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بازار بیرجند بر مدار آرامش
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی: به تمامی اتحادیه های صنفی استان اعالم شده است تحت هیچ شرایطی حق افزایش قیمت را ندارند

مانور آموزشی تمرینی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق جنوب شرق کشور در بیرجند برگزار شد
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از ماست که بر ماست 

مرد و راننده تاکسی بر سر کرایه با 
هم مشاجره می کنند. مرد : »همین 
مسیر را همیشه با دو هزار تومان می 
آیم .« راننده: »بنزین گران شده آقا 
برای ما صرف ندارد.« مرد: »حق 
گران  رسمی  اعالم  بدون  ندارید 
کنید.« راننده :» خدا می داند کی 
 اعالم کنند تا آن موقع ما چه کنیم ؟« 
مرد : »همان کار که ما می کنیم 
همه در فشار هستیم، من همان 
دو هزار تومان را بیشتر نمی دهم.« 
صندلی  روی  را  تومان  هزار  دو 
تاکسی . . .  مشروح در صفحه 2
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جناب آقای مهندس وحید ضیائیان احمدی
خبر مسرت بخش مسئولیت شما در منصب

 مدیرکل تعاون روستایی خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
عزت، سربلندی و توفیقات الهی برایتان مسئلت داریم. امید است در پرتو عنایات حق تعالی

 همواره در تمامی شئون زندگی موفق و موید باشید.
اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان
 نمی کند و آدم هایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند

 و تو آن گونه ای پـدر 
چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان

 مرحوم غالمعلی گنجی
 را به یاد تمام خاطرات زیبایش گرامی می داریم، به همین مناسبت 
 جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۸/۸/۳۰ از ساعت ۱4 الی ۱۵ 
در محل حسینیه گازاریها )واقع در چهارراه دوم مدرس( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده مرحوم گنجی

در دومین سالگرد درگذشت
 پدری دلسوز و همسری مهربان 

شادروان عباسعلی آزادنیا 
دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری می کنیم 
در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی آید 
و دیگر نباید منتظرش باشیم. دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیم 

ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، مهربانی اش
 در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست.

 روحش شاد و قرین رحمت پروردگار باد

خانواده مرحوم آزادنیا

جناب آقای مهندس وحید ضیائیان احمدی
مدیر محترم سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی 

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
معاون محترم اداری مالی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند شما بزرگواران را که موید توانمندی اجرایی، مدیریتی
 و شایستگی در مسئولیت های مختلف اجرایی بوده است،صمیمانه تبریک عرض نموده

توفیق روزافزون و سربلندی تان را از درگاه قادر هستی بخش آرزومندیم.

طالبی - کارگاه صنایع دستی ساروق سرچاه تازیان
شرکت تعاونی در شرف تأسیس زنان روستایی سرچاه تازیان

ارتباطی  اختالل در سیستم های  به  عنایت  با 
در بستر اینترنت و عدم امکان ارسال لیست های حق بیمه تامین 
اجتماعی به صورت اینترنتی به اطالع کلیه کارفرمایان و بیمه شدگان 
خراسان  استان  در سطح  اجتماعی  تامین  رساند، شعب  می  عزیز 
جنوبی آماده دریافت و صدور فیش حق بیمه به صورت حضوری در 
روزهای سه شنبه لغایت پنجشنبه روزهای پایانی آبان ماه می باشد.
لذا کارفرمایان و بیمه شدگان محترم جهت ارسال لیست و دریافت 
حضوری صورت  به  توانند  می  خود  های  کارگاه  بیمه  حق   فیش 
از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ و ۱۵ الی ۱۷ به شعب تامین اجتماعی

در سراسر استان مراجعه و حق بیمه خود را پرداخت نمایند. 

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

اطالعیـه مهـم

دنیـای فــرش 
اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم

 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه ، نبش شعبانیه 4

3797 361  0915- 9464 750 0935  31 17 31 32 - علی زارع

جناب آقای مهندس حسین مودی 
مدیر محترم شعب بانک کشاورزی

 استان خراسان جنوبی 
با نهایت مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که نشانگر تعهد 

و خدمات ارزنده شماست، تبریک عرض نموده و برایتان در 
سمت فوق توفیق بیش از پیش از خداوند متعال خواستاریم.

محمدرضا آذربایجانی
مدیریت و پرسنل شرکت ایران کاوش

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۴۳۹۶۱۴ - ۳۲۴۳۹۶۱۳ -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

قابل توجه ادارات و مردم شریف بیرجند
 برنج طارم فجر با ضمانت آزمایش و پخت
کیسه ۱۰ کیلویی ۱۴۸/۰۰۰ تومان به قیمت برنج پاکستانی

انتهای مدرس، تقاطع محالتی، هایپر مارکت برجیس
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام
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از ماست که بر ماست 

* رجب زاده

هم  با  کرایه  سر  بر  تاکسی  راننده  و  مرد 
را  مسیر  »همین  مرد:  کنند.  می  مشاجره 
همیشه با دو هزار تومان می آیم.« راننده: 
»بنزین گران شده آقا برای ما صرف ندارد.« 
مرد: »حق ندارید بدون اعالم رسمی گران 
کنید.« راننده :» خدا می داند کی اعالم کنند 
تا آن موقع ما چه کنیم ؟« مرد : »همان کار 
که ما می کنیم،همه در فشار هستیم، من 
همان دو هزار تومان را بیشتر نمی دهم.« 
دو هزار تومان را روی صندلی تاکسی می 
 اندازد و در را می بندد. راننده غرو لند کنان گاز 
می دهد  و دور می شود و مرد با چهره ای 
در هم و ابروانی گره خورده به سمتی دیگر 
راه می افتد. این روزها مسئولی نیست که با 
قاطعیت از ممنوعیت افزایش قیمت کاالها به 
بهانه باالرفتن قیمت بنزین و نظارت جدی بر 
بازار نگوید، چه در سطح ملی و چه در استان 
ها. با این حال نمی توان این واقعیت را پنهان 
کرد که برخی از ما هنگام دریافت خدمات یا 
خرید کاالیی با افزایش قیمت، دقیقا به بهانه 
 یا به دلیل تغییر قیمت بنزین مواجه شده ایم. 
چون  خدماتی  دهندگان  ارائه  از  بسیاری 
تاکسی تلفنی ها ، تاکسی ها و ... که شغل 
خود را در ارتباط مستقیم با تغییر نرخ بنزین 
دیدند، بی معطلی از روز بعد افزایش قیمت 
این حامل انرژی، هزینه ها را باال برده اند. 
با سوال و جواب و اعتراض به آن ها هم کار 
 به جایی نمی رسد، بعضی شان کار خود را 
می کنند، نشسته اند و دودو تا چهار تا کرده 
اند و به تنهایی به این نتیجه رسیده اند که 
به عنوان مثال باید 10 درصد بیشتر از قبل 
دریافت کنند اگر نه دخل شان با خرج شان 
نمی خواند. در این بین آنچه رخ می دهد، 
اگر به نزاع و درگیری نکشد عاملی می شود 
ناراحتی  عصبانیت،  و  ریختگی  بهم  برای 
و ذهن هایی پر از گله و شکایت. به وجود 
آمدن جامعه ای که در آن هر لحظه منتظری 
کسی سرت را کاله بگذارد و پول بیشتری به 
 جیب بزند و ظهور شهروندانی که می پندارند، 
همه می خواهند این ضرر بنزینی را با چاپیدن 
دیگری جبران کنند، مگر آنکه خالفش ثابت 
شود. در شرایط خاصی قرار گرفته ایم موج 
اعتراض ها به قیمت بنزین و قوز باال قوز 
قیمت  افزایش  بهانه  به  ها  اغتشاش  شدن 
از  گذشته  و  کرده  ایجاد  حاد  وضعیتی  آن 
دالیل، معایب و مزایای طرح سهمیه بندی 
از هر چیز درخطر  بیش  امرزو  آنچه  بنزین 
برای  که  است  ارتباطی  نوع  تهدید  است، 
آمیز  مسالمت  زندگی  یک  گرفتن  جریان 
اجتماعی باید شکل گیرد، ارتباطی با درجه 
از حس  برخوردار  و  اعتماد  از  ای مشخص 
نوع دوستی که می تواند جامعه را به پویایی 
و شادمانی برساند. اما در جامعه ای که هر 
جیب  در  دست  جبران ضررش  برای  کس 
دیگری فرو ببرد یعنی بر خالف قانون و با 
هر نرخی خودش تصمیم می گیرد فعالیت 
کند به قول معروف سنگ روی سنگ بند 
نمی شود. اگر در اجتماع زندگی می کنیم باید 
پذیرای قانون باشیم و فراتر از این اصل به 
ماجرا بگریم. با نگاهی که یک انسان دارد به  
جامعه ای بنگریم که اعضای آن می توانند 
با مهربانی به یکدیگر، آرامبخش ذهن بهم 
ریخته همنوع خود باشند، در ک کنند، انسانی 
که مشکالت مالی او را چنان در تنگنا قرار 
داده که نمی تواند حتی هزار تومان بیشتر 
هزینه کند، به شهروندی که کارگر است و 
شاید امروز نتوانسته پولی درآورد و فرزندانش 
گرسنه اند، به آن راننده تاکسی که همین 
خودرواش،  جانبی  های  هزینه  برای  دیروز 
پول زیادی پرداخته و حاال حتی نمی تواند 
همه  بپردازد.  را  اش  سهمیه  بنزین   هزینه 
طبقه  هر  از  بیش  طرح  این  که  دانیم  می 
دیگری طبقات متوسط و دهک های پایین 
جامعه را درگیر کرده و خوب از حال هم با 
خبریم که در این طبقه چه می گذرد، پس یک 
رنگ باشیم، همدیگر را دوست بداریم، ذهن 
مان را به امید گره بزنیم و تا می توانیم دستی 
را بگیرم و نگذاریم کسی به پایان خط برسد. 
این مسئله اقتصادی مهم، برنامه ریزی خیلی 
ها برای گذران زندگی و معیشت بسیاری از 
مردم را تغییر خواهد داد که بر کسی  پوشیده 
نیست، فشار اجرای آن هم برای همه است 
و اگر همه آن را بپذیرند و شانه ای جا خالی 
نکند ، وضعیت تغییر خواهد کرد و اهداف مهم 
طرح سهمیه بندی بنزین هم دست یافتنی 
خودخواهی  صورت،  این  غیر  در  شود.  می 
و  گیرد  فرامی  را  بیشتر جامعه  و  بیشتر  ها 
فرهنگ شهروندی به خطر می افتد، این خطر 
هم برای همه است، اینجاست که دیگر راه 
گریزی برای آن ها که امروز شانه خالی کرده 
اند وجود ندارد. آری از ماست که بر ماست. 
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سردار مهری: پرونده پرداخت جریمه غیبت سربازی بسته شده است

 ایرنا- رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: پرونده پرداخت جریمه غیبت سربازی 
در سال 1۳۹۷ بسته شده و زمان آن گذشته است، بنابراین دیگر امکان نام نویسی از افراد متقاضی 

استفاده از امکانات این طرح وجود ندارد و بهتر است این افراد به مراکز مربوطه مراجعه نکنند.

آیتی  دکتر محسن   - کاری  نسرین 
ملی  همایش  دومین  علمی  دبیر 
فرهنگ دانشگاهی در نشست خبری 
به  اشاره  ضمن  رسانه  اصحاب  با 
اینکه دانشگاه بیرجند میزبان دومین 
دانشگاهی  فرهنگ  ملی  همایش 
است، گفت: 1۳0 مقاله به دبیرخانه 
از  پس  که  شده  ارسال  همایش 
 ۷0 داوران  شورای  توسط  داوری 

مقاله پذیرفته شد.
وی یادآور شد: دانشگاه بیرجند 6 آذر 
میزبان دومین همایش ملی فرهنگ 
دانشگاهی است. دکتر آیتی با اشاره 
حضور  با  همایش  این  اینکه  به 
صاحب نظران برجسته کشور برگزار 
می شود، از دانشگاهیان استان برای 
کرد. دعوت  همایش  این  در  حضور 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
مقاله   ۷0 گفت:  بیرجند  دانشگاه 
توسط کمیته داوران دومین همایش 
ملی فرهنگ دانشگاهی پذیرفته شد 
سخنرانی  شکل  به  مقاله   1۵ که 
مجموعه  کتاب  در  بقیه  و  ارائه 
می شود. چاپ  همایش   مقاالت 
اساتید  از  داور   ۴۰ داوری 
همایش  در  کشوری  مطرح 

ملی فرهنگ دانشگاهی
وی با بیان اینکه  ۴0 داور از اساتید 
کشور  سراسر  دانشگاه های  مطرح 
کار داوری آثار را انجام دادند، افزود: 
لوح  در  مقاالت  کامل  مجموعه 

فشرده تهیه خواهد شد.
جامعه  اکنون  اینکه  بیان  با  آیتی 
نسلی  کننده  تربیت  باید  دانشگاهی 

تمدن  ایجاد  و  آینده  برای  که  باشد 
اسالمی و ایرانی سازنده باشد، ادامه 
داد: برای تمدن سازی نیازمند توجه به 
زیربنا  به عنوان یک  مقوله فرهنگ 
درون  در  باید  دانشگاه  و  هستیم 
فرهنگ  زمینه  در  نخست  گام  خود 
را محکم بردارد چون این مجموعه 
دانشگاهی  فرهنگ  دارای  علمی 
کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  فاخر 
و  است  زیربنایی  مقوله  فرهنگ 
مجموعه دانشگاه باید خرده فرهنگ 
دبیر  کند.  تقویت  را  دانشگاهی 
علمی دومین همایش ملی فرهنگ 
چهره های  شد:  یادآور  دانشگاهی 
گلشنی  مهدی  دکتر  مانند  شاخص 
دانشگاه صنعتی  علمی  هیئت  عضو 
شریف، دکتر غفاری معاون فرهنگی 
فناوری،   و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دکتر سید ضیاء هاشمی عضو هیئت 
مدیرعامل  و  تهران  دانشگاه  علمی 
ایرنا از میهمانان ما هستند که در این 
افزود:  وی  دارند.  همایش سخنرانی 
واضح ترسیم  به  رسیدن  ما   هدف 

 از فرهنگ دانشگاهی و الگوی ایرانی
 اسالمی پیشرفت است  که فضیلت های

اخالقی را در خود جای می دهد. وی 
که  هستیم  این  دنبال  به  داد:  ادامه 
این  در  را  علمی  استوار  نظریه های 

همایش به شکل عملیاتی درآوریم.
نقد دانشگاه به معنای تحلیل 

وضع موجود دانشگاه است
اجرایی  دبیر  محمدی  ابراهیم  دکتر 
به  دانشگاه  نقد  گفت:  نیز  همایش 
معنای تفسیر، تحلیل و تبیین وضع 
موجود دانشگاه و فراهم کردن زمینه 
مطلوب  وضعیت  سمت  به  حرکت 
است و فرهنگ ما ذاتاً نگاه انتقادی 
به خود را در تمام تاریخ داشته است 
و دانشگاه همیشه خود را نقد می کند 
و به بهبود وضع خود کمک می کند.

فرصتی  این همایش  داد:  ادامه  وی 
است برای اینکه این نقدها ارائه شود 
برداشته  تری  سنجیده  گام های  تا 
شود  که امیدواریم نتایج ماندگار و 

عمیقی داشته باشد.
اهمیت  به  توجه  با  افزود:  وی 

از همه عالقه مندان  موضوع رسمًا 
برگزاری  در  کنیم  می  دعوت 
وی  باشند.  داشته  حضور  همایش 
ادامه داد: این همایش کار مشترکی 
پژوهشکده  و  بیرجند  دانشگاه  بین 
وزارت  اجتماعی  فرهنگی  مطالعات 

علوم است.
میزبان  بیرجند  دانشگاه 
فرهنگ  ملی  همایش  دومین 

دانشگاهی در ششم آذر ماه
دبیرخانه  مسئول  محمدی  علی اکبر 
فرهنگ  ملی  همایش  دومین 
دانشگاهی نیز گفت: دومین همایش 
ملی فرهنگ دانشگاهی به میزبانی 
مشارکت  با  و  بیرجند  دانشگاه 
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی 

فناوری برگزار خواهد شد.
ادبیات  دانشکده  عضو هیئت علمی 
بیرجند  دانشگاه  انسانی  علوم  و 
این  برگزاری  علت  اینکه  بیان  با 
دانشگاهیان  بیشتر  آشنایی  همایش 
با ضرورت های فرهنگی بوده است، 
 افزود: موجی در این باره در فضای 
تغییر  ضرورت  و  افتاده  راه  مجازی 
به  نگاه  نوع  و  فرهنگی  فضای 
دانشگاه در کشور مطرح شده است.

برگزیده  مقاله های  شد:  یادآور  وی 
همایش پس از داوری و تأیید هیئت 
از جمله  تحریریه در نشریات معتبر 
فصلنامه علمی - پژوهشی، فناوری 
 - علمی  مجله  و  درسی  برنامه 
ایرانی  فرهنگ  تحقیقات  پژوهشی 

به چاپ خواهد رسید.

دانشگاه بیرجند میزبان دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
عکس: کاری
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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
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آگهی ابالغ اجرائیه 
)سند ذمه- قرارداد بانکی(

بدین وسیله به آقای مصطفی آسیابانی فرزند 
غالمحسین دارنده شماره ملی ۰۶۴۰۰۴۲۵۱ متولد ۱۳۶۸/۶/۳ 
یا  واحد ۴۰۱  تراشکاران،  بلوار  بیرجند، خیابان میالد،  ساکن 
شهرستان سربیشه ناحیه مقاومت سپاه به عنوان وام گیرنده 
ابالغ می شود: بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب استان خراسان 
جنوبی مستند به قرارداد شماره ۹۴۰۱۱۰۳۳۳۲۳۳۷۹۱ مورخ 
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ جهت وصول مبلغ شصت و سه میلیون و نهصد 
و چهل و سه هزار و هشتصد و چهل و دو ریال )۶۳/۹۴۳/۸۴۲( 
و  اصل  ریال  )مبلغ ۵۵/۰۸۶/۹۷۰  شرح:  بدین  خویش  طلب 
مبلغ ۶/۸۵۶/۸۷۲ ریال سود و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت 
تاخیر تا روز درخواست ۹۸/۲/۲۳ به انضمام جریمه دیرکرد تا 
روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه شما و ضامن مربوطه 
را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۰۲۵۳ در این 
بیرجند تشکیل شده  اسناد رسمی  اجرای  اداره  نزد  خصوص 
است. نظر به اینکه طبق گزارشات مورخ ۹۸/۳/۲۳ و ۹۸/۴/۱۲ 
مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق 
شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از 
شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک مهر اقتصاد و به استناد 
ماده ۱۸- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره 
به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف ۱۰ 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می 

شود علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۹    
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

کارفرمایان و بیمه شدگان محترم

ارسال لیست بیمه و مالیات
 فقط یک روز مهلت دارید 

سریع مراجعه فرمایید.
 صبح و عصر

مرکز تخصصی بیمه و مالیات

آدرس:  پاسداران
 روبروی شعبه تامین اجتماعی 
دفتر پیشخوان خدمات دولت

3242  3242- چمنی

با ما هنر معامله گری را بیاموزید
آموزش خصوصی انواع بازارهای مالی ) بورس ایران ، بورس جهانی(

شامـل: 
مبانی و نحوه ورود به بازارهای داخلی و بین المللی

پلتفرم معامالتی متاتریدر 4و 5
استراتژی معامالتی پرایس اکشن منطبق بر اصول مالی رفتاری و مالی کالسیک 

Advanced  Get  استراتژی معامالتی امواج الیوت با پلتفرم تخصصی
انواع روش های مدیریت سرمایه ، مدیریت ریسک و تهیه ژورنال معامالتی
 مهندس محمد حسنی مهموئی           مشاوره رایگان : 9001 561 0901  

 Hasani . civil :اینستاگرام با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی

شعبـه 1:حد فاصـل معلـم 21 و 23           شعبـه 2 : نبش معلـم 54 - روبـروی پارک 
75000آجیل شور )تمام مغز( 32000زعفران با ریشه 

75000آجیل زمستونی )شیرین( 39000زعفران سر قلم

32500بادام محلی 21000تخمه کانادایی شور

 66000بادام نرمه25000تخمه سناتور

 145000بادام هندی17000تخمه هندوانه )ژاپنی( 

 48000انجیر  استهبان44000کدو  گوشتی

 13500خرمای زاهدی60000آجیل مخلوط)70درصد( 

  05632447342- 09152642595 )عرب(

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

رئیس جمهور: آمریکا باید
 بفهمد رهبر جهان نیست 

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آمریکا باید بفهمد 
سایر  مانند  کشور  یک  و  نیست  جهان  رهبر 
کشورهاست، گفت: کاهش تعهدات برجامی ایران، 

در چارچوب برجام است.

دولت و مجلس از مردم 
عذرخواهی کنند 

طرح  در  مهمی  ضعف های  گفت:  میرسلیم 
سهمیه بندی بنزین هست که مسئولیت آن را دولت 

و مجلس باید بپذیرند و از مردم عذرخواهی کنند.

 رسیدگی به دارایی های مسئوالن برای 
صیانت از آبروی مدیران کشور است 

نامه  آیین  اجرای  و  تصویب  قضاییه  قوه  رئیس 
قانون رسیدگی به دارایی های مسئوالن را در جهت 

صیانت از آبروی مدیران کشور دانست.

»عبدالرضا داوری« به اتهام همکاری
 با آمدنیوز بازداشت شد 

عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد به 
اتهام همکاری با روح ا... زم و کانال تلگرامی آمد نیوز 
بازداشت شد. داوری پیش از این در خرداد ماه سال 
۹6 برای تحمل حبس به مدت ۳ سال بازداشت شد، 
اما سرانجام در شهریور ماه سال ۹۷ و پس از نقض 
حکم صادر شده از سوی دیوان عالی کشور آزاد شد.

جعفرزاده: برچسب هایی مثل 
دیکتاتور به رئیس مجلس نمی چسبد 

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه برچسب هایی مثل 
دیکتاتور به رئیس مجلس نمی چسبد، گفت: این 
صحبت ها ناشی از تنگ نظری و نوع نگاه اشتباه است 

که امیدواریم همکاران این ادبیات را اصالح کنند.

اعالم حمایت آمریکا از مردم ایران
 دروغی شرم آور است 

وزیر امور خارجه در پی صدور بیانیه ای مداخله جویانه 
توسط کاخ سفید در حمایت از آشوب ها در ایران، 
گفت: اعالم حمایت مقامات آمریکایی از مردم ایران 
دروغی شرم آور است. رژیمی که با اِعمال تروریسم 
اقتصادی مانع رسیدن غذا و دارو به مردم عادی اعم 
از سالخوردگان و بیماران می شود، هیچ گاه نمی تواند 
ادعای وقیحانه حمایت از مردم ایران را داشته باشد.

طال و دالر ارزان شد 

و  میلیون   ۴ به  آزادی  تمام  بهار  سکه  قیمت 
12۹هزار تومان، طالی 1۸عیار هم ۴22 هزار 
و ۹00 تومان و قیمت دالر صرافی ملی به 11 

هزار و ۹۹0 تومان رسیده است.

فقط 27 درصد مصرف بنزین
 به قیمت آزاد خواهد بود 

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
فقط 2۵ میلیون لیتر بنزین )حدود 2۷ درصد( 
قیمت  به  لیتر مصرفی کشور  میلیون  از ۹۵ 
آزاد فروخته می شود، اظهار کرد: دولت حتی 
برای خودروهای دولتی هم سهمیه ای در نظر 

نگرفت تا در نهایت به نفع مردم باشد.

کمک معیشت خانوار اگر تا
 شنبه شب واریز نشد تماس بگیرید 

مهر-حسین میرزایی سخنگوی ستاد تبصره 
1۴ قانون بودجه گفت: چنانچه خانواری خود 
را مشمول طرح معیشت می داند اما تا شنبه 
شب کمک معیشتی دولت برایش واریز نشد، 
می توانند با سامانه * 6۳6۹ تماس بگیرند.

وزارت رفاه، هیچ پیامکی 
در خصوص یارانه ارسال نمی کند 

در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مهر- 
اطالعیه ای اعالم کرد، هیچ پیامکی در خصوص 
ارسال نمی شود. این وزارتخانه  از سوی  یارانه 

»سام« و »جی پالس« جایگزین 
سامسونگ و ال جی می شوند 

ایرنا-رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم 
خانگی تهران با اعالم خبر خروج شرکت های 
لوازم خانگی کره ای گفت: نشان های ایرانی 
برندهای  جایگزین  پالس«  و »جی  »سام« 

سامسونگ و ال جی می شوند.

 حذف قبوض کاغذی گاز از اوایل آذر
از  ایران  گاز  ملی  شرکت  عمومی  روابط 
آذرماه  اوایل  از  گاز  کاغذی  قبوض  حذف 
امسال خبر داد و گفت: زیرساخت های الزم 
مردم  از  و  آماده شده  کار  این  اجرای  برای 
می خواهیم با ما در این زمینه همکاری کنند.
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برگزاری 400 یادواره شهید در مدارس

صداوسیما- بیش از 400 یادواره شهید دانش آموز، تا پایان سال تحصیلی در مدارس برگزار می شود.مدیر کل آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد 500 معلم و دانش آموز 
شهید  استان  افزود: این یادواره ها در اجرای طرح الله های روشن برگزار می شود.واقعی افزود: تشکل ها و شوراهای دانش آموزی مدارس به عنوان شبکه بزرگ اجتماعی، 
فرهنگی و اعتقادی، ظرفیت بی نظیری برای جریان سازی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری به ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی در گام دوم انقالب دارند.

 

شکایت ازگرانفروشی 
4برابرشد 

کاری- وقایع چند روز گذشته در کشور 
باعث شد تا قیمت برخی از کاالهای 
اساسی در بازار علیرغم مواضع انکاری 
طی  بگیرد.  افزایشی  روند  مسئوالن 
چند روز گذشته قیمت خودرو باال رفت. 
فعاالن بازار خودرو علت افزایش قیمت 
را نبود فروش خودرو از سوی دالالن 
ذکر می کنند. به گفته این افراد قیمت 
های ذکر شده، در روزهای اخیر کامال 
حبابی بوده و هیچگونه منطقی ندارد. 
ارائه  های  قیمت  براساس  اکنون  هم 
شده قیمت پراید حدود 50 میلیون، تیبا 
میلیون،  میلیون، سمند ۸۹  باالی 5۷ 
پژو 206 تیپ 2 ۹0 میلیون، پژو 405 
جی ال ایکس ۸0 میلیون و پژو پارس 
این  است.  شده  اعالم  میلیون   106
افزایش قیمت در حالی رخ داده است 
انجام  بازار  نیز در  که خرید و فروشی 
نمی شود. البته افزایش قیمت فقط در 
حوزه خودرو نیست. در خراسان جنوبی 
رئیس سازمان صمت می گوید: پس 
طرح  آغاز  و  بنزین  قیمت  اصالح  از 
نظارت بر بازار، گزارش های مردمی به 
سامانه 124 با 400 فقره تماس، چهار 
برابر افزایش داشته و بیشترین تماس ها 
مرتبط با افزایش قیمت در حمل ونقل و 
داوود شهرکی  بوده است.  صیفی جات 
با اشاره به اجرای طرح ویژه پیشگیری 
و مقابله با گران فروشی و احتکار ویژه 
کرد:  اظهار  یارانه ها  هدفمندی  طرح 
کنترل  تشدید  طرح  اجرای  در  اکنون 
بازار و خدمات برای جلوگیری از افزایش 
قیمت های احتمالی آغاز شده است. وی 
با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت 
کاال و خدمات به بهانه افزایش قیمت 
بنزین ممنوع است، بیان کرد: شهروندان 
از  اعم  تخلف  هرگونه  می توانند 
گران فروشی، ...) ادامه در ستون مقابل(

 خبر ویژه

مصرفی  قبوض  که  سازمانهایی  لطفا 
مشترکین را از طریق پیامک ُمد کردند 
در ثبت شماره تلفن همراه مشترک دقت 
نمایند. دیروز پیامکی برام آمد که اگر 
دقت نمی کردم حدود 100 هزار تومان 
قبض کسی دیگر را پرداخت می کردم.
۹15...212
سالم خدمت شهردار محترم وقت شما 
بخیر ما از ساکنان مدرس 21 هستیم 
کوچه  این  در  که  هستید  مستحضر 
دفترکارگزاری بیمه فعالیت داره ترافیک 
برای  امان  و  زیاد  حد  از  بیش  کوچه 
ساکنین کوچه نمونده. خواهشمندیم شما 
رو بخدا نسبت به یک طرفه کردن کوچه 
دستورات و  کنید  اقدام  هرچه سریعتر 

 و اقدامات الزم را مبذول فرمایید.
۹15...502

از شهرداری تقاضا داریم فکری به  حال 
اتوبوس های شهرداری کند. ما که هیچی 
الاقل واسه راننده ها فکر گرمایش باشن، 
هر راننده ای که دیدم با کاله و دستکش 
و بعضا با بستن بینی اول صبح رانندگی 

می کند خدا رو شکر تو قطب نیستیم!
۹15...662
لطفا با توجه به وضع بنزین، زمان وسایل 
نقلیه عمومی )اتوبوسرانی( را طوالنی تر 

کنید تا ساعت 11 یا 12شب
۹15...۹۹5

مگر قرار نبود به جز بنزین چیزی گران 
نشود؟  اداره ... بیرجند درب انبار توزیع ...  
را پلمپ کرده تا آن را گران کنند و این 

مطلب را کارمندان آن اداره می گویند.
۹15...506
واقعا دست مریزاد آقای روحانی، شب 
عیدی عجب عیدی به مردم دادی، حتما 

باید شب عید انجام می شد؟
۹10....250
آیا کسی هست در فرمانداری و یا سازمان 
صمت برای مردم توضیح بدهد فلسفه 
شکل گیری چهارشنبه بازار و یا یکشنبه 
بیرجند  در  غفاری  روز  بازار  یا  و  بازار 
چیست؟ قیمت کاالها و تره بار در این 
نوع بازارها اکثر اوقات هم تراز با مغازه 
 های شهر و بعضا بیشتر از قیمت مغازه ها 
می باشد. آیا آقایان مسئول بازدید میدانی 
دارند یا خیر؟ به عنوان مثال چرا انار را در 
چهارشنبه بازار کیلویی 5 یا 6 هزار تومن 

بعضی غرفه داران می فروشند؟
۹10...1۷0
برای مرکز  سهمیه طرح ملی مسکن 
استان ۳۸2 نفر اعالم شد و در کمتر از 
دو ساعت اولیه ظرفیت تکمیل شد، در دو 
دوره  آقای روحانی هیچ گونه ثبت نامی 
واجد شرایط  افراد  برای  جهت مسکن 
صورت نگرفته و واحدهای تحویل شده 
مربوط به دوران احمدی نژاد بوده، یعنی 
پس از 6 سال فقط ۳۸2 واحد، در صورتی 
که در حالی که چندین هزار نفر در مرکز 
تعداد  این  هستند،  خانه  بدون  استان 
 محدود که تازه ثبت نام کرده اند خود نیز 
می دانند که تحویلی این واحدها چندین 
سال طول خواهد کشید و دولت بعدی 
جوابگوی آنها خواهد بود، دست مریزاد به 

این دولت ؛ سرافراز باشی پهلوان.
۹15...11۸
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پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
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پیام شما

...ادامه خبر ویژه 
افزایش  و همچنین  تقلب  کم فروشی، 
معاونت   124 سامانه  به  را  قیمت ها 
بازرسی این سازمان گزارش دهند تا در 
اسرع وقت رسیدگی شود. رئیس سازمان 
صمت با بیان اینکه اولویت نظارت در 
این چند روز با کاالهای پرمصرف بوده 
و 15 تیم در دو شیفت صبح و عصر کار 
نظارت را بر عهده دارند، مطرح کرد: از 
25 آبان تاکنون 21 پرونده افزایش قیمت 
در استان تشکیل شده است. شهرکی 
همچنین در خصوص قیمت ۸ تا 10 هزار 
تومانی گوجه فرنگی در بازار، بیان کرد: 
افزایش قیمت گوجه فرنگی در روزهای  
اخیر، ناشی از سرمازدگی و کمبود بوده 

و بی ارتباط با گرانی قیمت بنزین است.

از  تشکر  ضمن  احترام  و  سالم  با 
مسائل  به  خوبی  به  که  آوا   روزنامه 
می پردازد و با تشکر از گزارش هراس 
چاپ  روزنامه  در  که  شهر  پوست  زیر 
کرده بودید برای وضع شهری بیرجند 
و نبود برنامه ریزی منسجم اجتماعی و 
فرهنگی برای آن بگویم که مسئوالن 
ما هنوز دغدغه مند این مسائل نیستند 
فرزندشان صبح با ماشین اداره رفت و 
آمد می کند، در خیابان از هر آسیبی در 
امان است عصر بهترین تفریحات و معلم 
خصوصی و راننده در اختیارشان است و 
مشکلی ندارند اما تکلیف مردم بیچاره 
اعتیاد  خاطر  به  که  ما  جوان  چیست؟ 
چند خانواده را عاصی کرده است باید به 
کدام اقدامات فرهنگی و اجتماعی دل 
ببندد. آقای مدیر کل دادگستری آسیب 
ها فقط در کارخانه ها نیست که پیگیری 
و حمایت می کنید مدیران فرهنگی و 
اجتماعی هم که فرصت خدمت را به 
بیهودگی و بطالت می گذرانند هم باید 
زیر ذره بین قانون باشند. به خدا جوانان 
ما هیچ تقصیری ندارند که در مرز زندگی 
می کنند و مسئوالنشان هنوز این را درک 
نکرده اند از آوا هم می خواهم که روی 
این موضوع کار کند و به احترام ستون 
دیدگاه ها که بیشتر پیشنهاد و دیدگاه است 
پیشنهاد می کنم دستگاه های فرهنگی 
و اجتماعی استان یک تقویم برای تمام 
سال تعریف کنند و نیازهای جوانان را 
ببینند آقایان مسئول برای شما حکم نزده 
اند که فقط نظارت کنید و مجوز بدهید 

کمی هم خودتان قدم بردارید.  
مرضیه . ج از خوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
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 دیدگاه خوانندگان

محمودآبادی - اعتبارات میلیاردی کشور برای 
مقابله با بیابان زایی امسال در خراسان جنوبی 
نیز سهمی دارد تا جایی که قرار است مسئوالن 
منابع طبیعی بعد از انقالب در آبخیزداری حاال 

نهضت سبز بیابان زدایی را عملیاتی کنند.
سال ۹6 اعتبارات بیابانزدایی از محل صندوق 
توسعه ملی تنها به خوزستان تعلق گرفت. اما 
تالش و رای زنی مسئوالن در استان باعث 
شد، سال  بعد کارگروه ملی مقابله با بیابان 
زدایی اعتبار خوبی برای استان در نظر بگیرد. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعالم 
این خبر گفت: رقم مصوب اعتباری در سال 
1۳۹۸ در بخش مقابله با بیابان زایی بیش از 

۷۸۳ میلیارد ریال است.
علیرضا نصرآبادی افزود: این اعتبار مربوط به 
اجرای عملیاتی شامل نهالکاری، مالچ پاشی، 
مدیریت هرزآب، تعمیم ترسیب کربن و سایر 

فعالیت های بیابان زدایی است.
 وی با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی 
پاشی  مالچ  مکان  انتخاب  برای  کارشناسی 
محدوده  پاشی  مالچ  عملیات  کرد:  اعالم 
مسجد شکر در تپه های ماسه ای فعال در 
محور آسفالته و مسیر ریلی راه آهن طبس - 
یزد با اعتبار حدود 400 میلیارد ریال در سطح 

۷۷1 هکتار اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: عالوه بر این اجرای عملیات 
بیولوژیک نهالکاری روی مالچ در سطح ۳۸6 
برای  ای  ماسه  تپه های  بذرپاشی  و  هکتار 
تثبیت بیولوژیک تپه های مذکور بعد از مالچ 
پاشی انجام خواهد شد. نصرآبادی متذکر شد: 
این نوع مالچ پاشی با محیط زیست منطق بوده 
 و هیچ مشکل زیستی را به وجود نمی آورد.

در طرح های  بیابان   ۸ هزار هکتار 
بیابان زدایی

ریال  میلیارد   ۳۳۳ اینکه  به  اشاره  با  وی 
اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار کشور عالوه 

بر اعتبار قبلی تصویب شده گفت: در سطح 
اجرایی پیش  ۸ هزار هکتار تمامی عملیات 
بینی شده در کانون های بحرانی فرسایش 
بادی و مناطق غبارخیز انجام خواهد گرفت. 
دهد  می  نشان  مدیرکل  اعتباری  خبرهای 
قرار است در استان تحوالت خوبی به لحاظ 
که  چرا  شود.  انجام  زدایی  بیابان  با  مقابله 
از محل  اعتبار  ریال  میلیارد  او ۳6  گفته  به 
ملی  سرمایه ای  داریی های  تملک  اعتبارات 
به پروژه شماره 4 )برنامه کنترل بیابان زایي 
آسیا و اقیانوسیه( پروژه تعمیم ترسیب کربن 
و RFLDL اختصاص یافته است. علیرضا 
اعتبارات  این  بر  داد: عالوه  ادامه  نصرآبادی 
طرح تثبیت شن های روان و مدیریت مناطق 
ترسیب  تعمیم  به  مربوط  طرح  و  بیابانی 
داریی های  تملک  اعتبارات  محل  از  کربن 

است.  ریال  میلیارد   14 استانی  ای   سرمایه 
وی یادآور شد: اجرای طرح های خاص بیابان 
زدایی و عملیات بیولوژیک بیابان زدایی که 
توسط منابع طبیعی و محیط زیست انجام می 

شود سر جمع ۷۷1 هکتار است
آزادسازی مراتع

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزدادی گفت: با توجه 
به این که عرصه های منابع طبیعی و باالخص 
 مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین 

مساله برای استمرار حیات و بقای کره خاکی 
و پشتوانه محیط زیست بشر بوده لذا در برنامه 
ریزی های اصولی و ملی، بهره برداری بهینه 
از آن همواره مطرح است و بایستی در جهت 
اصالح، احیا و بهره برداری بهینه از آن که 
ها،  جنگل  سازمان  اهداف  با  همگام  همانا 

مراتع و آبخیزداری کشور است، گام برداریم.
کل  اداره  مراتع  امور  اداره  افزود:  نصرآبادی 
منابع طبیعي استان خراسان جنوبي همگام با 
سیاست های اجرایی سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری هرساله مباردت به انجام پروژه 
 های اجرایی از محل اعتبارات ملی ، استانی ، 
سال  در  کند.  می  و...  ملی  توسعه  صندوق 
محل  از  ریال  میلیارد   2 مبلغ  نیز  جاری 
اعتبارات ملی ، مبلغ 4 میلیارد ریال از محل 
از  ریال  میلیارد  مبلغ 21   ، استانی  اعتبارات 

برای  ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات  محل 
عملیات بیولوژیک بیومکانیک ومدیریت مراتع 

استان مصوب شده است.
وی اضافه کرد: در این راستا طرح مدیریت 
پایدار مراتع کشور از محل اعتبارات ملی  با 
هدف تعیین محدوده عرفي، تعیین ظرفیت 
برداران واقعی دارای  مرتع و شناسایي بهره 
و  صدور  منظور  به  و  مراتع  از  استفاده  حق 
کنون 61۸  تا  که  انجام  چرا  پروانه  اعطاي 

سامانه مرتعی با سطحی بالغ بر ۸ میلیون و 
45 هزار هکتار با 2۹6۸0 خانوار بهره بردار 
چرا  پروانه  فقره   1۳5۳۹ و  شده  ممیزی 

صادرشده است. 
 وی گفت: همچنین با اجرای طرح بهبود و 
اصالح مراتع از محل اعتبارات استانی در قالب 
عملیات بیولوژیک و بیومکانیک و مدیریت 
بهره برداری از مراتع و با هدف کاهش فشار 
دام مازاد، احیاي مراتع و بهبود بخشیدن به 
وضع مراتع موجود جهت بهره برداري بهینه از 
 این مراتع با مشارکت مرتعداران اقدام می شود.

مرتع آزاد شد
در سال جاري مساحتي حدود 500 هزار هکتار 
آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  هاي  عرصه  از 
استان که در سنوات قبل از محل اعتبارات 
دولتي و با مشارکت بهره برداران عرصه های 
مرتعي احیا و اصالح شده، برای بهره برداري و 
تعلیف دام مرتعداران ذیحق استان از اول آبان 
ماه با توجه به تعیین ظرفیت به عمل آمده 
مورد بهره برداري قرار گرفته است. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری با اعالم این خبر 
گفت: حدود 250 هزار واحد دامي متعلق به 
و  روستایي  دامدار  و  مرتعدار  خانوار  هزار   ۹
عشایري، در 115 منطقه در سطح استان به 
مدت ۸0 تا ۹0 روز  از این مراتع بهره برداري 
می کنند. طي این مدت، بهره برداران مکلف 
به رعایت نکات فني قید شده در پروانه هاي 
موقت صادره  مي باشند. نصرآبادی تاکید کرد: 
با احیای عرصه هاي مذکور عالوه بر حفاظت 
خاک، اهداف مربوط به اصالح و احیای مراتع، 
بهبود وضع پوشش گیاهي، حفظ منابع آب 
و خاک، جلوگیري از فرسایش خاک و بهبود 
عوامل زیست محیطي محقق گشته که این 
امر سبب افزایش تولید علوفه خشک و بالطبع 
تن   ۳6۷50 میزان  به  برداشت  قابل  علوفه 
به ارزش ریالي۳۸6 میلیارد ریال مي شود و 
همچنین منجر به بهبود وضعیت معیشتي و 

اقتصاد بهره برداران مرتعي استان می شود.

چشم بیابان سبز شد
۷۸۳ میلیارد ریال برای مقابله با بیابان زایی در خراسان جنوبی

عکس: محمودآبادی

00:12  پرسمان - بازپخش
00:33 قرارگاه بی قرار

01:10 فیلم تلویزیونی وقت رهایی
02:40 فرصت- بازپخش

 03:10 دگرگون سازان زباله
04:00 سخنرانی

04:43 اذان صبح به افق بیرجند
05:00  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

06:05 صدفرسخ
06:50 پویانمایی آرینا
07:00 صبحانه - زنده 

08:00 پرسمان
08:30 مجموعه گسل- بازپخش

09:20 یک زندگی
10:00 زندگی سالم

11:00 خبر استان
11:19 اذان ظهر به افق بیرجند

11:40 شاهدان
12:00 کشمو- بازپخش

12:20 مدرسه عشق
13:05 جنگل دامون

13:15 شب های زعفرونی - بازپخش
رهایی-  وقت  تلویزیونی  فیلم   14:30

بازپخش
16:00 خبر استان

16:18 بازتاب - بازپخش
16:48  اذان مغرب به افق بیرجند

17:15 زندگی سالم-  بازپخش
18:35 ناخونک

19:20 قاب دوم - بازپخش
20:00 خبر استان

20:30  رویدادهای ورزشی
21:10  شب های زعفرونی - زنده

22:15 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه گسل

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران

13
98

ه 
ما

ن  
با

 آ
29

ه 
نب

ش
ر 

ها
چ

روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

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 30 هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان(
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     

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.
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موفقیت و انرژی

 سواالت قبل از ازدواج

مقابله با سوء استفاده عاطفی

اولین قدم برای مقابله با سوء استفاده عاطفی در 
یک رابطه آن است که بتوانید تشخیص دهید 
اصاًل چنین چیزی در حال رخ دادن هست یا نه؟ 
فرد باید با خود صادق باشد و تمام جوانب زندگی را 
مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود که زندگی او 
چیزی به جز سوء استفاده عاطفی نیست. حاال وقت 
آن می رسد که آستین ها را باال بزند و خود را از این 

شرایط رهایی بخشد.
سالمت جسمی و روانی فرد شرط اول است و در 
اولویت قرار دارد. از اینکه ممکن است همسری که 
شما را آزار می دهد خوشحال شود ناراحت نباشید، 
شما باید در وهله اول مراقب نیاز های خودتان 
باشید.کاری را شروع کنید که به شما انرژی و 
حس مثبتی می دهد و به شما یادآوری می کند که 
چه کسی هستید. به اندازه استراحت کنید، غذای 
سالم بخورید و از بدن و روح خودتان مراقبت کنید. 

سوال هایی که باید قبل از ازدواج پرسید

 سوال های مهمی وجود دارد که حتما باید پیش 
از ازدواج آن ها را از طرف مقابل تان بپرسید. حتی 
اگر مدت زیادی از آشنایی شما گذشته باشد، حتما 
جلسه ای را به طور جدی تر در مورد ازدواج تان 

صحبت  کنید.
»دوست داری در پنج سال آینده خودت را چگونه 
و در چه شرایطی بینی؟« این سوال بسیار مهمی 
است، هر چند ممکن است به نظر برسد بیشتر 
مناسب مصاحبه های شغلی است، اما هرگز از 
پرسیدن این سوال مهم طفره نروید. هدف های 
شخصی و شغلی این مرد برای پنج سال آینده به 
شما نشان می دهد اولویت های او در زندگی بیشتر 
بر چه چیز هایی متمرکز است و آیا با چیز هایی که 
شما از زندگی تان می خواهید جور در می آیند یا نه.

داری چه  باشی، دوست  داشته  آزاد  وقت  »اگر 
سرگرمی هایی را دنبال کنی؟«

پرسیدن در مورد سرگرمی ها و تفریحات مورد 
عالقه شاید شبیه فیلم ها به نظر برسد، اما واقعیت 
این است که عالقه مندی های یک نفر که جدای 
از شغل و حرفه  اوست، تا حدود بسیار زیادی نشان 
می دهد چه روحیه ای دارد و آیا تناسبی با عالقه 
البته لزومی ندارد  مندی های شما دارد یا خیر. 
سرگرمی های مورد عالقه زن و شوهر دقیقا مثل 
هم باشد، اما خیلی هم نباید با هم در تضاد باشند.
اگر پاسخ طرف مقابل تان به این سوال این بود که 
عالقه  چندانی به سرگرمی یا تفریح خاصی ندارد، 
از او بپرسید اگر فرصت و امکانش را داشته باشد 

چه چیز هایی دوست دارد یاد بگیرد.

برای کاهش فشار خون
 گردو میل کنید

نرم  باال دست و پنجه  با فشار خون  اگر شما 
می کنید، گردو می تواند درمان تان باشد. افرادی 
که گردو به رژیم غذایی شان اضافه می کنند، فشار 

خون پایین تری نسبت به آن هایی که این ماده 
مغذی را مصرف نمی کنند، دارند. البته هنوز ثابت 
نشده که گردو از طریق اسید های چرب خود این 
تاثیر را روی بدن دارد یا از مواد مغذی دیگر اما در 

هر صورت در درمان فشار خود موثر است.

برای الغر شدن
 وعده های کوچک میل کنید

خوردن ۵ تا ۷ وعده غذایی کوچک در روز منجر 
به کاهش وزن می گردد. به این طریق شما در 
تمام روز احساس سیری خواهید داشت و میل به 

پرخوری از بین خواهد رفت. میان وعده های سالم 
میل کنید. مقداری از میان وعده های سالم مورد 
عالقه خود را بسته بندی کرده و آن را همراه خود 
داشته باشید. در تمام طول روز نیز می توانید از این 
تنقالت سالم استفاده کرده و سوخت و ساز بدن 

را حفظ کنید.

برای جلوگیری از سرماخوردگی 
دست هایتان را با صابودن بشویید

پاک کردن کامل ویروس سرماخوردگی  برای 
از دستان، باید با آب و صابون دست های خود 
را کامال شستشو دهید. برای این کار الزم است 

دست های خود را حدود ۲۰ ثانیه شستشو داده و 
کامال خشک کنید. توجه داشته باشید که مرطوب 
جذب  افزایش  سبب  می تواند  دست ها،  بودن 
میکروب ها شود. پس حتما پس از شستشوی 

دست ها، آن ها را خشک کنید.

هنگام صبح 
آب ولرم میل کنید

 نوشیدن آب گرم هنگام صبح به شروع و تحریک 
گوارش کمک می کند. نوشیدن آب سرد همراه غذا 
می تواند عوارض منفی بر فرآیند هضم و گوارش 

بگذارد. چون بدن مجبور است انرژی بیشتری 
صرف کند تا مایعات و غذای سرد را گرم کند، از 
این رو به زمان بیشتری برای هضم و گوارش نیاز 
خواهد داشت و این نکته ای است که افرادی دچار 
ناراحتی های گوارشی باید بیشتر به آن توجه کنند.

نوشیدن یک لیوان آب انگور
 به چربی سوزی کمک می کند

نوشیدن یک لیوان کوچک آب انگور خالص پیش 
از خواب ممکن است به خواب بهتر و چربی سوزی 
طی این مدت کمک کند. در پژوهشی مشخص 

از مصرف  )ناشی  در شب  انسولین  ترشح  شد 
ریتم های  آبمیوه(  مانند  کربوهیدرات های ساده 
شبانه روزی بدن را تنظیم می کند. آنتی اکسیدان 
موجود در انگور، چربی سفید ذخیره کننده کالری را 

به چربی قهوه ای کالری سوز تبدیل می کند.

مراقبت از بیماران مبتال به آلزایمر نیازمند صرف هزینه جسمی و احساسی است. احساس خشم، گناه، 
استرس، ناامیدی، نگرانی، غم و انزوا در افرادی که از بیماران مبتال به آلزایمر مراقبت می نمایند معمول 
است. مراقبت از بیمار حتی ممکن است سالمتی جسمی مراقبین را به خطر بیندازد؛ بنابراین مراقبین 
باید به خاطر خود و بیمارشان حتماً مراقب سالمتی خود باشند. به طور مثال می توانند توصیه های زیر 
را در نظر داشته باشند:کمک خواستن از دوستان، اعضای خانواده در مواقع نیاز - در نظر گرفتن اوقات 
استراحت و تفریح به طور روزانه - وقت گذراندن در جمع دوستان - مراقبت از سالمتی و انجام معاینات 
منظم توسط پزشک - خوردن غذا های سالم و ورزش منظم - شرکت کردن در انجمن های حمایتی -

 با کاهش دادن خطر ابتال به بیماری های قلبی می توان خطر ابتال به آلزایمر را نیز کاهش داد.

هویج سرشار از بتا کاروتن است که موجب پدید آمدن رنگ نارنجی آن می شود. عالوه بر آن، ویتامین آ، ث، 
ب ۱، ب ۲، ب ۳، ب ۶، ای، کا، کولین و برخی مواد معدنی از جمله پتاسیم، منیزیم، آهن، کلسیم و فسفر 
نیز درون هویج وجود دارد. این سبزی به طور عمده از کربوهیدرات ساخته شده است و به همین دلیل منبع 

مناسبی از فیبر غذایی محسوب می شود و حاوی هیچ چربی اشباع شده یا کلسترولی نیست.
هویج مقدار کمی کالری یعنی فقط ۴۰ کالری در هر ۱۰۰ گرم دارد. به همین دلیل گزینه مناسب و سالم برای 

افرادی است که به دنبال رژیم غذایی مناسب برای تناسب اندام و تعادل می گردند.
هویج می تواند بر سالمت انسان تأثیر مثبت داشته باشد و از برخی بیماری ها جلوگیری کند.

خواص هویجتوصیه هایی برای حفظ سالمتی مراقبین بیمار آلزایمری

برای مواقعی که استرس دارید یا بی حوصله اید، برنامه ای 
بریزید که به جای آن عادت بد انجامش دهید. مثاًل اگر 
می خواهید سیگار کشیدن را ترک کنید؛ هر موقع حس 
کردید می خواهید سیگار بکشید، به جای آن تمرینات تنفس 
انجام دهید. اگر عادت دارید هنگام درس خواندن با گوشی 
همراه خود بازی کنید؛ قبل از شروع درس، موبایل تان را 
خاموش کنید. اگر از محیط یا عواملی که عادت بدتان را 
تقویت می کنند دور شوید، راحت تر می توانید آن عادت 
هم  با  و  بخواهید  کمک  دوستان تان  از  کنید.  ترک  را 

عادت های بدتان را ترک کنید.

تا به حال چند بار به تنهایی تصمیم گرفتید رژیم بگیرید یا 
سیگار را ترک کنید، اما باز هم به کار خود ادامه دادید؟

سعی کنید با یکی از دوستان تان که عادتی مشابه شما دارد، 
آن عادت بد را ترک کنید. از این طریق می توانید میزان 
پیشرفت یکدیگر را بررسی کنید و موفقیت های مشترک تان 
را جشن بگیرید. فایده  این مشارکت آن است که انگیزه  شما 

را برای ترک عادت بد افزایش می دهد.
نیازی نیست کس دیگری شوید، فقط کافی است به خود 
سابق تان بازگردید، گاهی گمان می کنیم برای این که 
عادت های بدمان را از بین ببریم، الزم است آدم دیگری 

شویم. اما توجه کنید که هیچ کدام از عادت های بدتان را از 
ابتدای زندگی نداشتید. مثاًل اگر حس می کنید بدن سالمی 
ندارید؛ فکر نکنید حتماً باید به آدم سالمی تبدیل شوید. بلکه 
فقط کافی است به زمانی برگردید که زندگی و بدن سالمی 
داشتید. این نشان می دهد سال های زیادی بدون آن عادت 
بد زندگی کردید. پس می توانید دوباره این کار را انجام دهید.
اطراف تان را با افرادی پر کنید که دارای سبک زندگی ایده آل 
شما هستند، البته به این معنی نیست که دوستان قدیمی تان 
را ترک کنید. فقط سعی کنید در کنار آن ها دوستان تازه ای 

بیابید که می توانید از آن ها انگیزه بگیرید.

چطور عادت بد را ترک کنیم؟

آیه روز

و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که ]نیاز 
به[ دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار. )سوره اسرا/ آیه ۱۱۱(

سخن روز

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم 
و اگر نمی توانیم پس دیگران را آزار ندهیم. )داالیی الما(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

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

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

  شهـرام  مداحـی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
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د 
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00 ) 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 

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح 45 و 47 

09158639447

یک خانم جهت کار در نمایندگی ایرانسل 
نیازمندیم. )نبش کارگران  3(

09398995558

برگ سبز خودروی پراید مشکی به شماره پالک 
ایران 52  725 ب 57 به نام مهدی مردانی

 به شماره ملی 0650177231 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پراید تیپ 111EX به شماره 
پالک ایران 88 424 س 39 به نام سپیده 
سوفاری بیرجند با کد ملی 0651988391 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی پراید هاچ بک به شماره پالک 

ایران 32  971د 78 به نام جعفر صولتی 
به شماره ملی 0651805430 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و کارت خودروی پیکان وانت به شماره 
پالک ایران 95-871 د 35 به نام عبدالحمید 
میربلوچ زهی به شماره ملی 3710074606 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

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

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

کار خوب اتفاقی نیست

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
عرضه کلی و جزئی

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

کرمان اندود  کاهگل آماده
09162476752- مهندس کالنتری

 باقیمت مناسب 
2 قطعه زمین 60 متری تجاری 

مجاور هم )120 متر( در خیابان 
غفاری ، خیابان جرجانی، مقابل 
مسجد محمد رسول ا... )ص( 

باقیمت استثنایی
 هرقطعه 180میلیون 

امالک عمارت 
09153183206

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس
۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 ۰۹۱۵۱۶۳۴8۷۳ - ۳۲۳۵8۲۲۳

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج
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تکمیل ساخت 24 واحد مسکن برای مددجویان

صداوسیما- 24 واحد مسکن مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی استان تکمیل و آماده بهره برداری شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی  گفت: 2 هزار و 868 پرونده برای دریافت پروانه ساخت مسکن معرفی شدند 
که از این تعداد هزار و 998 پروانه ساخت برای مددجویان صادر شده است. سلم آبادی افزود: به ازای هر واحد مسکونی 15 میلیون تومان تسهیالت با بازپرداخت 60 ماهه از محل صندوق امداد والیت و 35 میلیون کمک 

بالعوض پرداخت می شود . وی مبلغ هزینه شده از محل اعتبارات دولتی، صدقات، زکوات و کمک های مبتنی بر نیاز و تسهیالت در ساخت مسکن مددجویان را تاکنون 346 میلیارد و 319 میلیون ریال اعالم کرد. 

بهره  مندی حدود 2 هزار مددجو 
از آموزش های فنی و حرفه ای

مددجویان  از  نفر   834 و  هزار  صداوسیما- 
زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره (با معرفی 
به مراکز فنی و حرفه ای استان، از آموزش 
های مهارتی بهره مند شدند. معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد استان گفت: این افراد در 
7 ماه گذشته به منظور توانمند سازی خانوارهای 
رشته های مختلف  در  نهاد  این  زیرپوشش 
مهارت کسب کرده اند. حسینی افزود: از این 
تعداد 937 نفر آموزش های مقدماتی، 305 نفر 
پایدارسازی و توسعه و  592 نفر آموزش های 
مهارتی را فراگرفتند.وی گفت: برای آموزش 
این تعداد از مددجویان 528 میلیون ریال هزینه 
شد. حسینی افزود: کمیته امداد امام خمینی با  
آموزش های الزم فنی و حرفه ای، مددجویان 
را از طریق موسسات کاریابی و شرکت های 
کارفرمایان  به  مستقیم  صورت  به  خدماتی 

معرفی می کند تا مشغول به کار شوند.

افزایش 2 برابری تولید عناب 
با استفاده از ژنوتیپ های جدید

مرکز  در  عناب  تولید  عملکرد  صداوسیما- 
تحقیقات بیرجند با استفاده از دو ژنوتیپ جدید 
به دو برابر افزایش یافت. رئیس بخش زراعی 
و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی بیرجند گفت: 
این ژنوتیپ ها  حدود 9  سال به صورت الگویی 
در این مرکز کشت و تحقیقات الزم از آن  ها 
انجام شده است. زراعتگر افزود: این ژنوتیپ 
ها نامگذاری شدند و به زودی نام تجاری این 

ژنوتیپ ها معرفی خواهد شد. 

مادران شهدا در ترسیم شناسنامه 
اخروی فرزندان نقش آفرین هستند

ایرنا - مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا 
)ع( گفت: مادران معزز شهدا در ترسیم شناسنامه 
اخروی فرزندانشان آن هم به زیباترین وجه 
بسیج  مسئول  کردند.  نقش آفرینی  ممکن، 
حجت  از  نمایندگی  به  استان  زنان  جامعه 
االسالم عبادی به منظور عرض تسلیت به 
نخستین  فرهادی  محمدرضا  خانواده  شهید 
شهید خبرنگار خراسان جنوبی در منزل این 
شهید حضور یافت. زهره روستا در این دیدار 
گفت: شهادت که خود یک نوع زندگی است 
شهدا(  )مادر  بانوان  این  زندگی  سبک  ثمره 
است و ساده زیستی، عفت و وقار، معنویت 
گرایی و والیتمداری رمز ماندگاری آنهاست.  دو میلیارد یورو فاینانس برای چهار 

طرح نیروگاهی و ریلی تصویب شد

ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه 
یورو  میلیارد  دو  مبلغ  تخصیص  به  مربوط 
فاینانس به چهار طرح بزرگ نیروگاهی و ریلی 
را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذی ربط 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  کرد.  ابالغ 
دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه 26 
آبان 1398 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
کشور و در اجرای قانون بودجه سال 1398 
یورو  میلیون  تخصیص 353  با  کشور  کل 
برای طرح بازتوانی و نوسازی )مدرنیزاسیون( 
نیروگاه حرارتی رامین اهواز، 280 میلیون یورو 
برای طرح افزایش ظرفیت نیروگاه برق آبی 
گتوند )توسعه گتوند(، 700 میلیون یورو برای 
احداث راه آهن زاهدان-بیرجند و اتصال آن به 
راه آهن بافق-مشهد و 667 میلیون یورو برای 
قطارهای شهری کالن شهرها  واگن  تأمین 
در قالب طرح تأمین و تهیه تجهیزات و واگن 
قطار شهری و حومه موافقت کرد. براساس 
این مصوبه، حداقل دوره تأمین مالی تسهیالت 
یادشده 10 ساله بوده و وزارت امور اقتصادی 
دولت  از  نمایندگی  به  است  مجاز  دارایی  و 
جمهوری اسالمی ایران، قراردادهای اعطای 
تسهیالت موضوع این تصویب  نامه را امضا کند.

اجرای طرح سالمت معنوی 
در خراسان جنوبی

صداوسیما- طرح سالمت معنوی روز  گذشته 
برای اولین بار با حضور 200 نفر از نیروهای کادر 
درمانی خراسان جنوبی برگزار شد. رئیس ستاد 
اقامه نماز استان گفت: این دوره آموزشی یک 
روزه از سوی دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اقامه 
نماز استان برگزار شد که در پایان به شرکت 
کنندگان گواهی حضور اعطا می شود.حجت 
االسالم کمیلی هدف از برگزاری این دوره را 
آشنایی بیش از پیش کارکنان در مراکز درمانی 
با مسائل و فرائض دینی عنوان کرد. قربانی ، 
مدرس این کارگاه آموزشی و از اعضای هیئت 
همایش  این  در  نیز  تهران  دانشگاه  علمی 
گفت: سالمت معنوی بیماران به برنامه های 
مهم سازمان جهانی اضافه شده و پرستاران 
باید عالوه بر رسیدگی به مشکالت بیماران 
و سالمت جسم و بهداشت آنان به سالمت 

معنوی شان هم توجه کنند.

۶ تن زرشک خشک 
 به ترکیه صادر شد

مهر- مدیر سازمان تعاون روستایی گفت: 6 
تن زرشک خشک از ابتدای فصل برداشت 
ضیائیان  است.  شده  صادر  ترکیه  کشور  به 
برداشت  فصل  ابتدای  از  اظهارکرد:  احمدی 
از  خشک  زرشک  تن   6 تاکنون  زرشک 
خراسان جنوبی به کشور ترکیه صادر شده است 
و امیدواریم در هر دوره برداشت میزان صادرات 
این محصول نسبت به گذشته افزایش و برای 
استان سودآوری داشته باشد. مدیرسازمان تعاون 
روستایی با اشاره به میزان خرید توافقی محصول  
استراتژیک زرشک بیان کرد: از ابتدای فصل 
برداشت تاکنون 350 تن زرشک از کشاورزان 
و زرشک کاران خراسان جنوبی توسط تشکل ها 
و اتحادیه های روستایی خریداری شده است.
ضیائیان احمدی ادامه داد: در زمینه خرید زرشک 
به جز در منطقه سربیشه در سایر شهرستان های 

خراسان جنوبی مشکل خاصی نداشتیم.

هشدار هواشناسی درباره بارش 
باران و برف و وقوع یخبندان

بارش  درباره  استان  هواشناسی  صداوسیما- 
باران و برف و وقوع یخبندان در مناطق مختلف 
استان هشدار داد.کارشناس هواشناسی استان 
گفت: براساس اخطاریه جوی صادر شده اوج 
فعالیت سامانه بارشی در روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه در منطقه شرق کشور خواهد بود که 
بارش باران و برف، رگبار و رعد و برق بویژه 
در نیمه جنوبی استان وقوع رواناب و آبگرفتگی 
معابر شهری و روستایی را در پی خواهد داشت.
لطفی افزود: احتمال بارش تگرگ و کاهش دید 
افقی در اثر تشکیل مه در مناطق کوهپایه ای 
دور از انتظار نیست. وی از کاهش قابل مالحظه 
دمای هوا طی امروز و فردا خبر داد و گفت: 
رانندگان ضمن  رعایت فاصله طولی مناسب با 
وسیله نقلیه جلویی،  وسایل ایمنی و تجهیزات 
زمستانی همچون زنجیرچرخ ، سوخت کافی 
و  باشند  داشته  همراه  به  را  خوراکی  مواد  و 
کشاورزان نسبت به جمع آوری محصوالت 

باقیمانده  همچون زرشک اقدام کنند.

اخبار کوتاه

* فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند 
از افتتاح نمایشگاه »40 سال جهاد، خدمت و 
شهادت« در بیرجند همزمان با 29 آبان خبر داد.

* فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فردوس گفت: 
در  در  برنامه  بسیج 147  هفته  مناسبت  به 

شهرستان فردوس برگزار خواهد شد.
*سرپرست راه آهن شرق کشور گفت: هر چند 
در سال گذشته میزان صادرات در کل کشور 
به دالیل عدیده ای روند کاهشی داشته، ولی 
صادرات از طریق راه آهن وضعیت مطلوب تر و 

افزایشی داشته است.
*45 زندانی جرائم غیرعمد استان ، هفت ماهه 

گذشته به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
*مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در 
بازرسی های گشت مشترک تعزیرات حکومتی 
از  یکی  تجارت  و  و سازمان صنعت، معدن 
فروشگاه های متخلف به گران فروشی شناسایی 

و به 419 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
*7 هزار هکتار از اراضی استان در طرح های 

سامانه های نوین آبیاری قرار گرفته است. 

مدیر آموزش و پرورش فردوس خبرداد:

سربازی- جلسه شورای آموزش و پرورش 
فردوس در حالی با حضور فرماندار، امام جمعه 
و تمام اعضاء تشکیل شد که مدیر آموزش 
و پرورش فردوس از مهمترین دغدغه خود 
مبنی برتعطیلی دومین هنرستان کشاورزی 
جهاد  نکردن  همکاری  صورت  در  استان 

کشاورزی فردوس خبر داد.
محمد ناظری با بیان اینکه در استان فقط 
دو هنرستان کشاورزی وجود دارد که یکی 
از آنها در فردوس فعالیت دارد افزود: این 
ادغام  از  پس  و  ازسال  1384  هنرستان 
جهت  سازندگی  جهاد  با  کشاورزی  اداره 

هنرستان کشاورزی با تنظیم اجاره نامه در 
اختیار آموزش و پرورش فردوس قرار گرفته 
است. وی اضافه کرد: با مصوب دولت قرار 
شد امالکی که در اجاره آموزش و پرورش 
است به صورت ملکی به آموزش و پرورش 
واگذار شود و این کار نیز جهت هنرستان 
کشاورزی صورت گرفت وتا کنون بیش از 
دو میلیارد تومان در این هنرستان سرمایه 
گذاری کرده ایم . ناظری با بیان اینکه در 
مشغول  هنرآموز  دویست  هنرستان  این 
تحصیل هستند گفت: اکنون مدتی شده 
اینکه  طرح  با   فردوس  کشاورزی  جهاد 

با  بازگردد  جهاد  به  ساختمان  این  باید 
قضایی  مراجع  در  ما  علیه  دعوی  اقامه 
ادعای تخلیه را کرده است و چنانچه این 
باید  بازگردد  کشاوری  جهاد  به  ساختمان 
هنرستان کشاورزی فردوس تعطیل شود و 
این موضوع تبعات اجتماعی فراوانی خواهد 
جهاد  اینکه  علیرغم  افزود:  وی  داشت. 
کشاورزی نیاز مبرمی به این ساختمان ندارد 
و تا کنون پیگیریهای مستمری از طریق 
استانداری  و  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
انجام شده ولی به نتیجه ای نرسیده است 
و ضروری است مسئوالن ذیربط استانی با 

ورود به این موضوع، تدبیری بیندیشند تا 
این دانش  مشکلی برای دویست خانواده 

آموزان پیش نیاید.
در این جلسه با پیشنهاد امام جمعه فردوس 
طریق  از  جد  طور  به  موضوع  شد  مقرر 
فرماندار  حضور  پیگیریهای  و  استانداری 
و امام جمعه در مرکز استان تا حصول به 
نتیجه انجام شود. در ادامه دومین دستور کار 
جلسه شورای آموزش و پرورش فردوس در 
خصوص تعیین میزان مشارکت مالی اولیاء 
 97  98- تحصیلی  سال  در  مدارس  در 
مطرح شد. ناظری مدیر آموزش و پرورش 

فردوس در این خصوص گفت: تعیین میزان 
مشارکت مالی اولیاء در هزینه های مدارس 
به منزله جلوگیری از اقدام خودسرانه برای 
دریافت کمک است و اجباری نیست و حتی 
دانش آموزانی که وضع مالی مناسبی ندارند 
مشمول تخفیف و یا هیچگونه شهریه ای 
دریافت نمی شود. در این جلسه پس از بحث 
و تبادل نظر مقرر است نرخنامه سال گذشته 
به عنوان مبنا و اصل در نظر گرفته شود واین 
اختیار به انجمن اولیاء و مربیان مدارس داده 
شد تا با تشخیص و صالحدید وضع مالی هر 

دانش آموز اقدام الزم انجام شود.

دومین هنرستان کشاورزی استان در آستانه تعطیلی

بازار بیرجند این روزها کمتر به حواشی واکنش 
نشان می دهد و با همکاری اصناف و مردم 
ایرنا،  گزارش  به  دارد.  قرار  آرامش  مدار  بر 
هماهنگی  عالی  شورای  مصوب  براساس 
بامداد جمعه  از  بنزین  قوا،  اقتصادی سران 
24 آبان امسال برای همه وسایل نقلیه بنزین 
سوز سهمیه بندی شد این موضوع مردم را با 
احتمالی  افزایش  در خصوص  نگرانی هایی 

قیمت  سایر کاالها و خدمات مواجه کرد.
مسئوالن کشور به ویژه در حوزه تنظیم بازار 
از ساعات اولیه اجرای این طرح تاکید کردند 
که افزایش قیمت بنزین نباید بر سایر کاالها و 
خدمات تاثیر بگذارد و هرگونه افزایش قیمت 
ناشی از نرخ جدید بنزین ممنوع است. طرح 
ویژه نظارت بر بازار نیز از روز شنبه 25 آبان در 
خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور آغاز 
شد که با همکاری سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف، 
اتاق اصناف و سایر دستگاه های مربوط در 
حال انجام است. خبرنگار ما شامگاه دوشنبه 
و  کاال  قیمت  تا  زد  بیرجند  بازار  به  سری 

خدمات را بررسی کند.
ساعت 17 در مسیر بازار وارد یک سوپرمارکت 
از  را  اجناس  برخی  قیمت  و  مرکزی شدم 
فروشنده پرسیدم که به آرامی گفت بازرس 
هستید )احتماال به خاطر سئواالت متعدد من 
بود( اما وقتی خود را خبرنگار معرفی کردم 
با لبخندی بر لب گفت پس با بازرس فرق 
ندارید. فروشنده گفت: قیمت اجناس و کاال از 
یک ماه قبل تا این لحظه تغییر نکرده است و با 
توجه به تاکید مسئوالن به اتحادیه ها و اصناف 
مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت ها، مردم 
نیز نباید نگران این موضوع باشند. جاودان پور 
افزود: از اقدامات خوب مسئوالن اجرای طرح 
ویژه نظارت بر قیمت بازار است که اگر این 
نظارت ها ادامه داشته باشد حتما با افزایش 
قیمت ناگهانی مواجه نخواهیم شد. وی بیان 

کرد: فروشندگان نیز راضی به افزایش قیمت  
نیستند چون قدرت خرید مردم پایین آمده و 
کسب و کارها نیز دچار اختالل می شود، خوب 
است قیمت ها همین طور ثبات داشته باشند 
در این صورت هم مردم و هم مسئوالن نیز 

آرامش خواهند داشت. سوار تاکسی شدم و از 
راننده که مرد میانسال بود در ارتباط با تغییرات 
احتمالی قیمت ها پرسیدم وی نفس عمیقی 
کشید و گفت: برخی مردم هنوز تردید دارند 
قیمت ها ثابت بماند اما مسئوالن می توانند 
این حس اعتماد را در شهروندان ایجاد کنند.

خسروی که از موافقان اصالح قیمت بنزین 
است اضافه کرد: مطمئن باشید خیلی از مردم 
با اصل این طرح موافق هستند اما نگرانی 
مردم به خاطر افزایش احتمالی سایر اجناس 
و خدمات است که امیدواریم این بار مسئوالن 

بتوانند جلوی گرانی ها را بگیرند.
وارد مغازه وسایل خانگی شدم و مرد میانسالی 
که مشغول صحبت با تلفن همراه بود با خوش 
آمدگویی از جا بلند شد و  درباره خلوتی بازار 
گفت: احتماال بخاطر سردی هوا مردم کمتر به 

بازار می آیند. وی درباره قیمت ها گفت: از حدود 
دو ماه قبل تا این لحظه هیچ افزایش قیمتی 

در کاالها نداشته ایم. 
از  یکی  بود،  پوشاک  مغازه  بعدی  مقصد 
مشتری ها برای گرفتن تخفیف با فروشنده 

چانه زنی می کرد و از صحبت های فروشنده 
مشخص بود سود کار قابل تخفیف دادن نیست 
و ادامه داد: ما هم مردم را درک می کنیم و سود 
اجناس همان قیمت واقعی است. خدادادی بیان 
کرد: مردم تصور می کنند همه فروشندگان 
سود زیادی از فروش اجناس به جیب می برد 
در حالیکه این درست نیست و باید با این گونه 
فروشندگان برخورد شود. وی گفت: برخی 
فروشندگان سودهای چند برابری از فروش 
اجناس دارند و این بر باور مردم نشسته است 
که اگر بگوییم کاال تخفیف ندارد مردم خیال 
می کنند به خاطر خساست و زرنگی ماست.

گشت در بازار بیرجند و گفت و گو با فعاالن 
صنفی در حوزه های مختلف بیش از 2 ساعت 
طول کشید اما هیچ گروه کاالیی افزایش 
قیمت نداشت و آرامش در بازار حاکم بود.

همکاری اصناف در کنترل قیمت ها 
تمامی  به  کرد:  اظهار  اصناف  اتاق  رئیس 
اتحادیه های صنفی استان اعالم شده است 
قیمت  افزایش  حق  شرایطی  هیچ  تحت 
را ندارند. رضا علیزاده افزود: تمامی اصناف 

موظف هستند برچسب قیمت را روی کاال 
نصب کنند در غیر این صورت با آنها برخورد 
قانونی می شود.وی با اشاره به اجرای طرح ویژه 
بازرسی از بازار بیان کرد: گشت های مشترک 
با همکاری سازمان صمت و تعزیرات حکومتی 
در حال انجام است و با متخلفانی که نسبت به 
افزایش قیمت اقدام کرده باشند برخورد جدی 
می شود. رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: در کنار 
بازرسان اتاق اصناف، بازرسان اتحادیه ها نیز به 

صورت تخصصی بر بازار نظارت دارند.

پایگاه های بازرسی و نظارت 
راه اندازی شد

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صمت  هم گفت: امروز سه پایگاه 
بازرسی و نظارت بر قیمت کاال و خدمات 

توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
میدان ابوذر، میدان امام خمینی )ره( و سه 
نیز  هر شهرستان  در  و  بیرجند  اسدی  راه 
یک مرکز مستقر می شود.علی تهوری افزود: 
همشهریان می توانند هرگونه تخلف اقتصادی 
از قبیل گران فروشی، کم فروشی، عدم عرضه 
کاال و خدمات را حضوری به این پایگاه ها یا 
دهند  گزارش  سامانه 124 سازمان صمت 
تا در اولین فرصت مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: نظارت بر واحدهای تولیدی، 
شرکت های پخش، بنک ها، عمده فروشان و 
خرده   فروشان به شدت در استان ادامه دارد و 
با متخلفان به جد برخورد خواهد شد. معاون 
بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنعت ، معدن وتجارت اظهار کرد:  هیچگونه 
کمبود کاالیی در استان وجود ندارد و از لحاظ 
ذخیره کاالیی در وضع بسیار مناسبی قرار 
داریم. وی گفت: فروشندگان حتما نسبت 
به نصب برچسب قیمت روی کاالها اقدام 
کنند و فاکتور خرید را در معرض دید قرار 
بازرسان  اختیار  در  نظارت  هنگام  تا  دهند 
قرار گیرد. تهوری تاکید کرد: هیچ اتحادیه یا 
واحد صنفی و غیرصنفی حق ندارد به بهانه 
افزایش قیمت بنزین اقدام به افزایش قیمت 
کاال و خدمات کند زیرا افزایش قیمت بنزین 
تاثیری بر بیشتر کاالها و خدمات ندارد و آثار 
آن قابل کنترل است.وی گفت: از روز جمعه 
24 آبان تاکنون سه جلسه ستاد تنظیم بازار 
با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور 
برگزار شده  استان  در  استانداری  اقتصادی 
که مصوبات خوبی از جمله استمرار و تشدید 
ایستگاه های  استقرار  بازار،  بر  نطارت  طرح 
رسیدگی به شکایات مردمی، تشدید نظارت 
بر انبارهای کاال، تامین کمبود احتمالی خودرو 
برای جابه جایی کاال و مسافر، اطالع رسانی 
در خصوص وضع ذخیره کاال در استان و 
اطمینان بخشی به شهروندان را داشته است.

بازار بیرجند بر مدارآرامش
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استاندار گفت : بودجه سال 1399 انقباضی 
است و با توجه به افزایش 15 تا 20 درصدی 
کاهش  و  صرفه جویی  کارمندان،  حقوق 
هزینه ها در بخش هایی همچون آب، برق، گاز 

و سایر اقالم هزینه ای خواهد بود.
به گزارش ایرنا،  محمدصادق معتمدیان در 
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
معظم  مقام  دستور   براساس  کرد:  اظهار 
ساختار  اصالح  ضرورت  بر  مبنی  کار رهبری  دستور  در  موضوع  این  کشور،  قرار گرفت و سیاست های کلی تبیین شد. بودجه 

وی افزود: مهمترین تغییرات اِعمال شده در 
سیاست های بودجه ای کشور، ارسال برنامه ای 
بودجه به مجلس شورای اسالمی است که 
برای اولین بار صورت می گیرد و مبتنی بر 
یک برنامه دوساله است؛ سال اول به شکل 
بودجه ای و الزام آور و سال دوم نیز برنامه ای 

و غیرالزام آور خواهد بود.
استاندار تصریح کرد: دشمن در این چهل سال، 
تحریم نفت را به طرق گوناگون در دستور 

کار قرار داده که علت آن وابستگی شدید 
بودجه کشور به نفت است؛ به همین منظور 
هدف گذاری دولت، کمرنگ شدن نقش نفت 
در بودجه و اتکا به سایر درآمدها به ویژه مالیات 
است.وی گفت: امسال 130 هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی کشور بوده و برای سال آینده نیز 
170 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 
سیاست دولت در اخذ مالیات، تمرکز بر دانه 

درشت ها و فرارهای مالیاتی است.

صرفه جویی و کاهش هزینه های دولت در دستور کار است

ری
 اکب

س :
عک

رتبه جهانی مسابقات اسکواش 
بیرجند  جونیورز

بیرجند  اسکواش  مسابقات  صداوسیما- 
جونیورز رتبه جهانی پیدا کرد. این مسابقات که 
اسفند قرار است در بیرجند برگزار شود برای 
اولین بار در رشته اسکواش در کشور رنکینگ 
جهانی شد و عالوه بر آسیا در سراسر جهان 

ورزشکاران می توانند شرکت کنند.

یادواره های شهدا، پیام شهدا 
را زنده می کند

صداوسیما- نماینده ولی فقیه در استان گفت: 
یادواره شهدا، پیام شهدا را در جامعه زنده می 
کند. آیت ا... عبادی  در دیدار با دست اندرکاران 
یادواره شهدای عشایراستان ، جامعه عشایری را  
دارای سالمت نفس، تعهد، محبت، صداقت در 
گفتار و رفتار دانست و گفت: شهدای برخاسته از 
این قشر به دلیل همین روحیات و ویژگی ها به 
درجه رفیع شهادت نائل شدند.وی با مرور تاریخ 
ایران و تاثیر پذیری فرهنگ جامعه آن دوران، از 
نفوذ بیگانگان افزود: مردم روستایی و عشایری 
از گذشته در حفظ فرهنگ اصیل اسالمی - 
ایرانی تالش کردند و اکنون نیز به عنوان  ذخایر 
فرهنگی جامعه شناخته می شوند. فرمانده سپاه 
انصارالرضا )ع( هم تعداد شهدای عشایر استان 
را 68 شهید اعالم کرد و گفت: یادواره این شهدا 
7 آذر در شهرستان زیرکوه برگزار می شود.

سردار قاسمی راه اندازی بیمارستان صحرایی، 
محرومیت  های  طرح  اجرایی  عملیات  آغاز 
زدایی  و رونمایی از سه عنوان کتاب را از جمله 
برنامه های حاشیه ای این یادواره اعالم کرد.
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مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ در محل 
سالن جلسات سازمان نظام مهندسی به آدرس خیابان پیروزی، نبش پیروزی ۴ برگزار می گردد. از 
کلیه کارگران ساختمانی شاغل در صنف مربوط و دارای کارت مهارت ساختمانی دعوت می شود 
در جلسه مذکور شرکت نمایند. همچنین از کلیه اشخاص واجد شرایط )کارگران ساختمانی شاغل 
و دارای کارت مهارت ساختمانی که تمایل به عضویت به عنوان کاندیدای بازرسی انجمن مذکور را 
دارند دعوت می گردد تقاضای کتبی را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 
حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ به دفتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی به آدرس بلوارسیمان، نبش 

سیمان شهر ۱۹ تحویل نمایند.
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرسان انجمن - تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه و 
یا پاداش اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل انجمن صنفی به مدت یک سال
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان قاین  تاریخ انتشار: ۹۸/۸/2۹
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محمودآبادی- مانور آموزشی تمرینی  شورای هماهنگی  مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق منطقه جنوب شرق 
کشور با حضور میهمانانی از شرکت های صنعت آب و برق استان 
های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان 
و خراسان رضوی به میزبانی شورای مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل صنعت آب و برق خراسان جنوبی در محل شرکت 

آبفای استان برگزار شد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل صنعت آب و برق استان 
و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در مراسم 
افتتاحیه این مانور دور روزه با قدردانی از تمامی افرادی که این 
نشست را ساماندهی کردند، گفت: امیدوارم با همفکری و هم 
اندیشی بتوانیم بهترین تصمیمات را در زمینه بحران و پدافند 
غیر عامل بگیریم. مهندس شرکاء با اشاره با اقدامات خوبی که 
در استان در زمینه بحران و پدافند غیر عامل  انجام شده، افزود: از 
سال قبل دیگر در استان اجازه نداده ایم حتی یک متر سیم بدون 
روکش اجرا شود که این موضوع یکی از بحث های مهم پدافند 
غیرعامل است. ضمن اینکه شبکه های قدیمی را نیز اصالح 
کردیم. وی اضافه کرد: شبکه های برق آسیب پذیرند و یکی از 
کارهایی که ما در این زمینه در استان انجام داده ایم ایجاد شبکه 
های جایگزین بوده است که با سامانه کنترل از راه دور و بدون 
فوت زمان می توانیم در زمان تخریب شبکه بر اثر حادثه، در 

استان اجرایی نماییم.
وی تاکید کرد: باید با اقدامات پدافندی همیشه این آمادگی را 
داشته باشیم که در زمان بروز حادثه و یا تخریب در اثر خرابکاری 

های دشمن، آمادگی کامل را داشته باشیم.
اهمیت  سیستم بی سیم 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی نیز در این 
مراسم با اشاره به این که بیش از 99 درصد شهروندان استان 
تحت پوشش شبکه آب هستند از جمعیت 33 درصدی تحت 

پوشش شبکه فاضالب در استان خبر داد. 

مهندس مهدی هاشمی مقدم با اشاره به اهمیت شناسایی آسیب 
ها در بحث پدافند غیر عامل اظهار کرد: می بایست در این 
زمینه از تجربه های دیگر استان ها استفاده کنیم تا برنامه ریزی 
موثری داشته باشیم. وی داشتن یک برنامه جامع برای آمادگی 
در خصوص پاسخ به مخاطرات و نیز تبیین برنامه ای برای آگاهی 
و آموزش کافی مدیران و دست اندرکاران این مجموعه را بسیار 
مهم ارزیابی کرد. وی به بحث های قانونی و بند 16 قانون درباره 
صنعت آب و برق که تحت عنوان مدیریت بحران پیش بینی 
شده، تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم برنامه منسجمی را در نظر 
بگیریم، می توانیم اعتبارات خوبی را برای آمادگی در بحران 

دریافت کنیم.
هاشمی مقدم با اشاره به اهمیت هم افزایی مجموعه های داخلی، 
از جمله معاونت های مهندسی و توسعه، بهره برداری و دفتر 
 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ادامه داد: باید برخی از نیازها 

به خصوص بهره مندی از بی سیم ها نیز تعیین تکلیف گردد.  
اهمیت وزارت نیرو در بحران ها

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری نیز در این مانور آموزشی 
ضمن تقدیر از مسئوالن کشوری وزارت نیرو برای توجه به 
مباحث پدافند غیر عامل گفت: برنامه هایی که تاکنون انجام شده 

برای آشنایی با مدیران علمی و عملیاتی بسیار ارزشمند بود. 
مهندس آخوندی افزود: بحران های طبیعی که برای کشور پیش 
می آید تا حدودی برنامه های توسعه ای کشور را با مشکل مواجه 
می کند که اگر پیش بینی های پدافند غیرعامل انجام شود تا 
حدودی جلوی خسارات گرفته می شود. وی با اشاره به همایش 
بحران و پدافند غیر عامل اضافه کرد: در بحران ها دستگاه های 
وزارت نیرو بسیار مهم هستند چرا که با توجه به برنامه های 
پدافندی می توانیم در بحران ها و آشوب ها بسیار ارزشمند 
عمل کنیم چراکه این زیرساخت ها پیشانی خدمت رسانی کشور 
هستند. آخوندی، بالیای طبیعی را حوادثی دانست که اگر قبل از 
بروز آن زیرساخت خوبی را اجرا کرده باشیم تا حد زیادی خسارت 

ها را کاهش می دهیم. وی تهدیدات سایبری را زیربنای تهدیدات 
عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه همراهی مردم در بحران ها 
بسیار اهمیت دارد، نیاز است با اطالع رسانی مردم را نیز از الزامات 

پدافند غیرعامل آشنا کنیم.
مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری خراسان جنوبی 
از آغاز طرح های جامع پدافند غیرعامل در استان 

خبر داد 
مهندس میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران استانداری نیز در این 
مراسم ارزیابی و تجزیه و تحلیل در مانورها را بسیار مهم ارزیابی 
کرد و گفت: در زمینه پیشگیری از بروز خسارات در حوادث نیز 
اقدامات اساسی در استان انجام شده به عنوان مثال با همکاری 
بنیاد مسکن بررسی های دقیقی از تجهیزات مورد نیاز در زلزله ها 
تهیه گردیده است.  معاون دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
وزارت نیرو نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ایران با هیچ کشوری 
مشکل ندارد و این قدرت طلبی و توسعه طلبی آمریکا و اسرائیل 
است که نمی توانند آرامش دیگر کشورها را ببینند و به دنبال 
سلطه بر جهان با تالش های خرابکارانه در خاورمیانه و ایران 
هستند. مهندس جهان بخشی تهدیدات نرم یا تهدیدات فضای 
سایبری و نیز اقتصاد را مهمترین تهدیدات جدید دانست و گفت: 
شرکت های آب و برق عمال شرکت های بنگاه محور و اقتصادی 
هستند و محوری ترین تهدید برای آنها مباحث اقتصادی است که 

باید تدابیر الزم را در این زمینه احصاء و پیش بینی کنیم.
الزم به ذکر است، برگزاری کارگاه های تخصصی در زمینه تهدید 
شناسی، سناریونویسی، برگزاری نشست های ویژه، انجام مانور 
دورمیزی و برگزاری مراسم اختتامیه از دیگر برنامه های این 
نشست دو روزه که با هدف هم افزایی، هماهنگی بین استان 
های منطقه در راستای سیاست های کمیته مدیریت بحران 
وزارت نیرو، احصاء تهدیدات غالب هر استان و هر منطقه، ارائه 
راهکارهای کاهش آسیب پذیری در مقابل تهدیدات و مخاطرات 

طبیعی و انسان ساخت در حوزه آب و برق می باشد.

لیست امالک مازاد بانک صادرات           مدیریت شعب  خراسان جنوبی                    )مزایده 98/3)

نام رديف 
شماره پالک نشاني نام شهر نام ملك استان 

ثبتی 

مساحت  
  )متر مربع ( 

نوع 
نوع كاربري نوع ملك مالكيت 

قيمت پايه نوع سند 
سپرده توديعی 

شركت در 
مزايده 

متصرف 
نوع بهره 
برداري 
فعلي 

توضيحات 
اعيان عرصه 

ملكي ، 
تمليكي ، 
سرقفلي 
، اوقافي / 

غير اوقافي 

 ساختمان ،
 آپارتمان، 

مغازه ، 
زمين ، 
ساير 

بانك ، تجاري ، 
 اداري ، مسكوني ، 
صنعتي ، رفاهي 

آموزشي ، 
ورزشي ، انبار ، 

مزروعي ، كارگاه  
ساير 

 ندارد / دارد
 ) بانكي / غير 

بانكي (

تخليه ، 
اشغال ، 

بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی

منزل 
بيرجند - خيابان بيرجندمسكونی

تك برگی - مسكونیساختمان  تمليكی249/17/4406250191/25توحيد 42 - پالک 47
دارد ) غير 9,650,000,000482,500,000ششدانگ

فروش به صورت نقدی با وضع موجوداشغالبانكي (

خراسان 2
جنوبی 

زمين 
مسكونی 

آرين 
شهر 

آرين شهر - روستای 
زمين با وضع موجود، فروش به صورت بالاستفادهندارد66,400,0003,320,000عادی مسكونی زمين تمليكی 02050موسويه 

نقدی 

خراسان 3
جنوبی 

منزل 
خضریمسكونی

خضری- روستای 
دهشك خيابان امام 

خمينی 9
انتقال مسكونی ساختمانتمليكی 1116/17324/72180

دارد 783,000,00039,150,000اجرايی
اشغال)غير بانكي (

ساختمان با وضع موجود ) فروش به 
صورت نقدی و اقساطی با حداقل 10 % نقد 

و الباقی حداكثر 60 ماهه با سود بانكی (

منزل اصفهان 4
اصفهان مسكونی 

اصفهان - انتهای 
خيابان تاالر - خيابان 
آذر بهرام - بن بست 
گل سرخ پالک 342

دارد 14,700,000,000735,000,000ششدانگمسكونی ساختمان تمليكی 20016/15190264330
منزل مسكونی در 2 طبقه با وضع اشغال)غير بانكي (

موجود ) فروش به صورت نقدی (

منزل اصفهان 5
اصفهان مسكونی 

خمينی شهر - بلوار 
جانبازان كوچه شهيد 

خشتی - فرعی 8 
پالک 2 

دارد7,520,000,000376,000,000ششدانگمسكونی ساختمانتمليكی 173/131/193297256
اشغال )غير بانكي (

منزل مسكونی با اسكلت نيمه فلزی
 با وضع موجود 

) فروش به صورت نقدی (

خراسان 6
جنوبی 

كارخانه 
نهبندان - شهرک نهبندان سنگبری 

ساختمان تمليكی 766/399361877صنعتی 
تخليه ندارد 26,669,996,1901,333,499,810جانشينی صنعتی و زمين 

 ساختمان و ماشين آالت سنگبری ، 
سوله صنعتی ، ساختمان مديريت 

اداری و اموال )فروش به صورت نقدی 
و اقساطی با حداقل 50 % نقد

 و الباقی حداكثر 60 ماهه با سود 
بانكی با وضع موجود ( 

خراسان 7
جنوبی

كارخانه 
توليد و 
فرآوری 
روغن 
سوخته

خوسف
خوسف -كيلومتر 7 

جاده خوسف به سمت 
كرمان

تمليكی599/92816230/27720
ساختمان 
و زمين 

انتقال صنعتی 
تخليهندارد18,526,383,700926,319,185اجرايی

ساختمان و ماشين آالت ، سوله صنعتی، 
ساختمان مديريت اداری و اموال

 ) فروش به صورت نقدی و اقساطی با 
حداقل 70 % نقد و الباقی حداكثر 24 
ماهه با سود بانكی با وضع موجود ( 

خراسان 8
جنوبی 

سهم 
مشاعی 
مزرعه و 
باغ پسته 

زمين - تمليكی -665/9591382دشت مختاران سربيشه
مزروعی ساير 

مشاعی 
) سهم بانك 
67 سهم و 

پنجاه و چهار 
شصتم سهم 
مشاع از كل 
288 سهم 
ششدانگ ( 

دارد14,983,561,441749,178,072
اشغال  ) غير بانكي (

پالک 9 فرعی از 665 اصلی دهستان 
قيس آباد بخش 4 بيرجند در جريان 
ثبت بوده و در مرحله تحديد حدود 
می باشد و بانك مسئوليتی در قبال 
خريدار از باب نتيجه تحديد حدود 
نخواهد داشت . ضمناً مالكيت بانك
 بر يك چهارم چاه آب به شماره 

پروانه بهره برداری 410/18009  با دبی 
15 ليتر بر ثانيه قطعی بوده و پروانه 
چاه به نام شركت كشت فن و بانك 
صادرات خراسان جنوبی می باشد  
) قيمت پايه مربوط به سهم بانك 

می باشد( فروش به صورت نقدی و 
اقساطی با حداقل 40 درصد نقد و 

الباقی حداكثر 24 ماهه با سود بانكی

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 8 رقبه از امالک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی )روز چهارشنبه 98/08/29( الی چهارشنبه 
98/09/06 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا پایان وقت اداري )14:30( روز سه شنبه 98/09/12 ضمن تکمیل نسبت به عودت اسناد به نشاني بیرجند،  خیابان مدرس، نبش مدرس 9،  اداره مرکزي بانک صادرات برج سپهر شرق طبقه اول ،  دایره تدارکات 
و ساختمان اقدام نمایند.  پاکت هاي پیشنهادي ارائه شده رأس ساعت 13 روز چهارشنبه 98/09/13 در محل فوق با حضور اعضای کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد. الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزایده 
بایستي تا ساعت 14:30 مورخ  98/09/13 صرفاً به دایره تدارکات و ساختمان بانک تحویل و رسید اخذ گردد. توضیحات و شرایط: 1 - جهت دریافت اسناد مزایده ، ارائه اصل فیش واریزي به مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 0101532454002 به نام دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي 
است.  2 - مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پایه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده مي بایست اقدام گردد. 3 - امکان بازدید از امالک و اموال مورد مزایده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان ضروری مي باشد. 4 - مزایده گذار در رد یا قبول یک یا 
تمامي پیشنهادات خرید مختار است. 5 - کلیه امالک با شرایط موجود مندرج در آگهی در معرض فروش قرار می گیرد. 6 - کلیه هزینه های مرتبط با کارشناسی امالک ، انتشار آگهی و هزینه های الزم جهت اخذ مفاصا حساب از شهرداری ، اداره امور مالیاتی ، تأمین اجتماعی و عندالزوم سایر سازمان ها و نهادها ) در زمان انتقال سند ( بر عهده خریدار خواهد 

بود. 7 - تخلیه امالک دارای متصرف بر عهده خریدار خواهد بود.  8 - نحوه پرداخت ثمن و مدت زمان بازپرداخت در بخش توضیحات درج گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32354067 - 056 و 32354076 - 056 دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات تماس حاصل فرمایید.
بانک صادرات خراسان جنوبي

آگهي مزایده ) 98/3 (

برگزاری مانور آموزشی تمرینی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق جنوب شرق کشور 
در شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

عکس:  حمیدی


