما به تکذیب 
پرداخته  اید و به زودی ]عذاب بر شما[ الزم خواهد شد. )سوره فرقان/ آیه ۷۷(

سخن روز

 بعضی چیزها در جهان؛ خیلی مهم تر از دارایی هستند یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای 
ساده است.
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
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پروانه تاسیس موسسه جاده وصال امید 
به شماره 919/94/20175 در تاریخ 

94/10/26 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

گواهی موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب میثم غالمزاده به شماره ملی 
0640199356 فرزند غالمحسین 
صادره از بیرجند مقطع کارشناسی 

رشته عمران به شماره 3405 صادره 
از دانشگاه پارس رضوی گناباد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهــی  استخــدام
شرکت تولیدی شیرین وطن با مشارکت شرکت یکتا پخش شرق جهت راه اندازی 

الین اختصاصی فروش خود به افراد زیر نیازمند است.

شرایط استخدامعنوان شغل
حداقل دیپلم- کارت پایان خدمت- آشنا به بازار و  داشتن فن بیانبازاریاب حضوری) آقا(

دارای تجربه فروش در شرکت های پخش معتبرسرپرست فروش
متقاضیان محترم می بایست جهت انجام مصاحبه به آدرس شرکت 

واقع در  سجادشهر- امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند.
ساعت مراجعه: 9 الی 12 روز های کاری     تلفن در ساعات اداری:32327144-6

به یک خانم و یک آقا ترجیحا 
با سابقه جهت همکاری
 در پوشاک نیازمندیم.

09152695168
32220655

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09155608907 - 09156706538



۵

کاوش- نشست صمیمی استاندار با رؤسای 
انجمن های فرهنگی و هنری استان برگزار 
یک  گفت:  نشست  این  در  استاندار  شد. 
مکان ۱۰ هکتاری در مجاورت سالن آمفی 
فرهنگ  »برج  عنوان  به  شهرداری  تئاتر 
و هنر« استان احداث خواهد شد که همه 
جمله  از  هفتگانه  هنرهای  زیرساخت های 
انجمن ها، نگارخانه ها، سالن تئاتر و... در آن 
پیش بینی شده و طراحی آن نیز بر اساس 
یکی از نمادهای استان خواهد بود.معتمدیان 
مجموعه  یک  ایجاد  ضرورت  به  اشاره  با 
فاخر فرهنگی در استان افزود: اولین بازدید 
بنده از موزه مشاهیر باغ اکبریه بود و تاسف 

خوردم که چرا مفاخری که جایگاه و نقش 
ملی داشته اند، این گونه مظلوم و ناشناخته 

هستند؛ بنابراین ایده احداث مکانی فاخر و در 
شأن مشاهیر ملی ِ استان را دنبال کردیم. وی 

اظهار کرد: خراسان جنوبی با پشتوانه مفاخر 
و مشاهیر ملی در حوزه علمی و فرهنگی، 
همواره نقش ارزنده  ای در توسعه فرهنگی 
کشور داشته است.معتمدیان به رتبه نامناسب 
استان  در نشاط اجتماعی اشاره کرد و افزود: 
از انجمن ها و اهالی فرهنگ و هنر انتظار 
داریم در ایجاد شور و شادی و نشاط اجتماعی 

در جامعه نقش آفرین باشند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با 
و ۱۸  هنری  انجمن  این که ۱۷  به  اشاره 
دارند،  فعالیت  استان  در  فرهنگی  انجمن 
ای  مجموعه  ها  انجمن  این  کرد:  عنوان 
و  فرهنگی  دلسوزان  و  متخصصان  از 

هنری هستند که می توانند مرجع سیاست 
از توجه  زاده  نبی  باشند.  گذاری فرهنگی 
استان،  هنر  و  فرهنگ  حوزه  به  استاندار 
برگزاری نشست ها و بازدید از پروژه های 
زیرساختی فرهنگی و هنری قدردانی کرد 
و ابراز امیدواری کرد این سیاست گذاری 
استاندار راهگشای مشکالت فرا روی حوزه 
فرهنگ و هنر باشد و به حل آن ها کمک 
به  ساعت  چهار  که  نشست  این  در  کند. 
انجمن  نمایندگان  و  رؤسا  انجامید،  طول 
های فرهنگی و هنری استان، دیدگاه ها 
و مشکالت خویش را با استاندار خراسان 

جنوبی درمیان گذاشتند.

برجی برای اوج“فرهنگ و هنر” 

یما
وس
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حوادث
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سرما و یخبندان  تشدید می شود

مهر -مدیرکل هواشناسی از تشدید سرما و یخبندان در استان تا پایان هفته خبر داد. خندان رو اظهار کرد: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی برای امروز افزایش 
سرعت وزش باد پیش بینی می شود که سرعت وزش این بادها در مرز شرقی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. وی همچنین از تشدید سرما و یخبندان در استان خبر 

داد و گفت: دمای هوا در شهرستان های بیرجند، قاین، درمیان و سربیشه به زیر صفر و در نقاط دیگر نیز نزدیک به صفر خواهد  رسید.

ری
 اکب

س :
عک

سفر  مصوب   ۳۹ گفت:  نهبندان  فرماندار 
استاندار به این شهرستان تاکنون ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که برخی از آنها در 
گره گشایی  بخشی  و  پروژه  اجرای  قالب 
به  است.  بوده  اداری  لحاظ  به  مشکالت 
گزارش ایرنا، بیکی روز دوشنبه در نشست 
شورای اداری نهبندان که با حضور معاون 
این  در  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی 
از  باید  افزود:  برگزار شد  مرزی  شهرستان 
همه ظرفیت های موجود برای بهره برداری 
از مصوبات سفر استاندار به این شهرستان 
استفاده شود. وی با بیان اینکه نهبندان در 
سال ۶۸ به شهرستان ارتقا یافت اظهار کرد: 
اکنون با ۶۲ هزار نفر جمعیت در حوزه های 
زیرساختی وضع خوبی داریم اما در بخش 
آب با مشکالتی مواجه هستیم. وی یادآور 

شد: همچنین نهبندان سال گذشته گازرسانی 
شد و تا پایان امسال بسیاری از روستاهای 

شهرستان هم گازرسانی می شود.
فرماندار نهبندان گفت: ستاد توسعه نهبندان 
به ریاست استاندار تشکیل شده است از این 
رو دستگاه های اجرایی باید با هم افزایی و 
همکاری یکدیگر زمینه توسعه نهبندان را 
فراهم کنند. وی  اظهار کرد: حضور پررنگ 
بنیاد برکت در این شهرستان زمینه شکوفایی 
ظرفیت های نهبندان را فراهم کرده است 
ظرفیت های  از  نیز  دامپروری  و  معدن  و 
نهبندان است. بیکی گفت: خراسان جنوبی 
خرما  و  زیتون  کننده  تولید  استان های  از 
محصوالت  این  فرآوری  اگر  که  است 
ایجاد شود می توان ارزش افزوده بیشتری را 
برای ساکنان این استان داشته باشیم. وی 

افزود:  همچنین کار توسعه بیمارستان شهید 
مسیر  در  و  توجه  مورد  نهبندان  آتشدست 

انجام است.امام جمعه نهبندان هم در این 
نشست دوبانده شدن جاده های اصلی این 
شهرستان را اولویت تقاضا از مسئوالن استان 
دانست و  گفت: تسریع در اجرای دوبانده 
شدن جاده شوسف به نهبندان مورد انتظار 
این  در  افزود:  خزایی  است.حجت االسالم 

جاده آمار کشته شدگان تصادفات زیاد بوده و 
الزم است  هرچه سریعتر دوبانده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار که  
روز دوشنبه به منظور پیگیری مصوبات سفر 
استاندار به نهبندان سفر کرده بود، از روند 
اجرای چندین طرح عمرانی و زیربنایی این 

شهرستان بازدید کرد.
در این سفر میرجعفریان از طرح باند دوم 

کرد. وی  بازدید  -نهبندان  محور شوسف 
در راستای پیگیری مصوبات سفر استاندار 
شهر  ورودی  اتصال  طرح  از  نهبندان  به 
آسفالته  روکش  اصلی،  جاده  به  شوسف 
ساختمان  و  نهبندان  به  شوسف  جاده 
کرد.بازدید  بازدید  شوسف  برق  نمایندگی 
از واحدهای مسکن روستایی در روستای 
گلخانه ای  مجتمع  زاده،  بزاق  آباد  حسین 
از  آتشدست  شهید  بیمارستان  و  نهبندان 
دیگر برنامه های سفر معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار خراسان جنوبی به نهبندان 
همزمان  شکل  به  امروز  همچنین  است. 
مدیرکل دفتر فنی و مدیرکل دفتر روستایی 
مسیرهای  در  جنوبی  خراسان  استانداری 
سفر  مصوبات  دیگر  چاهداشی،  و  بندان 

استاندار به نهبندان را رصد می کنند.

مصوبات سفر استاندار به نهبندان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
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گروه خبر- در زمان حاضر ۳۴۰۰ نقطه حادثه 
حدود  وضع  که  دارد  وجود  کشور  در  خیز 
۱۵۰۰ نقطه بحرانی است و سهم خراسان 
جنوبی از این نقاط ۲۷ نقطه حادثه خیز برون 
شهری و ۲۴ نقطه حادثه خیز درون شهری 
است  که قرار است ۸ میلیارد تومان برای رفع  

این نقاط حادثه خیز هزینه شود.

رشد  92 درصدی تصادفات در 
خراسان جنوبی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
شورای راهبری تصادفات خراسان جنوبی با 
اشاره به رفع اشکاالت ۲ نقطه حادثه خیز 
استان تا دهه فجر امسال گفت: ۸ میلیارد 
تصادف  پر  نقاط  در  فعال  قرارداد  تومان 
با  کرد:  اظهار  شهامت  دارد.  وجود  استان 
توجه به آمارهای پزشکی قانونی از تصادفات 
استان، در فروردین امسال رشد ۹۲ درصدی 
تصادفات را شاهد بوده ایم.وی با بیان اینکه 
تصادفات استان در ۳ ماهه نخست امسال 
به ۸۲ درصد رسید افزود: در این راستا در  ۶ 
ماهه امسال ۳۸ درصد رشد را شاهد هستیم. 
شهامت با بیان اینکه تصادفات زنجیره  ای در 
۶ ماه دوم سال گذشته بیشتر بودتصریح کرد: 
اجرای باند دوم در کاهش تصادفات رخ به رخ 
اثرگذار است اما حوزه راهداری نیز با اقدامات 

کم هزینه به دنبال کنترل تصادفات است.

ضرورت تسریع در تدوین طرح 
جامع ترافیکی بیرجند 

جلسه  این  در  نیز  بیرجند  شهردار  جاوید 
باشیم  داشته  مالی  منابع  اگر  کرد:  اظهار 
نصب  چراکه  داشت  خواهیم  خوبی  معابر 
هر چراغ هوشمند ۶۰۰ میلیون تومان هزینه 
دارد بنابراین با احتساب ۱۰۴ تقاطع در شهر 
بیرجند اجرای این طرح هزینه زیادی خواهد 
داشت که با بودجه و اعتبارات موجود امکان 
ورود به این موضوع وجود ندارد. وی با بیان 
و  اتومبیل رانی  پیست های  راه اندازی  اینکه 

موتورسواری در شهر کویری بیرجند الزامی 
است افزود: این کار در کاهش بسیاری از 

تصادفات اثرگذار است.

بیشترین آمار تصادفات در محورهای 
بیرجند - نهبندان - زاهدان 

رئیس پلیس راه   نیز در این جلسه از وجود ۶۹ 
سامانه ثبت تخلف سرعت در استان خبر داد و 
گفت: از این تعداد ۵۳ سامانه آماده به کار است 

و ۱۶ سامانه نظارتی و کنترلی برون شهری و 
۳۰ سامانه ثبت تخلف سیار در استان وجود 
دارد.وی با اشاره به اینکه ۴ هزار و ۲۴۲ نفر در 
تصادفات استان مجروح شدند خاطرنشان کرد: 
این موضوع نشان می دهد روزانه ۱۸ نفر در 

تصادفات استان مجروح می شوند.

۴۷ درصد تصادفات فوتی و جرحی 
در جاده های روستایی است

اینکه ۴۷  بیان  با  استان  فرمانده  انتظامی 
درصد تصادفات فوتی و جرحی استان مربوط 
به جاده های روستایی است گفت: درزمینه 
کاهش تصادفات باید جدی فکرشود. سردار 
شجاع اظهار کرد: آمار نشان دهنده این است 
تلفات بیش  که در خراسان جنوبی میزان 
از میانگین کشوری است. وی  با اشاره به 
نقاط حادثه خیز مرتفع شده در جاده های 
استان بیان کرد: بسیاری از نقاط حادثه خیز 
شجاع  است.  شده  مرتفع  شدن  دوبانده  با 

درزمینه  باید فکر جدی  اینکه  بر  تاکید  با 
کاهش تصادفات بشود اظهار کرد: بیشترین 
در  سپس  و  طبس  حوزه  در  را  مشکالت 
داریم چراکه ۴۷ درصد  راه های روستایی 
های  جاده  در  جرحی  و  فوتی  تصادفات 

روستایی اتفاق می افتد.

برنامه میان مدت کاهش تصادفات 
در استان  تدوین می شود

 استاندار گفت: باید برنامه میان مدت در حوزه 
کاهش تصادفات بررسی و تدوین شود و با 
براساس  سال ۱۴۰۰  تا  برنامه  این  تدوین 

اولویت ها سیاست گذاری خواهد شد.
درباره  شده  ارایه  گزارش های  به  اشاره  با 
افزایش تصادفات در خراسان جنوبی افزود: 
عوامل متعددی در بروز تصادفات شناسایی 
شده که بخشی عوامل انسانی بوده و ناشی 
از خستگی های مفرط، رعایت نکردن قوانین 
و مقررات و ده ها تخلف دیگر است. استاندار 
بخشی از علل تصادفات را مربوط به مشکالت 
زیرساختی استان دانست و اظهار کرد: خراسان 
جنوبی در مسیر ۲ کریدور اصلی کشور قرار 
دارد و از سال ها قبل پروژه  های گوناگون چون 
بزرگراه نهبندان - بیرجند، قاین - بیرجند و 
دیهوک - طبس - بجستان شروع شده که 
در حال انجام بوده اما به دالیل متعدد از جمله 
محدودیت های مالی این پروژه های کلیدی 
به اتمام نرسیده است. وی با اشاره به وضع 

نامناسب بخشی از راه های استان به خصوص 
در محورهای طبس گفت: در محوری که از 
سمت تهران به طبس است بدترین مسیر 
مربوط به خراسان جنوبی بوده و در برخی نقاط 

هیچ آثاری از زندگی مشاهده نمی شود.
معتمدیان با تاکید بر لزوم ایجاد تابلوها و 
از سمت  استان  ورودی  در قسمت  عالیم 
طبس گفت: به خاطر گستردگی محورها 
هزینه ایجاد زیرساخت ها باال است و به نظر 

می رسد که باید با تشکیل کمیته هایی این 
مسایل به  تخصصی آسیب شناسی شود. 
تخصصی  کمیته های  تشکیل  بر  استاندار 
و تدوین برنامه جامع و دارای زمان بندی 
اجرای  و  دستگاه ها  وظایف  تعیین  برای 
برنامه های مشخص در راستای پیشگیری 
و کنترل تصادفات جاده ای در استان تاکید 
کرد. معتمدیان افزود: امسال علیرغم اینکه 
با کمبود منابع و اعتبارات در کشور مواجه 
که  رایزنی هایی  و  پیگیری  با  اما  هستیم 
انجام دادیم، عالوه بر آغاز فعالیت اجرایی 
پروژه راه آهن در استان، ۱۶ پروژه راهسازی 
و دو باند کردن در دست احداث یا در حال 
اجرای مناقصه و واگذاری به پیمانکار است 
که مجموع این اقدامات منتج به تسهیل در 
تردد و ایمن سازی سفرها خواهد شد.وی 
بیان کرد: بیش از ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار 
نظر  در  دولت  سوی  از  پروژه ها  این  برای 
گرفته شده و ۶ پروژه به پیمانکار واگذار شده 

و هشت پروژه نیز در مرحله بررسی و تهیه 
اسناد است که تا چند ماه آینده به پیمانکار 
واگذار می شود. نماینده عالی دولت در استان 
با بیان اینکه در حوزه زیرساخت ها کارهای 
زمین مانده زیاد است گفت: در تکمیل جاده ها 
و بزرگراه ها امسال جزو معدود سال هایی بود 
که شاهد تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات 
بودیم. وی ادامه داد: سال گذشتته ۶۰ میلیارد 
تومان در حوزه راه ها جذب اعتبار داشتیم اما 
امسال این رقم به ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار 
می یابد. افزایش  سال  پایان  تا  که  رسیده 

معتمدیان با بیان اینکه در محور نهبندان تا 
قاین هیچ پروژه بالتکلیفی نداریم تصریح 
که  است  این  دولت  اولویت های  از  کرد: 
ظرفیت های  همه  از  اصلی  محورهای  در 
قانونی برای جذب اعتبارات استفاده کنیم. 
وی گفت: ۵۰ میلیارد تومان تاکنون برای 
و  ۵۰  شده  جذب  بیرجند   - قاین  محور 
میلیارد تومان دیگر برای محور غربی استان 
در مسیر دیهوک - فردوس - بجستان با 
کمک بانک سپه فعال می شود تا حداکثر 
برسد.  اتمام  به  بزرگراه ها  دولت  پایان  تا 

حل مشکالت ترافیکی
 نیازمند فرهنگ سازی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم 
فرهنگ  استان،  مشکالت  از  یکی  گفت: 
ترافیک و رانندگی است که باید دستگاه های 
مربوط در زمینه فرهنگ سازی تالش کنند.
از  پرورش  و  آموزش  افزود:  میرجعفریان 
جمله دستگاه های فرهنگی است که اقدام 
انجام داده  پلیس  بزرگی در بخش همیار 
است. وی گفت: اکنون همیار پلیس ماهیت 
نسخه جدید  باید  و  داده  از دست  را  خود 
در  فرهنگ سازی  تا  شود  تهیه  آن  برای 
حوزه ترافیکی ادامه داشته باشد. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر و نماینده اورژانس نیز 
در این جلسه به زیرساخت های موجود در 

امداد و نجات اشاره کردند.

۸ میلیارد  برای رفع نقاط حادثه خیز 

اخبار کوتاه

آیین  با  همراه  انار  برداشت  *جشن 
شکرگزاری و فرآوری مستقیم انار به صورت 
سنتی در باغستان فردوس و با حضور ۳۰۰ 
جنوبی،  خراسان  استان های  از  گردشگر 
شمالی، رضوی و تهران و جمعی از مسئوالن 

استانی و محلی برگزار شد.
*رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش گفت: سند تحول بنیادین در ۱۰۰ 
هزار مدرسه کشور همگام با برنامه ریزی های 
کوتاه و بلندمدت در حال اجرا است و خراسان 

جنوبی جزو استان های پیشرو است. 
*مدیرکل دامپزشکی از تولید ۱۵ هزار و ۸۹۴ 
تن گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: امسال 

تأمین دام مولد  نیز آغاز شده است . 
*با آغاز سال زراعی ۹۹-۹۸ فصل بیمه گری 
محصوالت زراعی، باغی و دامی در استان  آغاز شد. 
*مدیر جهاد کشاورزی خوسف گفت: چند 
از  خوسف  در  ارزن  برداشت  کار  است  روز 
۷۰۰ هکتار اراضی زیر کشت این محصول 
آغاز شده است که پیش بینی می شود حدود 

۱۵۰۰ تن ارزن برداشت شود.
*بیش از۳۶هزار تن گوشت سفید و قرمز در واحد های 
پرورش طیور و دامداری های استان تولید شد.

خراسان  در  روستایی  مسکن  واحد    ۵۳۱*
جنوبی تکمیل و آماده واگذاری شد.

*۳۵ درصد دانش آموزان استان، زیر پوشش 
طرح المپیاد درون مدرسه ای قرار می گیرند.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس   *
پروژه  ریال  میلیارد   ۲۰ اجرای  از  نهبندان 
آبخیزداری از اعتبارات صندوق توسعه ملی در 

این شهرستان خبر داد. 

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

بهره برداری از۲ مدرسه 
در روستای حاجی آباد بیرجند

با  دوشنبه  روز  آموزشی  واحد   ۲  - ایرنا 
حضور استاندار در روستای حاجی آباد ازتوابع 
رسید.  بهره برداری  به  بیرجند  شهرستان 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
و  سیار  رباب  کالسه   ۹ دبیرستان  گفت: 
دبستان هشت کالسه رضا مقصود با هزار 
و ۶۰۰ متر مربع زیربنا و مشارکت موسسه 
به  مدارس  نوسازی  اداره کل  و  گیتی  مهر 
بهره برداری رسید. بیکی ادامه داد: سه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای این پروژه ها 
هزینه شده است. وی گفت: اعتبار مورد نیاز 
دبیرستان ۹ کالسه رباب سیار ۲ میلیارد بود 
که ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات این مدرسه 
توسط خیر پروژه و بقیه از اعتبارات استانی 
تامین شده است.وی اظهار کرد: یک میلیارد 
مدرسه هشت  برای  تومان  میلیون  و ۴۰۰ 
 ۳۵۰ که  شد  هزینه  مقصود  رضا  کالسه 

میلیون تومان آن را خیران مشارکت کردند.

توزیع گوشت تازه گوسفندی 
با قیمت تعادلی در بیرجند

مهر- معاون امور بازرگانی سازمان صمت از 
توزیع گوشت تازه گوسفندی با قیمت تعادلی 
در بیرجند خبر داد. جویبان اظهار کرد: توزیع 
گوشت تازه گوسفندی در چهار مرکز منتخب 
شهر بیرجند شروع شد. وی، قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفندی گرم نیم شقه را ۶۹ هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: همچنین هر کیلو 
گوشت تیکه با ران ۷۰ هزار تومان و تیکه با 
سردست ۶۸ هزار تومان به فروش می رسد. 
درصورت  اینکه شهروندان  بیان  با  جویبان 
مشاهده هرگونه تخلف می توانند با سامانه 
۱۲۴ شکایات خود را به سازمان اعالم کنند 
گفت: مراکز توزیع گوشت تازه در مهرشهر 
حافظ  گوشت  سوپر  شرقی  حافظ  خیابان 
آقای وحدتی نیا، بازار روز پاسداران غرفه ۱۱ 
قصابی خزیمه، نبش توحید ۱۴ واحد آقای 
محمد نژاد و نبش منتظری ۱۲ واحد آقای 

چوبدار پیش بینی شده است.

آزادی 1۰ نفر از زندانیان
 جرائم غیر عمد استان

صداوسیما- سیزدهمین جلسه هیئت امنای 
درباره  گیری  تصمیم  برای  استان  دیه  ستاد 
۱۰ پرونده زندانیان جرائم غیرعمد با ۱۵ میلیارد 
ریال بدهی برگزار شد. مسئول نمایندگی ستاد 
دیه استان گفت: تاکنون به میزان  ۹ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال از بدهی این افراد را شاکیان 
پرونده ها گذشت کرده اند  و ۷۷۰ میلیون ریال 
هم آورده خود زندانیان است. حسین پور گفت: 
از ابتدای سال تاکنون ۴۵ زندانی غیر عمد در 
استان آزاد شدند که ۲۹ نفر مالی ، ۱۵ نفر مهریه 
و یک نفر زندانی دیه بود که در مجموع ۵۳ 

میلیارد ریال محکومیت مالی داشتند.

صادرات ۲میلیون دالری
 کاشی و سرامیک

سرامیک  و  کاشی  درصد   ۲۲ صداوسیما- 
تولیدی استان از آغاز امسال به خارج از کشور 
صادر شده است. معاون امور صنایع سازمان 
صمت گفت: در این مدت ۹ میلیون مترمربع 
کاشی و سرامیک در ۳ واحد تولیدی استان تولید 
که ۲ میلیون مترمربع آن به ارزش ۲ میلیون 
دالر به کشور های همجوار صادر شد. پارسا 
ظرفیت تولید ساالنه ۳ واحد کاشی و سرامیک 
استان را ۲۴ میلیون مترمربع اعالم کرد و افزود: 
خراسان جنوبی پس از یزد، دومین تولید کننده 

کاشی و سرامیک کشور است.

دشمن با هزینه های بسیار به دنبال 
تفرقه بین جوامع اسالمی است

صداوسیما- نماینده مردم سیستان و بلوچستان 
در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن با 
هزینه های بسیار به دنبال تفرقه بین جوامع 
اسالمی است. حجت االسالم سلیمانی صبح 
دیروز در نشست ساالنه علمای شیعه و اهل 
سنت که  در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: 
دشمنان همواره با هزینه های بسیار سنگین در 
حوزه های گوناگون از جمله نظامی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی به دنبال ایجاد تفرقه و 
تنش بین کشورهای اسالمی هستند و هدف 
شان تجزیه اسالم و مسلمین است. وی با بیان 
اینکه از ترفندهای دشمنان برای نابود کردن 
اسالم جلوگیری از پیشرفت و ترقی جامعه 
اسالمی است، افزود: بایستی شیعه و اهل سنت 
هوشیارانه با اتحاد و همدلی به مقابله با دشمنان 
برخیزند و با وحدت عملی، روز به روز به ترقی و 
پیشرفت جامعه کمک کنند. قائم مقام نماینده 
ولی فقیه هم با تبریک میالد پیامبر اکرم)ص( 
و امام جعفر صادق )ع( گفت: باید ما مسلمانان 
تمدن نوین اسالمی را با کمک هم در جهان 
اسالم رقم بزنیم و این تنها  در سایه همدلی و 
اتحاد میسر می شود . حجت االسالم نوفرستی 
با بیان اینکه در دفاع از کشور و مرزهای ایران 
اسالمی و مقابله با اشرار کور دل، خون شیعه 
و اهل سنت با هم درآمیخته است، افزود: با 
اجتماع ظرفیت های کشورهای اسالمی و 
قطعا  اسالمی  جامعه  بودن  متحد  و  همدل 
مبانی، اهداف و آرمان های اسالمی در جهان 
منتشر می شود و تمدن اسالمی رقم می خورد.

از علمای اهل  مولوی سید محمد حسینی 
سنت هم به دسیسه های دشمنان اشاره کرد 
و گفت: دشمنان امروز می خواهند از هرگونه 
غفلت مسلمانان به نفع خودشان استفاده کنند 
و برای رسیدن به این اهداف خود از هرگونه 

ترفندی استفاده می کنند.

تصادف در محور نهبندان - زاهدان 
۴ کشته برجای گذاشت

ایرنا- رئیس پلیس راه استان گفت: برخورد 
یک دستگاه کامیون با اتوبوس ایرانی حامل 
پاکستانی در کیلومتر ۲۵ محور  ۴۴ مسافر 
نهبندان به زاهدان چهار کشته برجا گذاشت. 
سرهنگ  رضایی افزود: علت این حادثه که 
ساعت ۴:۲۰ روز گذشته رخ داد انحراف به 
چپ کامیون ناشی از خستگی و خواب آلودگی 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  شد.رئیس  اعالم 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
هم گفت: ۴۲ مصدوم تصادف کامیون با یک 
در  پاکستانی  زائران  حامل  اتوبوس  دستگاه 
محور نهبندان - زاهدان به بیمارستان منتقل 
شدند. حسینی افزود: از آمار انتقال یافتگان این 
نهبندان ۳۵  آتشدست  بیمارستان  به  حادثه 
نفر دارای جراحت سبک هستند که سرپایی 
درمان شدند. وی با بیان اینکه جراحت پنج 
نفر از مصدومان زیادتر است، اظهار کرد: چهار 
نفر  که ۲  کردند  فوت  تصادف  این  در  نفر 
مربوط به کامیون و ۲ نفر دیگر از سرنشینان 
اتوبوس بودند. استاندار نیز با حضور در اورژانس 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند، از نزدیک روند 

درمان مصدومان این حادثه را بررسی کرد.
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وزیر راه: آغاز ثبت نام در طرح 
اقدام ملی مسکن از امروز

وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه اقدام ملی 
مسکن از  امروز امکان ثبت نام را برای استان 
های اعالم شده فراهم می کند. وی از فراهم 
سازی شرایط ساخت مسکن اقدام ملی در همه 
استان ها خبر داد و افزود: زمین های مورد نظر 
آماده سازی شده و قراردادهای مربوطه امضا 
شده و کار اصلی، اکنون شناسایی متقاضیان 

واقعی مسکن است.

بزرگترین کشف ذخایر نفتی
 ایران در چهل سال اخیر

وزیر نفت از کشف یکی از بزرگترین مخازن 
نفتی کشور در خوزستان خبر داد و گفت: این 
مخزن ۵۳ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که 
۳۱ میلیارد بشکه آن پیش از این در مخازن 
دیگر شناسایی شده بود و اکنون ۲۲ میلیارد 
بشکه نفت درجای دیگر به ذخایر نفتی ایران 
این  افزود:  زنگنه  بیژن  است.  شده  افزوده 
مخزن یکی از بزرگترین مخازن نفتی است 

که در ایران کشف شده است.

 تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار 
فرهنگی بازنشسته می شوند

ایسنا- محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که تا سال 
۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار فرهنگی بازنشسته 

می شوند نسبت به کسری معلم هشدار داد.

سپرده های بانکی 
۲۷ درصد افزایش یافت

عصر اعتبار- آمارهای بانک مرکزی از افزایش 
۲۶.۹ درصدی مانده سپرده ها و ۲۱.۷ درصدی 
مانده تسهیالت بانکی در پایان تیر ۹۸ نسبت به 

مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.

طرح دولت برای اعطای کمک 
معیشت به ۱8 میلیون خانوار ایرانی

ربیعی درباره جزئیات طرح دولت برای اعطای 
کمک معیشت به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی گفت:  
 طرح اجتماعی و معیشتی با ضریب ۳.۲ درصد 
بخش اعظم دهک های جامعه را دربرمی گیرد.

رئیسی : قباًل گفته ام و باز هم 
می گویم؛ گرفتارحاشیه ها  نمی شویم 

رئیسی با بیان اینکه گرفتارحاشیه ها نمی شویم 
و مصمم تر از همیشه پای کار مبارزه با فساد 
خواهیم ماند، گفت: ما مصمم تر از همیشه و به 
صورت قاطع مبارزه با فساد را ادامه می دهیم 

و مردم را در جریان اقدامات قرار خواهیم داد.

روحانی: بعد از انتخابات ۴ سال
 باید آتش بس اعالم شود

باید  انتخابات ۴ سال  از  بعد  روحانی گفت: 
آتش بس اعالم شود و همه باید با هر عقیده 
و نگرشی با فرد انتخاب شده کار کنند تا زمان 
انتخابات بعدی فرا برسد. در زمان جاهلیت هم 
جنگ در ۴ ماه تعطیل می شد اما گویا در کشور 

ما، ماه حرام هم نداریم.

زیباکالم: آقای روحانی 
دیر به سخن درآمدید!

زیباکالم در توئیتی نوشت : آقای روحانی ؛ خیلی 
خیلی دیر به سخن درآمدید!پس از آنکه اعتماد 
بیست و چهار میلیون را از دست داده اید به 
سخن آمده اید.بعد از اولین سخنرانی تان پس از 
انتخابات دور دوم گفتم چرا با مردم مثل بچه ها 
صحبت می کنید؟چرا واقعیت ها را نمی گویید ؟

قطار شورای ائتالف نیروهای 
اصولگرا نباید منتظر پایداری بماند

ناصر ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد 
است: قطار شورای ائتالف نیروهای اصولگرا 
 نباید منتظر پایداری بماند و قبل از آغاز ثبت نام

نامزدهای انتخاباتی باید درب ها را ببندد و به 
سمت مقصد حرکت کند.

  انگ زدن روحانی به قوه قضائیه
 به خاطر ترس از اعترافات » زم« است 

حجت االسالم حسن نوروزی نماینده مجلس 
گفت: زیر سؤال بردن برخوردهای قوه قضائیه 
با فساد از سوی رئیس جمهور به دلیل هراس 
از برخی مسائل از جمله موضوع ثبت اموال و 
دارایی ها و اعترافات احتمالی است که روح ا... زم 

در محاکماتش خواهد داشت.

مهاجری: سخنان روحانی
 سوال های جامعه است!

محمد مهاجری فعال سیاسی، با بیان اینکه 
رئیس جمهور قطعا بر اساس اطالعاتی حرف 
می زند که آن اطالعات در اختیار ما نیست، 
گفت : سوال روحانی سوال مردم هم هست.  او 
اطالعاتی را با کد مطرح می کند که قوه قضائیه 

باید بیاید و توضیح دهد.

علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود 
بی هویت  بیانیه  توزیع  نوشت:  توییتر  در 
مجلس  صحن  در  جمهور  رئیس  علیه 
از  تخلف  در  نمایندگان  شدید  اعتراض 
)مشخص  مجلس  رئیسه  هیئت  مصوبه 
پی  در  را  بیانیه(  هر  کننده  تهیه  بودن 
شفافیت  مطالبه  دولت  مخالفین  داشت. 
توسط رئیس جمهور را تقابل با رهبری 
عنوان کردند!! موضوع را در اولین جلسه 

هیئت رئیسه مطرح خواهیم کرد.

رئیس جمهور متهم به تقابل 
صریح و توهین آمیز با رهبر انقالب

در همین رابطه جماران با انتشار نامه ای نیز 
نوشت: دوشنبه، شب نامه ای بدون امضا 
در مجلس علیه رئیس جمهور توزیع شد 
که بنا بر شنیده ها، ظاهرا یکی از اعضای 

هیئت رئیسه بر خالف آیین نامه مجلس 
مبنی بر مشخص بودن صادر کننده هر 
آن  تکثیر  دستور  امضاکنندگان،  و  بیانیه 
را داده است. در این شب نامه که برخی 
نمایندگان آن را به رئیس یک کمیسیون 
متهم  جمهور  رئیس  کنند،  می  منتسب 
با  شدن  درگیر  برای  مردم  »تحریک  به 
یزد  در  سخنرانی  طی  خود«  مخالفین 
شده است. در این بیانیه با کنار هم قرار 
دادن بخش هایی از سخنان رهبر انقالب 
و رئیس جمهور، روحانی متهم به »تقابل 
صریح و توهین آمیز با رهبر انقالب« شده 

است.

ذوالنور بیانیه را تنظیم کرده است
در همین خصوص علی اصغر یوسف نژاد، 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
کرد:   اظهار  ایسنا  با  گفتگو  در  اسالمی 
آقای ذوالنور نماینده قم بیانیه ای را درباره  
سخنان آقای روحانی در یزد تنظیم کرده 
تایید هیئت  به  باید  توزیع  برای  که  بود 

رئیسه می رسید و من به عنوان مسئول 
بیانیه را  اداری این کار اجازه توزیع این 

دادم.

نباید این گونه مطرح شود که 
روحانی و رهبر مقابل هم هستند

هم  تهران  نماینده  کواکبیان،  مصطفی 
در این رابطه در تذکری به هیئت رئیسه 
مجلس گفت: در هفته وحدت قرار داریم 
و همه باید به دنبال وحدت باشیم از جمله 
سران سه قوه در سخنرانی ها به صورت 
علنی علیه هم صحبت نکنند. وی افزود: 
که  شد  توزیع  برگه ای  یک  مجلس  در 
در آن این گونه نشان داده شده بود که 
رهبری و رئیس جمهور در نقطه مقابل 
هم هستند. هیئت رئیسه اجازه ندهد که 
سخنانی تقطیع شده از رئیس جمهور و 
مقام معظم رهبری در کنار هم گذاشته 
شود و نشان دهند که این دو ضد یکدیگر 
عمل می کنند. دستور دهید این موضوع 
پیگیری شود. علی الریجانی در پاسخ به 

این تذکر کواکبیان بیان کرد: این موضوع 
را در هیئت رئیسه بررسی می کنیم.

ذوالنور: حرف های روحانی 
تداعی گر بنی صدر و 14 اسفند بود

در  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  ذوالنور 
آیا  اینکه  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع 
برگه ای که شما روی بیانیه منتشر شده 
در مجلس گذاشته بودید مبنی بر اجرای 
ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسالمی، تهدید 
نه،  یا  می شود  محسوب  رئیس جمهور 
گفت: تهدید نیست اما اگر من زورم برسد 
یقه رئیس جمهور را می گیرم تا ایشان را 
به اینجا بکشانم و دنبال این هستیم. از 
و  کرد  خواهیم  شکایت  روحانی  آقای 
بر  که  خواست  خواهیم  قضائیه  قوه  از 
ایشان را مجازات کند.  اساس ماده ۶۰۶ 
پابرهنگان  برای  اسالمی  مجازات  قانون 
با  باید  داد:  ادامه  او  است؟  آفتابه دزدان  و 
آقایی که  مردم شفاف رفتار کرد، همین 
اعالم می کند باید حرف مردم را شنید و 

از نقد استقبال می کنیم، رفتار خودش و 
و  او  ادعای  باید  است.  متناقض  دولتش 
حرف هایشان را باور کرد یا عمل شان را؟ 
چرایی  در خصوص  نماینده مجلس  این 
درخواست اعمال ماده ۶۰۶ قانون مجازات 
گفت:  رئیس جمهور،  مورد  در  اسالمی 
آقای روحانی می خواست مردم یزد را به 
جان هم بیندازد، چون من در حادثه ۱۴ 
اسفند و ماجرای بنی صدر حضور داشتم، 
جو سخنرانی روحانی و حرف هایش برایم 

تداعی گر بنی صدر و ۱۴ اسفند بود.

وظیفه من به زیر کشیدن
 آقای رئیس جمهور است

راحت  هنوز  من  وجدان  گفت:  ذوالنور 
وظیفه ام  می کنم  احساس  چون  نیست 
به سوال  پاسخ  نداده ام. وی در  انجام  را 
شما  وظیفه  اینکه  بر  مبنی  خبرنگاران 
زیر  به  من  وظیفه  کرد:  تاکید  چیست، 
که  است  رئیس جمهور  آقای  کشیدن 
آنقدر پدر مردم را از نظر اقتصاد در نیاورد.

جنجال در مجلس ؛ توزیع  شب نامه علیه »روحانی«

مهم  تفاوت  دو  آینده  سال  بودجه  الیحه 
نسبت به لوایح بودجه پیشین داراست. اول 
اینکه قرار است این الیحه، الیحه ای دو 
ساالنه باشد و فضای اقتصادی ایران را در دو 
سال پیش رو برای  فعاالن اقتصادی ترسیم 
 کند، دیگر اینکه به گفته نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال آینده 
مبتنی بر نفت نیست و این بدان معناست که 
اقتصاد ایران می خواهد از یک قرن وابستگی 

به نفت رهایی یابد.
یکی از مهمترین پیش بینی های صورت 
آینده  سال  بودجه  قالب الیحه  در  گرفته 

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت 
بی تردید  نفت  به  وابستگی  عدم  است. 
تغییرات جدی را در ساختار الیحه بودجه 
رقم خواهد زد. بر مبنای اخبار تایید نشده 
منتشر شده در خصوص الیحه بودجه سال 
آینده نرخ دالر رسمی در قالب بودجه به 

هشت هزار تومان خواهد رسید.
 مالیات جدید می آید؟

یکی از راهکارهای جبرانی برای درآمدهای 
نفتی، مبحث مالیات هاست. این بدان معنا 
افزایش  است  الزم  مالیات ها  که  نیست 
یابد، بلکه سرفصل های تازه ای در این حوزه 

معرفی خواهد شد. حذف برخی معافیت های 
مالیاتی و افزایش سرفصل های مالیاتی از 
جمله این پیشنهادات است. نوبخت در این 
زمینه توضیح داد افزایش درآمدهای مالیاتی 
بدان معنا نیست که ما قصد داریم ضرایب 
مالیات های موجود را افزایش دهیم، بلکه 
حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده تا 

ضرایب بنگاه های تولیدی را کاهش دهیم.
تغییر شیوه تخصیص بودجه

پیش بینی شده است در قالب بودجه سال 
بخش  دو  به  اجرایی  دستگاه های  آینده 

مجری و سیاستگذار تقسیم شوند. 

بر این اساس دولت در قالب الیحه بودجه، 
را  سیاستگذار  دستگاه های  بودجه  تنها 
بودجه  و  کرد  خواهد  ارائه  مجلس  به 
دستگاه های مجری در قالب اسناد اجرایی 
خواهد  ابالغ  و  تصویب  دولت  هیئت  در 

سبب  اقدام  این  معتقدند  شد.کارشناسان 
خواهد شد دست دولت برای صرفه جویی 
بروز  از  ممانعت  و  آینده  سال  بودجه  در 

کسری بودجه باز شود.

هم مالیات جدید می آید، هم معافیت ها کاهش می یابد

مراسم اهدای جوایز کمک هزینه خرید خودرو ساخت داخل به برندگان حساب های قرض الحسنه سال ۱۳۹۷ بانک کشاورزی

 شعبه آزادی شعبه بیرجند

 شعبه سرایان

 شعبه سربیشه

 شعبه قایـن شعبه قایـن

 شعبه نهبندان

 شعبه آزادی

 شعبه فردوس

 شعبه کریـت

وعده ما قرعه کشی بعدی  586 جایزه یک میلیارد ریالی کمک هزینه خرید خودرو و هزاران جایزه دیگر


