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* رجب زاده

مزد ترس

بازخوانی  توانایی  و  پذیری  انتقاد 
و بهسازی خود یا عملکردمان با 
پذیرش نقد سازنده نه فقط یک 
مهارت است که شرط الزم و کافی 
برای کیفی زندگی کردن یک فرد 
و ماندگاری و رو به اوج بودن یک 
سیستم است. اما برخی از ما نه تنها 
ذره ای از این مهارت را به دست 
نیاورده ایم که توانایی درک آنچه 
برای ما بدون کنکاش و پرداخت 
هزینه برای دریافت بازخوردها، به 
ارمغان می آورد، نداریم. نبود مهارت 

فردی در ... مشروح در صفحه 2 5مراقبباشیددردامسایتهایاعتیادآورنیافتید۲۹3درصدتصادفاتدریکروز!2مشکلآبمجتمعگلخانهایخوسفرفعمیشود

تغییر  شاخص ها
به نفع مردم

روایت آمار از پدیدار شدن نتایج برنامه های توسعه ای معتمدیان  

خراسان جنوبی رتبه اول کمترین نرخ بیکاری 
و در جایگاه دوم امن ترین استان برای 

سرمایه گذاری در کشور قرار گرفت

ابتدای  از  استاندار  براساس دستور  استانداری:  اقتصادی  ، معاون  عابدی 
امسال تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در دستور 

 کار دستگاه های پیشران اقتصادی استان قرار گرفت و ثمره آن در پاییز 
به بار نشست که برابر آمار اعالم شده کمترین نرخ بیکاری بین استان ها 

نصیب خراسان جنوبی شده است  ...  مشروح در صفحه ۵

جناب آقای مهندس اسد ا... جالل زاده
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان 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. 
 ضمنا از زحمات و تالش های جنابآقایمهندسشهامت

 در دوران مسئولیت تقدیر و تشکر می نمایم.
دیدبان – شرکت راهسازی نوید گستر زهان

جناب آقاي مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالي را به سمت 

سرپرست اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان خراسان جنوبي 

که نشان از لیاقت ، پشتکار و درایت شما مي باشد صمیمانه تبریک عرض 
نموده، سربلندي و موفقیت روزافزون شما را در مسئولیت جدید

 از درگاه ایزد منان خواستاریم.
زرگري - شرکت زرپل و راه کویر

همکار گرامی

 جناب آقای مهندس اسداله جالل زاده
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
 که بیانگر شایستگی، تعهد و لیاقت شماست، تبریک و تهنیت عرض نموده

 توفیقات روز افزون و سربلندی در عرصه جدید، همچون عرصه های دیگر خدمتگزاری
 به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در اعتالی اهداف دولت خدمتگزار از درگاه

 ایزد منان مسئلت می نماییم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

آیا می دانید بهترین مشاور شما در هنگام خرید ساختمان به جهت اطمینان از ایمنی، طراحان و ناظران آن ساختمان می باشند
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی
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جناب آقای مهندس اسد ا... جالل زاده 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی 

تبریک عرض می نماییم. امید است با بهره گیری از تجارب و 
رهنمودهای ارزشمندتان در جهت رشد و کیفیت روز افزون آن 
مجموعه گام های ارزشمندی برداشته شود، موفقیت و سربلندی 

شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان  جنوبی

 که نشات گرفته از حسن تعهد، کارآمدی و شایستگی های 
برجسته و همچنین تخصص و تجربه باالی شما در مسئولیت 
های مختلف می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده،  از درگاه 

خداوند بی همتا  موفقیت روز افزون شما را خواستارم.

لشکری – رئیس هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

اناهللواناالیهراجعون
به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

همسری دلسوز و پدری مهربان مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد باقر طالئیان
 )پدر خانم دکتر مجیدرضا لطیفی(

 جلسه ترحیمیامروزدوشنبه۹۸/۱0/30ازساعت
۱۵الی۱6درمحلسالنهیئتمحترمحسینی

)واقعدرخیابانانقالب(برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما عزیزان باعث تسلی خاطر مان 

و آرامش روح آن مرحوم خواهد شد.

خانواده های: طالئیان، حاج فتحعلی، لطیفی،  وحیدی و سایر بستگان

بارالها
روضهروحمنرضایتوباد

اقوام، همسایگان،دوستان، همکاران و همشهریان وفادار
شوِر حضور و گرمی وجودتان در مراسم تشییع،تدفین و ترحیمپدرمهربانمان

 بسیار قرار بر دل بی قرارمان نشاند و تسلی خاطرمان بود. خاک پای شما عزیزان هستیم
 که پا به خاک عزیز دل مان نهادید. هر لحظه همراه ما بودید و برایمان صبوری آرزو کردید

خداوند به شما سالمت، آرامش و عاقبت به خیری عنایت فرماید.
خانواده شادروان مهندس ابوالقاسم شایگان

جناب آقای دکتر مجیدرضا لطیفی
عضو محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان 

با غم و اندوه فراوان درگذشتپدرخانمگرامیتان را حضور جناب عالی و خانواده محترم 
تان تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی، از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی – بیمارستان ایران مهر

 جناب آقای مهندس جالل زاده
سرپرست محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را  که حاصل تجارب ارزشمند مدیریتی 
و اجرایی می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده 

 توفیقات روز افزون و سربلندی شما را در این مسئولیت خطیر 
از درگاه قادر سبحان آرزومندیم.

هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق
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 انتقاد پذیری و توانایی بازخوانی و بهسازی 
سازنده  نقد  پذیرش  با  عملکردمان  یا  خود 
الزم  شرط  که  است  مهارت  یک  فقط  نه 
یک  کردن  زندگی  کیفی  برای  کافی  و 
یک  بودن  اوج  به  رو  و  ماندگاری  و  فرد 
 سیستم است. اما برخی از ما نه تنها ذره ای 
که  ایم  نیاورده  دست  به  را  مهارت  این  از 
کنکاش  بدون  ما  برای  آنچه  درک  توانایی 
بازخوردها،  دریافت  برای  هزینه  پرداخت  و 
مهارت  نبود  نداریم.  را  آورد  می  ارمغان  به 
فردی در این زمینه، آسیب هایی را متوجه 
او  اطرافیان  نهایت  در  و  شخص   یک 
می کند اما وقتی یک سیستم به چنین عارضه 
ای مبتال می شود، دامنه آسیب ها بسیاری از 
افراد مرتبط با این سیستم را چه در داخل و 
کند.  می  درگیر  سازمانی  خارج  محیط   چه 
یک سیستم متشکل از انسان هایی است که 
مهارت های فردی و اجتماعی متفاوتی دارند. 
در  که  مدیریت یک سیستم  رویکرد  وقتی 
واقع روش ها و دست کم به لحاظ سازمانی 
تعامالت الیه های بعدی را مشخص می کند، 
روح انتقاد پذیری داشته باشد، مسیر روشن و 
موفقی برای دستیابی به اهداف سازمانی ترسیم 
شده است چراکه گوش ها و چشم ها در همه 
الیه ها از مدیران میانی گرفته تا کارشناسان 
برای شنیدن نظرات و انتقادات سازنده، آماده 
است و رویکرد مدیریتی سیستم نیز با استقبال 
از این بازخورد کم هزینه، برای بهسازی خود، 
انتقادات را ارزیابی و تحلیل می کند و به میدان 
عمل وارد می شود. خالف این رویکرد، اما 
نتیجه ای اسفبار به همراه دارد. رویکردی که 
باید با تأسف گفت: بسیاری از سازمان های ما 
بدان گرفتارند. اگر آن ها که باید پاسخ دهند، 
کاله خود را قاضی کنند و به این چند سوال، 
صادقانه جواب دهند، متوجه نبود این مهارت 
فردی در خود و تعمیم آن به الیه های درونی 
دارند،  دست  به  را  آن  سکان  که   سازمانی 
می شوند. جواب اولین سوال را باید درون یک 
تعداد  چه  روزانه  اوال  کرد،  سازمان جستجو 
به عنوان یک مدیر  از داخل سازمان  انتقاد 
آیا  اید؟  با منتقدان چه رفتاری کرده  دارید؟ 
آنها در گوشه ای پرت از سازمان پشت یک 
میز نشسته اند و زمان می گذرانند یا متوجه 
سازمانی  انتقاد  یک  دنبال  به  شان   توانایی 
شده اید و در الیه های مؤثر کاری، آن ها را 
ارتقاء داده اید؟ چند مدیر سابق یا کارشناس 
منتقد توانمند در سازمان تان هستند که در 
شان  نگه  پارکینگ  در  مدیران،   اصطالح 
داشته اید؟ آنها تاوان چه چیزی را پس می 
دهند؟ یک انتقاد ؟! به عنوان مدیر چه رویکردی 
در رفتار سازمان خود با ارباب رجوع یا فعاالن 
شاغل در زنجیره های کاری خارج سازمانی 
ایجاد کرده اید؟ اگر آنها درباره عملکرد یا تأخیر 
پیشبرد فعالیتی مرتبط به خودشان مثل گرفتن 
یک استعالم در سازمان شما، به رسانه ها انتقاد 
کنند، با چه شرایطی روبه رو خواهند شد؟ در 
مراجعه بعدی کارشان زودتر پیش می رود یا از 
 مدیر گرفته تا کارشناس، کاری می کنید که از 
کرده اش پشیمان شود. بارها شنیده ام که از 
چنین افرادی نسقی کشیده  اند که دیگر فکر 
انتقاد کردن هم از حوالی ذهن شان عبور نمی 
کند. افرادی که وقتی رویکرد انقباضی و چهره 
های در هم کشیده در سازمان مورد نظر را 
دیده اند و به این باور رسیده اند که کارشان 
به بن بست خواهد خورد، حتی آنچه به رسانه 
گفته اند را تکذیب کرده اند. در چنین سازمان 
هایی، با چه جور کارمندانی مواجه هستیم؟ 
برخی مدیران جواب این سوال را خوب می 
دانند، چون خودشان هستند که چنین فضایی 
را ساخته اند و چنان پرداخته اند که حاال هر 
و  تعریف  برای  را  نیرویش  سازمانی  نیروی 
از آقای مدیر در هر فرصتی صرف   تمجید 

می کند )...ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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ادامه فعالیت سامانه  بارشی امشب و فردا در خراسان جنوبی

صدا و سیما-  اداره کل هواشناسی استان در خصوص بارش برف و باران، کاهش دما و کاهش دید افقی ناشی از پدیده  مه، اطالعیه جوی صادر کرد. کارشناس هواشناسی استان 
گفت: این بارش ها از عصر دیروز در اغلب مناطق استان آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.نخعی افزود: در این مدت بارش ها در اغلب مناطق استان به صورت بارش سنگین برف و باران 

و در گردنه ها و مناطق کوهستانی به صورت بارش برف خواهد بود.وی گفت: همچنین کاهش دما امروز و فردا و کاهش دید افقی ناشی از پدیده  مه نیز قابل پیش بینی است.

مشکل آب مجتمع گلخانه ای خوسف رفع می شود
گروه خبر- معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار گفت: با توجه به اهمیت اشتغال و 
استان  گلخانه ای  مجتمع های  از  حمایت 
شهرستان  گلخانه ای  مجتمع  آب  مشکل 
خوسف رفع می شود. میرجعفریان روز گذشته 
در سفر به خوسف به منظور بررسی مصوبات 
در  افزود:  شهرستان  این  به  استاندار  سفر 
راستای حل مشکل آب مجتمع گلخانه ای 
شهرستان خوسف در سفری که ۲۶ مرداد 
استاندار به این شهرستان داشت مقرر شد 
شرکت آب منطقه ای در مدت ۱۰ روز نسبت 
به افزایش دبی آب مجتمع به میزان پنج لیتر 
بر ثانیه اقدام کند. وی اظهار کرد: هزینه های 
این اقدام نیز از محل اعتبارات تخصیصی 
پرداخت  کشاورزی  جهاد  کل  اداره  به 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  می شود. 
استاندار گفت: براساس مصوبه سفر استاندار، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید نسبت به 
تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار مجتمع اقدام 
کند و مابه التفاوت هزینه ها توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۹ تامین شود.

آموزشگاه شش کالسه خیرساز 
در خوسف افتتاح شد

معاون  حضور  با  مراسمی  طی  همچنین 

سایر  و  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی 
مسئوالن و خیران، آموزشگاه ۶ کالسه خاندان 

فریدی در شهرستان خوسف افتتاح شد.

از سال ۹۶  آموزشگاه  این  اجرایی  عملیات 
آغاز شده و ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال 
اعتبار برای آن هزینه شده است. امیر آسمانی، 
آموزش و پرورش خوسف  پرورشی  معاون 
در مراسم افتتاح این مدرسه اظهار کرد: در 
سفر استاندار خراسان جنوبی ساخت مدارس 

در روستاهای آرک، بیشه، معدن قلعه زری 
و شهرستان خوسف مصوب شد.وی افزود: 
این مدرسه نیز از جمله مصوبات سفر استاندار 

به شهرستان خوسف بود که با تاسیس آن 
مشکالت بسیاری مرتفع شد. معاون پرورشی 
اگر  شد:  یادآور  خوسف  پرورش  و  آموزش 
یک مدرسه ۶ کالسه دیگر برای پسران در 
این منطقه تاسیس شود، مشکالت آموزشی 

برطرف خواهد شد.

۴۰ درصد مسکن محرومان 
خراسان جنوبی ساخته شد

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در 

حاشیه سفر معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار به خوسف گفت: با توجه به اختصاص 
سهمیه پنج هزار واحد مسکن محرومان به 
این  تاکنون ۴۰ درصد  استان  بنیاد مسکن 
بهره برداری رسیده است.  به مرحله  واحدها 
آسمانی مقدم افزود: شهرستان خوسف ۴۰۰ 

تاکنون  که  دارد  محرومان  مسکن  سهمیه 
۲۰۰ واحد به مرحله سفت کاری رسیده، ۱۰۰ 
مدرسه نازک کاری و بقیه در حال اجرا است. 
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با بیان 
اینکه ۴۲ واحد مسکن محرومان در روستای 
تقاب خوسف در حال ساخت است تصریح 
در  محرومان  مسکن  ساخت  مراحل  کرد: 
شهرستان خوسف عقب تر از سایر شهرستان ها 
است که باید برنامه جبرانی اجرا شود تا ۹۰ 
درصد این واحدها تا دهه فجر به بهره برداری 
برسد. وی اظهار کرد: مسکن محرومان ۴۰ 
و  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان  میلیون 
۱۵ میلیون تومان تسهیالت بالعوض دارد. 
بازدید از طرح های مجتمع گلخانه ای خوسف، 
آباد،  اجرای آسفالت معابر روستایی معصوم 
مسکن محرومان روستای تقاب، اصالح و 
بهسازی ورودی روستای ماژان، احداث زمین 
اجرای  ماژان،  روستای  در  مصنوعی  چمن 
باقیمانده روستای سلم آباد،  راه  سه کیلومتر 
طرح انتقال آب به شهرک صنعتی خوسف، 
مجتمع  خوسف،  شهرستان  بیمارستان 
فرهنگی و هنری خوسف، استخر و چمن 
مصنوعی شهر خوسف و افتتاح پروژه مدرسه ۶ 
کالسه خاندان فریدی از مهمترین برنامه های 
معاون استاندار در سفر به این شهرستان بود.

ری
 اکب

س :
عک

 )...ادامه سرمقاله(و از ارائه نظرش بیم دارد چه 
برسد به اینکه نقدی وارد کند.  در این نوع سازمانی، 
چنین نیرویی، مزد ناچیزش را خواهد گرفت. اگر هم 
باشند کارمندانی که در این محیط، صفت آزادگی را 
 خود حفظ کرده اند، به اجبار سکوت اختیار می کنند 
که  شوند  می  تبدیل  خنثی  افرادی  به  و 
راه  ذهن  به  را  ای  ایده  و  نظر   هیچ خالقیت، 
نمی دهند و سعی می کنند  همرنگ جماعت شوند. 
چرا؟ برای اینکه از شر چنین مدیری در امان بمانند. 
به راستی چرا متوجه نیستید؟ با چنین رویکردی 
خود را از موهبتی به نام انتقاد محروم و پایه های 
میزی که پشت آن نشسته اید را لرزان می کنید.   
اگر درست مدیریت کنید،  شما را می گویم آقای 
مدیر، حتی می توانید از همین انتقاد ها برای خود 
سکوی پرتاب بسازید، مگر همه ذهن تان را همین 
هدف به خود مشغول و معطوف نکرده است. پس 
بدانید که همین انتقادها یک مسیر میان بر برای 
شما است. بگذارید انتقادات و پیشنهادات فقط دو 
 کلمه بی اثر بر یک صندوق خاک گرفته یا فضایی 
بی بازدید در یک سایت یا پورتال الکترونیکی 
نباشد. انتقادها و پیشنهادها ، صدا ، چهره ، اندیشه 
و ایده افرادی هستند که با شما ومجموعه سازمانی 
شما ارتباط مستقیم و نزدیک دارند،  پس ذهن تان 
را از پستوی پنهانی که ساخته اید بیرون بیاورید، 
چهره به چهره با منتقد خود مذاکره کنید و از او یاد 
بگیرید بخواهد یا نخواهد در حال ارتقای شماست. 
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    آگهی حراج شماره 1-98  شماره: 67/908  تاریخ: 98/10/29
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: حراج 1302 دستگاه 
کنتور و شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعمل  را از طریق برگزاری حراج آنالین، 

با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره حراج 
3098001426000001 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

مبلغ پایه: 862,399,800 ریال       مبلغ تضمین: 44,000,000 ریال
امکان پرداخت تضمین فقط به صورت الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات امکان پذیر 

خواهد بود.
زمان انتشار در سایت: تاریخ 1398/10/30 ساعت 8 صبح 

الی 14  بازدید: روزانه از ساعت 8  بازدید: از 1398/10/30 تا 1398/11/07 ساعات   تاریخ 
به جز ایام تعطیل 

زمان برگزاری: تاریخ 1398/11/08 از ساعت 8 تا 11
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1 . برگزاری حراج صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
2. کلیه اطالعات موارد حراج شامل مشخصات مورد حراج در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، 

قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
 3. عالقه مندان به شرکت در حراج می بایست جهت ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش

" ثبت نام / مزایده گر" موجود است.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در حراج و مشخصات آن به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و 

قراردادها و یا اداره پشتیبانی و خدمات عمومی تماس حاصل فرمایید. 

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

تر(
ن بر

در
     لولـه بازکنـی ) م

روزی
انه 

 شب
 

کارفرمای عزیز
ارسال لیست بیمه و مالیات

وقت زیادی ندارید
صبح وعصر

مراجعه فرمایید
پاسداران- روبروی تامین اجتماعی
باهنرغربی - دفتر پیشخوان دولت

3242    3242 - چمنی
به تابلوها دقت فرمایید

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

پاسخگویی مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی
 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت )سامد( 

ساعت 10 الی 11/30 صبح فردا سه شنبه 98/11/1 

تلفـن :
111 

برنامه دیدار حضوری دکتر اصغرزاده  هر هفته دوشنبه ها ساعت 9  الی 11/30 
صبح   درمحل اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی خواهد بود.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی

سازه های آبخیزداری  استان 
 ۵ میلیون متر مکعب آبگیری شد

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: در بارندگی های روزهای 
اخیر اکثر سازه های آبخیزداری استان آبگیری 
و حدود پنج میلیون مترمکعب آب در بند های 
فارس،  گزارش  به  شد.  ذخیره  استان  خاکی 
دو  حاضر  حال  در  اینکه   بیان  با  نصرآبادی 
هزار و 3۰۰ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی 
سبب  سازه ها  این  کرد:  اظهار  شده،  اجرا 
و  چشمه ها  آب  تغذیه  کشاورزی،  استمرار 
کمک به اکوسیستم های طبیعی می شود. وی 
بارندگی های پیش رو را  فرصت خوبی برای 
ظرفیت  از  بهره گیری  و  پروژه ها  بخشی  اثر 

سازه های آبخیزداری دانست.

 با تخفیف استثنائی 
 از ۲۸ دی ماه تا ۱۰ بهمن  

" فروش محدود"
فروشگاه مرکزی :  بیرجند

مفتح 29 )سجاد 6(، پالک 68
تلفن:  091۵7239611

تخصیص 21 میلیارد تومان اعتبارملی در حوزه روستایی و عشایری
گروه خبر- مدیر کل امور عشایر استان با بیان 
این که در سال جاری انقالبی در حوزه اعتبارات 
ملی در جامعه عشایر رخ داده است، عنوان کرد: 
امسال ۲۱ میلیارد تومان اعتبار مصوب ملی 
پیدا  تخصیص  آن  درصد   3۰ که  داشتیم 
کرد. این در حالی است که طی ۱۴ سالی 
که از تاسیس استان می گذرد ، اعتبار ملی 
تخصیص یافته، تنها ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان بود! حسین پور صبح دیروز در نشست 
خبری، با اشاره به این که اعتبارات مصوب 
استانی و مالیات بر ارزش افزوده ۱۱میلیارد 
بود، اضافه کرد: از محل اعتبارات مالیات بر 
ارزش افزوده به طور متوسط سالیانه ۵ میلیارد 
اعتبار به صورت نقدی دریافت می کنیم. به 
گفته وی از محل این اعتبارات ، ۱3۰ پروژه 
انجام شده و ۱۲۰ پروژه دیگر در حال انجام 

است. مدیر کل امور عشایر استان به انجام 
پروژه های آبرسانی سیار در مناطق عشایری 
از محل این اعتبارات اشاره کرد و افزود: روزانه 
۵۰۰ الی ۶۰۰ متر مکعب آب از طریق تانکر 
در مناطق عشایر استان توزیع می شود.  حسین 
پور با بیان این که در زمان حاضر دو پروژه 
ملی در حوزه امور عشایری استان در دست 
اجرا داریم ، ادامه داد: یکی از آنها آبرسانی به 

۴۰ محله عشایری زیرکوه به طول 8۵ کیلومتر 
است و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. امیدواریم فاز دوم آن در دهه فجر به بهره 
برداری برسد. به گفته وی با اجرایی شدن این 
پروژه ۶۲۰ خانوار عشایری از عوائد آن بهره مند 
می شوند. وی از پروژه آبرسانی به محالت 
عشایری خواجه منجیکوه نهبندان با پیشرفت 
3۰درصدی خبر داد و گفت: با اجرای آن ۱۴ 

محله عشایری با ۲۵۰ خانوار و ۱۲ هزار راس 
دام از عوائد آن بهره مند می شوند. حسین پور از 
اقدامات انجام شده در راستای توسعه گیاهان 
دارویی در بشرویه خبر داد و بیان کرد: بالغ  بر 
۹۰۰ هکتار زمین و ۲۵ حلقه چاه برای کاشت 
گیاهان دارویی در اختیار عشایر قرار گرفته 
که در صورت افزایش کشت، بسته تشویقی 

افزایش تسهیالت اعطا می گردد. 

site.indd   2 ظ.ب 08:37:45   19/01/2020
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وظیفه  انجام  در  و  داشتن  توجه 
خودشون کوشا بودن، جاده علی آباد 
لوله رو رها کردن مخصوصا االن که 
هرچند وقت یکبار نمایشگاه هم برگزار 

میشه، جاده حتی نور نداره!
915...420
برای   داشتم  پیشنهاد  یک  سالم 
بزرگوارانی که در ستاد نماز جمعه فعال 
هستند، برای جذب کودکان به نماز، از 
آنجاییکه کودکان از کودکی همه چیز را 
یاد می گیرند، اگر عزیزی که خادم مسجد 
یا مسئول گروه های فرهنگی است، با 
فراهم کردن مکانی شاد، یادگیری نماز 
را  با نقاشی و حتی توضیح و یاد دادن به 
بچه ها انجام بدهند نه تنها وقت چندانی 
نمی گیرد بلکه هنگام خطبه ها ، کودکان 
نیز سرگرم می شوند. موقع نماز خواندن 
نیز همراه دیگران نماز را بخوانند، حتی به 
آن ها بگویید از شما عکس می گیریم و 

کار خوبتان را  خدا می بیند.
ارسالی به تلگرام آوا
 سالم آوا 2 ماه دیگه بیشتر تا عید نوروز

برنامه  نمونده یکی به شهرداری بگه 
ریزی و جلسات خودشو بزاره باز کاراش 
فکری  نشد  و  نبود  وقت  بگه   نمونه 
به حال زیبا سازی میادین و خیابان ها 
و دیوارهای رها شده شهر و آسفالت، 
تابلوهای راهنمایی مکان های مهم  شهر 
کند همچنین یک تابلو خوش آمدید و 

عید مبارک در ورودی شهر نصب کند .
ارسالی به تلگرام آوا
اجرایی  مسئوالن  خدمت  باسالم 
روستای  جمعیت  درمیان،  شهرستان 
نوغاب بخش مرکزی شهرستان درمیان 
نوغاب  است  خارج  دهیاری  ازعهده 
درمیان درحال شکل گیری به یک شهر 
پرجمعیت است درخواست ما شهروندان 
ساکن در این نقطه پرجمعیت اینست باید 
تدبیری اندیشیده شود توسط مسئوالن 

اجرایی شهرستان و استان.
915...811

سالم، خطاب به مدیران دلسوز، چرا در 
جاده های استان و بعضا کمربندی ها 
ناهنجار و غیراستاندارد  سرعتگیرهای 
نصب میشه که خسارت به خودروهای 
قطعات  این  با  میشه  وارد   مردم 
و  مدیران  آخه  وگرون،  کیفیت  بی 
مسئوالن که با وسیله های شخصی تردد 
نمی کنند تا متوجه بشن،  دلشون برای 
بیت المال و خودروی دولتی نمیسوزه، 
کنید.  پیگیری  را  موضوع  این  لطفا 
915...707
یک هفته پیش قبض تلفنم را از طریق 
pos پرداخت کردم و امروز شنبه خطم 

که  مخابرات  دوستان  کردند.  قطع   را 
نمی توانند این کار ساده را مدیریت کنند 
چطور توقع خدمات الکترونیک ) که بستر 

سازی مخابرات است( داشته باشیم.
915...212

سالم.  جنوبی  خراسان  معزز  استاندار 
لطفا درباره تعیین قیمت مسکن توسط 
صاحبان امالک بدون کارشناسی بنگاه 
های امالک، تحقیق فرمایید و از بنگاه 
های مشاورین امالک جویا شوید که 
چرا در  قیمت گذاری مسکن، قیمت 

کارشناسی شده را اعمال نمی نمایند؟
910...862

باسالم خدمت شهردار محترم ومدیریت 
محترم سازمان میادین تره بار جناب 
به  داریم  استدعا  خسروی  مهندس 
داد ما کسبه میوه فروش برسید همه 
ما با این رکود و تورم بازار ورشکسته 
و بدهکار هستیم متاسفانه شهرداری 
پر  و  ترین  شلوغ  اسدی  راه  درسه 
ترافیک ترین نقطه شهر بازار گذاشتن 
که بی کیفیت ترین و نامناسب ترین 
میوه وتره بار به صورت بسیار نامطلوب 
خاک  روی  ریختن  بهداشتی  غیر   و 
می فروشند شهرداری قریب سه میلیارد 
تومان در میدان بار سابق هزینه کرد 
در  بارها  وانت  و  فروشان  دست  که 
میدون بار محصوالت خود را عرضه 
کنند ولی متاسفانه اجرایی نشد و رها 
شد متاسفانه مدیریت محترم راهنمایی 
ورانندگی استان در شلوغ ترین نقطه 
شهر سه راه اسدی مجوز بازار می دهند  
و تا اتفاق خطرناکی رخ ندهد برخورد 
نمی کنند مسئوالن محترم بهداشت 
نامطلوب بسیار  بصورت  که   محیط 
و غیر بهداشتی میوه وتره بار یا مواد 
غذایی عرضه می کنند هیچ نظارتی 
ندارند. ما کسبه تره بار فروش عاجزانه از 
مسئوالن استدعا داریم پیگیری نمایند.

باتشکر جمعی از کسبه میوه وتر ه بار
915...610
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پیام شما

رویه های جالب شهری

سالم بر آوایی ها و مسئول  محترم 
ستون دیدگاه خوانندگان و همینطور 
سالم بر مسئوالن سخت کوش استان 
که اینقدر درگیر انجام ریز به ریز قوانین 
هستند که گاها مفهوم قانون را هم 
متأسفانه نمی فهمند. از آوا می خواهم 
به عنوان مدعی العموم از شورای شهر 
و شهرداری شکایت مفصلی بنویسد 
تا  برخی رویه های موجود در شهر 
اصالح شود مثال کسی تا کنون دقت 
کرده است که اجازه ساخت در برخی 
کوچه ها مثال ۳ طبقه است اما همه 4 
طبقه ساخته اند و یک طبقه جریمه داده 
اند چرا ؟ چون سیاست ایجاب می کند 
شرایط رفاه مردم در کوچه ها رعایت 
شود اما وضع مالی هم ایجاب می کند 
اجازه دهیم بسازند و جریمه بگیریم ! 
کسی دقت کرده است ما برای نمای 
خانه ها دستورالعمل می دهیم که باید 
از چه استفاده شود که فضای شهری 
با هم همگون و زیبا و هماهنگ باشد 
باشد  نواز  برای شهروندان چشم  که 
 اما  جریمه می گیریم و نما را عوض 
می کنیم؟ شما می دانید چند نفر در 
همین مرکز استان در سال حقوق و 
مزایا می گیرند که متولی ترافیک شهر 
باشند اما وقتی که می خواهیم پارکینگ 
چون  کنیم  تأمین  را  ها   ساختمان 
می شود با جریمه فروخت از مشکالت 
ترافیکی ایجاد شده از آن می گذریم ؟ یا 
اصال دقت کرده اید برای یک خانه که 
فقط در شب و یا ساعتی از ظهر ماشین 
در آنجا می ماند تامین پارکینگ اجباری 
است و اگر پیش بینی نکنید باید جرایم 
را بپردازید اما یک اداره یا بانک با حجم 
انبوهی از ارباب رجوع نیازی به تامین 
پارکینگ ندارد و اصال ترافیک به وجود 
آمده در این مناطق برای کسی مهم 
نیست ؟  خیلی جالب است که ما نماینده 
 انتخاب می کنیم و به شورای شهر 
می فرستیم که برای ما تعرفه و جریمه 
و روشهای تامین منابع مالی شهرداری 
را مصوب کنند اما وقتی صدایمان در 
می آید که چرا معابر شهرک های جدید 
ساخته شده در شهر اینقدر کوچک است 
اگر  یا  و  نیست  پاسخگو  هیچ کس 
بپرسید چرا آسفالت خیابان ها اینجوری 
است همیشه دم از بی پولی می زنند؟ 
به نظر من مشکل شهر ما این است 
که علیرغم اینکه صادرات نخبه به تمام 
کشور و جهان داریم به وقت خدمت به 
 خودمان همه چیز را فراموش می کنیم
ایجاد  دنبال  به  باید  که  شورایی  و 
درآمدهای نوین و پایدار و پویا از طریق 
همتش  تمام  باشد  نو  های  فعالیت 
گذارد.  می  عوارض  تصویب  برای   را 
شهرداری که باید دنبال کارهای اساسی 
باشد تمام همتش را پای عوض کردن 
جداول سطح شهر می گذارد و کسی 
که باید برای شهر فکری کند و برای 
آینده و توسعه آن دغدغه داشته باشد 

گویا در این شهر پیدا نمی شود.
ع . ح  از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

۲۹ درصد تصادفات 
 در یک روز!

ایسنا- رئیس پلیس راه استان با بیان 
اینکه در هفته ای که گذشت ۳2 تصادف 
در جاده های خراسان جنوبی به وقوع 
پیوست که خوشبختانه این تصادفات 
به فوت نشده است، گفت: 29  منجر 
رخ  پنجشنبه  روز  در  تصادفات  درصد 
داده است. سرهنگ رضایی اظهار کرد: 
همچنین طی هفته گذشته 17 تصادف 
وقوع  به  جنوبی  خراسان  در  جرحی 
پیوسته که منجر به مجروح شدن ۳4 نفر 
شد و 15 تصادف خسارتی نیز داشته ایم. 
رضایی درباره علل عمده تصادفات نیز 
گفت: کارشناسان 124 درصد تصادفات 
را عدم توجه به جلو و 29 درصد را عدم 
توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از 
تشخیص  مطمئنه  از سرعت  تخطی 
داده اند که بیشترین زمان تصادف نیز در 

ساعت 16 الی 20 گزارش شده است.

 خبر ویژه

مصوبه اصالح ورودی ماژان، چند قدم تا تحقق کامل

بهروزی فر- مناره های مسجد، صدای مداح 
را به گوش کوچه کوچه روستا می رساندند. 
پرچم های سیاه و علم و کتلها از عزادار بودن 
ساالر  و  سید  ماتم  روزهای  در  مردم  همه 
شهیدان می گویند.اهالی به روال هر شب، 
در مسجد گرد هم آمده اند و با نوای مداح، 
نوحه سرایی می کنند. گروهی از جوانان ده، 
دور هم جمع شده اند و برای  نوع پذیرایی 
فردا در موکب شان برنامه ریزی می کنند، 
پیشنهادها سرجمع می شوند و محمد برای 
انجام بخشی از کار روانه خانه می شود. هنوز 
چند دقیقه ای نمی گذرد که خبری جانکاه، 
گوش به گوش می شود و جمعیت، آسیمه 
سر مسجد را ترک می کنند. خبر این است، 
محمد با عابری پیاده تصادف کرده،مردم خود 
را به محل حادثه در ورودی روستا می رسانند، 
زخم های عمیق عابر پیاده خونین بود و پیکر 
محمد، کمی آن سو تر آرام، نقش بر زمین! 
غوغایی در ده بر پا شد. این چندمین بار است 
که درست در همین نقطه، چنین حادثه های 
تلخی رخ می دهد. انگار همین دیروز بود که 
آن پیرمرد همین جا تصادف کرد و بعد از یک 
ماه که در کما بود، جایش را برای همیشه در 
این دنیا خالی کرد. هنوز چند صباحی نگذشته 
بود که مردم ، لباس سیاه عزای او را از تن به 
در کرده بودند و حاال این حادثه و مرگ جوانی 

که همه اهالی را داغدار کرد.

وعده های تکراری....و دریغ از وفا!

گالیه های مردم از وضع ورودی روستا باال 
گرفت، به بخشداری، فرمانداری و هر جایی 
که فکرشان قد می داد، مراجعه کردند، سالها 
بود، این قصه تکرار می شد، تصادفی در محل 
رخ می داد، مردم شاکی می شدند و مدیران 

قول مساعد می دادند...اما دریغ!!
تا این که مرداد ماه امسال و در جریان سفر 
استاندار به شهرستان خوسف، شفیعی فرماندار، 
این گالیه ها را در قالب مطالبات مردمی به 
های  کاستی  و  ها  درخواست  فهرست 
شهرستان اضافه کرد. معتمدیان که شرایط 
هر سه دهستان براکوه، قلعه زری و جلگه 
ماژان را در بخش ماژان از نزدیک دیده بود، 
در جمع  55 مصوبه ای که برای رفع نیازهای 
ورودی  اصالح  شد،  تدوین  شهرستان  کل 
ماژان را نیز به سه دستگاه راه و شهرسازی، 
راهداری  و  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
و حمل و نقل جاده ای تکلیف کرد. اصل 
مصوبه این بود:”به منظور اصالح و بهسازی 
ورودی روستای ماژان مقرر شد؛ برابر طرح 
مصوب اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
جدول گذاری مسیر، اداره کل راه و شهرسازی 
زیرسازی محور و اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای روکش آسفالت و ایمن سازی 
مسیر را انجام دهند. فرمانداری هم در سال 
برای  اعتبار  ریال  میلیون   ۳500 مبلغ   98
جدول گذاری به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اختصاص دهد”. اجرای مصوبه در دستور کار 
دستگاه های متولی قرار گرفت تا در موعد 
مقرر-دهه فجر- به بهره برداری برسد. حاال 
تا ایام دهه فجر، فاصله چندانی نمانده و مردم 
که  مصوبه  این  تحقق  راه  به   ماژان چشم 

می تواند راه تکرار بر خطر ببندد!

بسیج همه حوزه ها برای
تحقق مصوبه تا دهه فجر

بخشدار جلگه ماژان درخصوص این پروژه 
می گوید:”ساماندهی ورودی روستای ماژان، 
یکی از مهمترین مصوبات سفر استاندار به 
بخش جلگه ماژان و از مهمترین درخواست 
های مردمی است که طی سال های متمادی 
مورد تقاضای مردم بوده و با سفر استاندار به 
شهرستان خوسف در دستور کار قرار گرفته و 
به عنوان یکی از مصوبات سفر به تصویب 
این مصوبه،  تصویب  از  بعد  است”.  رسیده 

کمیته تخصصی با حضور فرماندار، بخشدار، 
مدیران دستگاه های مرتبط راه و شهرسازی، 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنیاد مسکن 
های  راه  و  شد  تشکیل  اسالمی   انقالب 
و  دقیق  صورت  به  پروژه  شدن  اجرایی 

کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
سپس این پروژه فازبندی شد و مقرر گشت 
بهره  با  توان  تمام  با  اجرایی  های  دستگاه 
گیری از ظرفیت های موجود و پیگیری های 
مستمر تا دهه فجر سال جاری این پروژه را 
به بهره برداری برسانند، لذا با پیگیری های 
میرجعفریان  تأکیدات  و  فرماندار  شفیعی 
 معاون عمران استاندار در اسرع وقت وظایف 
آن  و  شد  ابالغ  و  تفکیک  ها   دستگاه 
دستگاه ها نیز در راستای وظایف تخصصی 

خود نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام کردند.
درمحمدی مقدم ادامه می دهد:”در زمان حاضر 
این پروژه به عنوان یکی از پروژه های عمرانی 
مهم شهرستان فعال است و در مجموع ۳ 
پیمانکار در حوزه های بنیاد مسکن انقالب 
انجام  حال  در  شهرسازی  و  راه  و  اسالمی 
فعالیت می باشند. 2 پیمانکار در حوزه بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی درخصوص زیرسازی 
و جدول گذاری معابر کار می کنند و پیمانکار 
حوزه راه و شهرسازی هم در پروژه خاکبرداری 
اقدام  مسیر  برداری  نقشه  و  خاکریزی   و 
می نماید”. او درخصوص اقدامات اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای هم می گوید:” 
وظیفه آسفالت مسیر که بیش از 2 کیلومتر 
است و تأمین عالیم ایمنی  به عهده اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد، لذا 

این حوزه هم در حال انتخاب پیمانکار برای 
اجرای پروژه است که به گفته مدیران راهداری 
تا یک ماه آینده پیمانکار انتخاب شده و روند 
اجرای کار شروع خواهد شد و به این ترتیب 
آسفالت و روشنایی مسیر را انجام خواهند داد”.

توجه قابل تحسین
دولت به مناطق محروم

شاید به ظاهر حجم کار زیاد نیست و قرار 
است این پروژه برای یک منطقه روستایی 
اجرا شود اما به گفته بخشدار جلگه ماژان، 
برای اجرای همین مسیر 2 کیلومتری، تا االن 
16 میلیون متر مکعب خاکریزی و بیش از 

8 میلیون مترمکعب خاکبرداری پیش بینی 
شده است. به هرصورت با توضیح درمحمدی 
مقدم، کار شروع شده و امید است با تخصیص 
به موقع اعتبارات و پیگیری هایی که از سوی 
در حوزه های تخصصی  مرتبط  مسؤوالن 
دستگاه های اجرایی ذیربط انجام می شود، 
افتتاح حداقل فاز اول پروژه در دهه  شاهد 
فجر باشیم و به این ترتیب یکی از مهمترین 
دغدغه های مردم این روستا و حتی کسانی 
که برای رسیدن به محل کار یا زندگی شان 

همیشه از این مسیر درگذرند، برطرف گردد.
به گفته بخشدار؛ این که در این شرایط به رغم 
برخی محدودیت هایی که در حوزه اعتباری 
وجود دارد، دولت تصمیم می گیرد ورودی 
روستای ماژان را ساماندهی و آسفالت کند، 
بیانگر توجه جدی دولت به مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته است که نگاه ویژه استاندار، 
تالش های معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار و جدیت فرماندار در راستای تحقق 

این آرمان، جای تقدیر و تشکر دارد.

بازنگری طرح، یک شرط اساسی

اگر چه کاری عظیم و درخور توجه در ورودی 
ماژان در حال اجراست، اما با توجه به این که 
تا قبل از این ایراداتی بر ساختار مهندسی و 
وضع موجود ورودی های روستا وارد بوده و 
عامل بسیاری از تصادفات هم همین شکل 
مهندسی ناموزون معابر عنوان شده بود، سؤال 
برای اصالح  امر  متولیان  آیا  است که  این 
شرایط موجود تدبیری اتخاذ کرده اند یا نه، 

چون قطع به یقین بهسازی ها و اصالحات 
اساسی در پروژه ای زخمی و ناقص،کاری 
سخت، فرصت سوز و هزینه بر است، بهترین 
به قضیه و چشم  گزینه سرپوش گذاشتن 

پوشیدن بر همه بایدها و الزامات است؟!
درمحمدی مقدم این موضوع را چنین پاسخ 
به  نیاز  صددرصد  روستا  دهد:”ورودی  می 
بازنگری داشت، چرا که متأسفانه همه ساله 
به ویژه در ایام خاصی همچون محرم، عید 
از  مردم  که   ... و  تابستان  تعطیالت  نوروز، 
مناطق مختلف به این منطقه عزیمت می 
کنند و تردد در روستا بیشتر می شود و البته دو 
مدرسه هم در دو طرف جاده قرار دارند، شاهد 
بودیم.  محور  این  در  زیادی  انسانی  تلفات 

لذا فرماندار شهرستان در سفر اخیر استاندار 
و  ورودی  در  بازنگری  خوسف،پیشنهاد  به 
خروجی ماژان را به جهت جلوگیری از این 
تلفات به عنوان یک اولویت مهم پیشنهاد 
داد و مقرر شد ۳ دستگاه به تفکیک حوزه 
وظایف تخصصی خود در واقع این سامان 
دهی را انجام دهند که یقیناً عالوه بر افزایش 
رضایتمندی مردم، کاهش خسارت های جانی 

و مالی را به همراه خواهد داشت”.

کار را نیمه رها نکنید

که  پروژه  این  برای  چه  آن  وی؛  گفته  به 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   40 تا   ۳0 حدود 
دارد، پیش بینی شده احداث میدان ورودی 
2 کیلومتر باند تندرو، 2 کیلومتر باند کندرو، 
یک کنارگذر ، یک میدان خروجی، ساماندهی 
معابر و روشنایی است و به عبارتی هر آن چه 
نیاز برای ورودی و خروجی  استاندارد مورد 

یک شهر دیده شده است.
بخشدار تأکید می کند:” چشم انداز این طرح 
بر مبنای توسعه روستای ماژان و ارتقاء آن 
به شهر دیده شده به گونه ای که در آینده 
اختصاص  همچنین  و  جمعیت  سرریز  در 
زمین های کارگاهی و یا سایر کاربری های 
کارواش،  آماده،  غذای  شهری)سوپرمارکت، 
کارگاه های تعمیرات خودرو، کارگاه ها و... ( 
دو طرف جاده اصلی مشکلی نداشته باشیم”.

برابر  دهد،  می  نشان  موجود  طرح  بررسی 
استانداردهای الزم، زمین های کارگاهی بعد 
پمپ بنزین و در ابتدای روستا دیده شده که 

بعدها اهالی دغدغه انتقال صنوف آالینده را 
هم نداشته باشند.  تنها چیزی که در زمان 
حاضر اهالی روستا را رنج می دهد، قطع ارتباط 
دو منطقه قدیم و جدید روستاست به گونه ای 
که مسیرهای دسترسی مردم مسدود شده، 
درمحمدی در این زمینه می گوید:” امیدواریم 
کار  االن  که  جدیتی  همین  به   مسئوالن 
می کنند، تا پایان اجرای این طرح ادامه دهند 
و اتمام اعتبارات یا کمبود منابع مالی، این پروژه 
را با کندی، معطلی یا تعطیلی مواجه نکند چرا 
که با مسدود کردن مسیرهای دسترسی مردم 
به دو طرف روستا، االن ارتباطی بین بافت 
قدیم و جدید وجود ندارد لذا باید زیرگذرهایی 
که برای تردد امن تر و بهتر مردم  در طرح 
تعبیه شده ، به طور کامل اجرا شود و اگر به 
هر بهانه ای کار تعطیل شده ادامه نیابد، قطعًا 
نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت، در 
حالی که هدف استاندار و  فرماندار اجرای 
طرح به طور کامل و در نهایت جلب رضایت 

مردم بوده است”.

اجرای زیرساخت ها، اولویت برنامه

آن چه می بایست از پروژه هایی از این دست 
انتظار داشت، این است که با وجود هزینه 
بر بودن طرح، اجرای زیرساخت ها و تأمین 
شبکه های الزم برای انشعاب گاز، مخابرات، 
آب و برق در اولویت کار قرار گیرد تا بعدها 
حفاری های ریز و درشت و گاه و بیگاه به 
هایی  هزینه  و  نکند  وارد  لطمه  کار  اصل 
مضاعف را تحمیل ننماید، این موضوع گویا 
در پروژه اصالح ورودی های ماژان به خوبی 
مدیریت شده، چرا که به گفته بخشدار، تأمین 
زیرساخت های آب و برق و گاز و مخابرات 
همین االن قبل از زیرسازی معبر و اجرای 
آسفالت در حال اجراست و امیدواریم اجرای 
۳ دهنه پل و تأمین روشنایی معبر هم که در 
طرح دیده شده، به موقع اجرا گردد تا آسفالت 

پروژه با مشکل مواجه نشود.
نکته حائز اهمیت در صحبت های درمحمدی 
مقدم، بخشدار جلگه ماژان این است که در 
مصوبات سفر استاندار به شهرستان خوسف، 
بخش  روستای   ۳8 به  گازرسانی  موضوع 
 20 باالی  روستاهای  برخورداری  و  ماژان 
خانوار منطقه از نعمت اینترنت و ارتباطات 
مخابراتی نیز در فهرست مصوبات آمده است  
که در همین راستا با پیگیری های شفیعی 
فرماندار و تأکید میرجعفریان معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار، در زمان حاضر چندین 
حال  در  بخش  سطح  در  گازرسانی  پروژه 
گرفته ۳8  صورت  تعهد  به  بنا  و  اجراست 
روستای با جمعیت باالی 20 خانوار و چندین 
روستای با جمعیت کمتر که در مسیر بودند، 

تا دهه فجر از نعمت گاز برخوردار می شوند.
عالوه بر این با تعهد اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات و شرکت مخابرات استان، 
اعتباراتی ویژه برای اجرای فیبر نوری در دو 
دهستان جلگه ماژان و براکوه لحاظ شده و 
با فعالیت پیمانکاران این حوزه ها، انتظار این 
است که تا اوایل سال آینده این پروژه به بهره 
برداری برسد و اهالی این منطقه از تلفن ثابت، 

دیتا، اینترنت و ADSL بهره مند می شوند.

آخرین تمدید مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه شرکت صندوق  
حمایت از توسعه  بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

 به شماره ثبت ۲۴8۰ و شناسه ملی ۱۰3۶۰۰۴۱83۲
بدینوسیله پیرو آگهی تمدید پذیره نویسی افزایش سرمایه منتشر در روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 
۹۸/۸/۲۰ و به شماره ۴۴۸۹ و مورخ ۹۸/۱۰/۱۹ و به شماره ۴۵۴۰ مهلت تعیین شده تا تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰  
نظر به درخواست متقاضیان و به منظور تامین حقوق کامل ایشان که موفق به استفاده از حق تقدم 
 خرید سهام موضوع افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی  فوق العاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ شرکت نگردیده اند
  به اطالع کلیه تشکل ها، بهره برداران حقوقی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی واجد شرایط 
می رساند بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ مهلت استفاده از حق تقدم مذکورتا پایان وقت 

اداری روز پنجشنبه ۱۰/ ۱۳۹۸/۱۱ تمدید گردیده است.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند سهام باقی مانده را به سهامداران فعلی واگذار 
نماید. ضمنا متذکر می شود افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تا سقف ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 ریال )منقسم به ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی( با رعایت سلب حق تقدم صاحبان فعلی سهام 

به شرح ذیل اقدام نماید.
۱- تعداد سهام ارائه شده در این مرحله : ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۲- نوع سهام: عادی و با نام

نکات مهم :
فیش واریزی اصل و تحویل آن به صندوق ضروری است.

صندوق تا قبل از اتمام مراحل ثبتی افزایش سرمایه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت تسهیالت به 
سهامداران را نخواهد داشت.

آدرس شرکت: بیرجند ، تقاطع خیابان سعدی و بلوار شهید خلیل طهماسبی، نبش سعیدی پالک ۲۶

هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی
آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن

3۲۰۴۴۴۰۰ - 3۲۰۴۴۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵8 ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

می
غال

س : 
عک

۱۰۰ پایگاه در خراسان جنوبی کمک ها به سیل زدگان را جمع آوری می کنند

فارس - معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: در مجموع 108 پایگاه در استان کمک های مردمی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان را جمع آوری می کنند 
که از این تعداد 59 مرکز نیکوکاری و 49 اداره کمیته امداد و مساجد خراسان جنوبی است. رفیعی  افزود: خیرین می توانند کمک های نقدی خود را از طریق کد دستوری # 1*8877* و یا از 

طریق شماره حساب کمیته امداد بانک ملی مرکزی بیرجند 0101۳46849006 و یا از طریق شماره کارت 60۳79979500۳0602 نزد کمیته امداد صندوق امداد والیت واریز کنند.
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موفقیت و انرژی

اخبار بد

ببخشید، اشتباه از من بود

راهبری و مدیریت مانند سکه، دو رو دارد. روی 
اول این است که راهبر باید همواره آماده پذیرش 
مسئولیت شکست های کسب وکارش باشد. دوم 
این که راهبر باید حاضر باشد مسئولیت و افتخار 
موفقیت های کسب وکار را میان اعضای مجموعه 
تقسیم کند. راهبران تحول گرا به خوبی می دانند 
اگر اشتباهی زیر نگاه شان رخ دهد، مسئولیتش 
کامال متوجه خودشان خواهد بود. البته باید در 
ادامه با دقت دلیل شکست و جزئیات آن را بررسی 
کنید و بر حسب وظیفه افراد آن ها را در خصوص 
عملکردشان آگاه کنید. اما در بدو وقوع اشتباه، باید 
بتوانید خود را مقصر دانسته و بابت اشتباه پیش آمده 

از اعضای تیم کاری عذرخواهی کنید.

در محاصره با اخبار بد، چه کنیم؟

در  که  ندارند  تردید  شناسی  روان  کارشناسان 
بیشتر مواقع، اخبار نگران کننده اضطراب فردی 
و اجتماعی را گسترش می دهند و این به معنی 
آن است که چیز های زیادی جامعه و افراد را در 
معرض نگرانی قرار داده است. این امر می تواند 
در ذهن افکار عمومی طیف وسیعی از سناریو ها 
را در عرض چندثانیه تولید کند از جمله اینکه 
»حاال چه می شود؟«یکی از این راهکار ها این 
است که تصمیم بگیرید چگونه رسانه های خبری 
را مصرف کنید. خبر بد این است که رسانه های 
دیجیتال بیش از هر زمان دیگری از راه های 
مختلف، ما را در جریان اخبار و رویداد های بد 
قرار می دهد، اما از طرفی خبر خوب این است 
که به ما راه هایی برای کنترل مصرف رسانه های 
خبری را نیز داده است. راهکار دیگر این است 
که با توجه به این موضوع که بسیاری از مردم 
کانال های خبری را در رسانه های اجتماعی دنبال 
می کنند، اگر یک فاجعه رخ داده باشد در نظر 
بگیرید که آیا برای شما مفید است که پیوسته 
این اخبار را در رسانه های روزمره دنبال کنید. دور 
شدن از بولتن ها، تماشای کانال های خبری ۲۴ 
ساعته و دور شدن از شبکه های اجتماعی در این 
مواقع می تواند برای شما مفید باشد.یک واقعیت 
مسلم این است که اخبار بد همیشه در جهان 
وجود خواهد داشت. اما به این معنی نیست که 
شما موظف هستید آن را بشنوید و دنبال کنید یا 
اینکه درباره آن بخوانید. این را باید متوجه باشید 
که باال نگه داشتن پیوسته این اخبار و نشان 
دادن درد و رنج همراه اضطراب می تواند به یک 

ترکیب سمی منجر شود.

مزایای آلوئه ورا برای پوست

آلوئه ورا در درمان ترک های پوستی و خشکی 
پوست موثر می باشد، به خصوص اگزمای دور 
چشم یا پوست های بسیار حساس. روغن یا کرم 
آلوئه ورا برای پوست های خشک مناسب بوده و 

سبب نرم و براق شدن پوست می گردد.آلوئه ورا 
با رساندن اکسیژن بیشتر به سلول های پوست، 
سبب ترمیم بافت پوست می گردد. همچنین 
 این گیاه دارای خواص ضد سوختگی است. لذا 
 می توان از آن در کرم های ضد آفتاب استفاده کرد.

رقیق شدن شیر مادر با شیره انگور

از خواص شیره انگور بازکنندگی گرفتگی ها 
است و از این رو برای اینکه در مجاری کبد، 
را  انگور  شیره  توان  می  نشود،  ایجاد  انسداد 

همراه با سرکه انگور مصرف کرد. 

اگر شیر مادری رقیق باشد، می تواند در کنار 
کند.  مصرف  را  انگور  شیره  ها  درمان  بقیه 
مصرف شیره در افرادی که فشارخون دارند، 
منجر به افزایش فشارخون آن ها نمی شود اما 
 به درمان و کاهش آن هم کمکی نمی کند.

فواید سرکه سیب را بشناسید

 از فواید سرکه سیب برای سالمتی،خاصیت ضد 
درد آن در مواقع دل درد است. وقتی دچار دل درد 
می شوید، نوشیدن مخلوط سرکه  سیب و آب به 
درمان آن کمک می کند، چرا که این ماده دارای 

هر  است.  ویروسی  ضد  و  ضدباکتری  خواص 
ورزشکاری نیاز به یک تسکین دهنده  قوی برای 
دردهای عضالنی دارد که استفاده از سرکه سیب 
مناسب است.    کنترل فشار خون باال،  پیشگیری یا 

درمان سرطان هم از دیگر فواید آن است.

شکالت هوش را افزایش می دهد

شکالت یا کاکائو دارای فواید شگفت انگیز مشابه 
 با مواردی است که به واسطه مصرف کافئین 
بر  افزون  شویم.  بهره مند  آنها  از  توانیم  می 
از خانواده  این، شکالت حاوی فالوانول هایی 

فالونوئیدها است. فالوانول ها هم به عنوان آنتی 
اکسیدان و هم عامل ضد التهاب عمل می کنند.

همچنین، فالونوئیدها قادر به عبور از سد خونی- 
مغزی هستند و در بخش هایی از مغز که بر 

یادگیری و حافظه تاثیرگذار هستند،موثر است.

تن ماهی را قبل مصرف بجوشانید

حتما کنسرو تن ماهی قبل از مصرف باید ۲۰ دقیقه 
در آب جوشاند و سپس مصرف کرد تا احتمال 
مسمومیت با آن به حداقل برسد. تن ماهی در 
صورت نگهداری در شرایط نامناسب یا انقضای 

و  می شود  فاسد  سرعت  به  آن،  مصرف  تاریخ 
مسمومیتی به نام مسمومیت بوتولیسم را ایجاد 
می کند که می تواند سبب مرگ هم شود. مصرف 
بیش از حد تن ماهی می تواند خطر ابتال به سرطان 
را افزایش دهد . ماهی های تن حاوی جیوه هستند.

این ماسک به راحتی از ترکیب یک خرمالوی پوره شده، یک زرده تخم مرغ و مقداری آب لیمو تشکیل 
می شود. ماسک را روی صورت خود بگذارید و پس از 15 دقیقه آن را بشویید. استفاده از این ماسک 
افزون بر تاثیراتی که بر چین و چروک های پوست و رفع آن ها دارد در شادابی و طراوت پوست هم 
مفید است. الیه برداری ، پاک سازی و آب رسانی، نرمی و شفافیت پوست از مهم ترین خاصیت های 
خرمالو برای پوست است. می توان از آن اسکراپی کامال طبیعی تهیه کرد تا آلودگی های صورت را 
پاک کند. برای تهیه این اسکراپ کافی است خرمالوی رسیده را با یک قاشق روغن زیتون و یک 
چهارم فنجان شکر قهوه ای ترکیب کنید و روی صورت خود بمالید و پس از1۰ دقیقه آن را بشویید. 

قبل استفاده از نداشتن آلرژی به این میوه  مطمئن شوید. 

زیاده روی در مصرف کندر موجب سوختن خلط های خون و بلغم و موجب سردرد در گرم مزاج ها و 
همچنین جنون و جذام و برخی بیماری های پوستی می شود. سوزش پشت جناغ، تهوع، احساس پری 
شکم، درد اپیگاستریک، بی اشتهایی و درماتیت از عوارض این ماده می باشد. باید به بیماران مبتال به 
گاستریت توصیه شود کندر را با احتیاط مصرف کنند.مصرف خارجی صمغ  کندر می تواند خارش خفیف 

پوستی ایجاد کند و به لحاظ داخلی یک ضد نفخ خفیف است.
بهترین راه مصرف کندر:کندر را کوبیده و هر روز صبح ناشتا یک قاشق مربا خوری از آن را در یک استکان 
آب حل کرده و مصرف نمایید. همچنین می توانید آن را در دهان گذاشته و به صورت آدامس از آن استفاده 

نمایید اما کمی تلخ است.

عوارض جانبی کندر طرز تهیه ماسک خرمالو

برای خالص شدن از تنبلی، خوبی ها و بدی های انگیزه 
یا هدف جدیدتان را بسنجید. از خودتان سوال های بهتر و 
هدفمندتری بپرسید که شما را به جواب های به درد بخورتری 
برساند. شما به سوال هایی نیاز دارید که به انگیزه های تان 
جهت بدهند، مثال اگر همین مسیری را که شروع کرده ام 
ادامه بدهم، 5 سال دیگر زندگی ام چگونه خواهد بود و به 
کجا خواهم رسید؟ این سوال ها و چالش ها به شما احساس 
گناه نمی دهند بلکه یک ارزیابی معتدل از هدفی هستند که 
شما را آگاه می کنند تا چه اندازه واقع گرایانه و درست پیش 

می روید. هرچند ممکن است سخت باشد، اما باید سعی کنید 
پیامد های منفی را نیز تا جایی که ممکن است در ذهن تان 
متصور شوید تا بتوانید تغییرات مثبت را ایجاد کنید یا در واقع 

خودتان را تصحیح کنید. سپس از خودتان بپرسید:
وقتی زندگی تان آشفته و ُپر از شلوغی و بی نظمی است، 
احتمال تنبلی و امروز و فردا کردن تان هم بیشتر می شود و 
ترجیح می دهید روی مبل لم بدهید و تلویزیون تماشا کنید تا 
اینکه دست به کار مفیدی بزنید. اگر دور و برتان بهم ریخته 
است زودتر دست به کار شوید. آشفتگی می تواند شامل 

برنامه های کاری تان یا حتی اوقات فراغت تان هم بشود. 
آشفتگی های محیطی و آشفتگی های ذهنی هر دو می توانند 
تنبلی و سستی را تغذیه کنند. از خودتان بپرسید:اگر امروز 
فقط ۲ ساعت برای کارم وقت داشته باشم روی چه چیزی 
باید کار کنم؟ اگر امروز فقط 1 ساعت وقت آزاد داشته باشم 
آن را چگونه سپری خواهم کرد؟ از این سوال ها و جواب هایی 
که به آن ها می دهید برای خارج شدن از یکنواختی، کمی به 
چالش کشیدن زندگی روزمره تان و پیدا کردن اولویت های 

واقعا مهم زندگی تان استفاده کنید.

خالص شدن از تنبلی

آیه روز

کسانی که کفر ورزیده  اند عذابی سخت  خواهند داشت و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده  اند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است. )سوره فاطر/ آیه  ۷(

سخن روز

  اگر آن قدر ضعیف و ناتوان نبودم که برای زنده ماندن خود ناگزیر به کوشیدن باشم، هرگز نمی توانستم 
به چنین کارهایی دست بزنم و به موفقیت برسم. )چارلز رابرت داروین(

دوشنبه ۳۰  دی ۱۳۹۸ * شماره  ۴۵۴۹
4

                        جدول ۴۲۷۶

کبابهاي  از  نوعي   -  1 افقي: 
ایراني - سرمربي چلسي ۲- پارسا، 
پاکیزه - شاه صفوي - سرامیک 
لوله شیشه اي مدرج  زینتي ۳- 
اشرافي غرب  لقب   - آزمایشگاه 
اروپا - پوشیده شده  ۴- کشاورزي 
روفتن 5-  یادداشت - وسیله   -
دوال چرمي - آدینه - شهري در 
استان کردستان - حرف تمسخر 
شمسي  سال  از  هشتم  ۶-ماه 
-حنا - بنوسیاه  ۷- ورودي خانه 
- مرغ سحر - مرجمک ۸- شهر 
و بندري در جمهوري اوکراین - 
گلوله - پیگیري ۹- چربي حیوان 
- پاسخ محکم و دندا نشکن - 
ون 1۰-رود  خودروي  بر  مارکي 
مرزي - نام دخترانه - قسمي نان 
سنتي 11- عید ویتنام - دشت 
بلند و هموار - نام گلي - واحد 
عملي سنجش رسانایي برق 1۲-  
چاهي متبرک در جنوب مدینه - 
فلز رسانا - فرزند حضرت آدم 1۳- 
سبد - بازیگر مشهور فرانسوي با 
نام آلن - باني مکتب رومانتیسم 
1۴- عقیم - مبتدي - مته 15- 
 - ژاپن  خودروسازي  شرکت 

گهواره  بچه

عمودي: 1 - داستاني محبوب و 
کودکانه - چخماق ۲- شکستني 
کشتي   - گزارش   - ورزش  در 
 - جذاب  و  جالب    -۳ جنگي 
شیطان - وان ۴- حیرت کردن 
- پایین و قعر - غریو 5- دست 
برهان  علت،   - دیدن   - نوشته 
انگور - مهتابي  ۶- بخشش - 
ماه  دوره -  و  مایه ۷- عصر   -
میالدي - نمونه نمایشي ۸- گلر 
از دوازده  منچسترسیتي - یکي 
بنایي  مخلوط   - مسیح  حواري 

 - تخم چشم   - ۹- سالخورده 
 -1۰ آفریقا  جنوب  در  کشوري 
صفحه اینترنتي - صداي زنگ 
روشنایي  - شهر  زنان  - سوره 
11- جایگاه - زمان مستقبل - 
به شمار  رازیانه 1۲- سراسر - 
آوردن - معصیت 1۳- سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالي - سندها 
- حضور داشتن 1۴-  قسمتي از 
سردرد   - خوشبو  گلي   - اوستا 
مرکز   - ادیت    -15 عروقي 

ایالت هاوایي

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

شماره  ۴5۴9

1234567891۰1112131415
هاگشتاراشباقاچ1
شزراناسارهرسپ2
تلابکهیرگنابا3
گنامرربیسراف4
راشیارناهابت5
دبانییتلوجخا6
هقیجاملیدررد7
شابزبضرماسیکن8
اماندییاچیاو9
رلویسنلابنرت1۰
لاقاتامقاردل11
انایدساوبارس12
تایحداسکتمارک13
ابرویرانسبهاو14
نتایسانشرادیدپ15

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
ـ

رض
ع

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰9۱5۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

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

۰915   866   8۰۰2 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

 Lx-Ef۷ برگ سبز خودروی سواری سمند 
به شماره پالک ایران ۳۲  ۱۶۴ د۸۴ به نام 

مسعود نصرآبادی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۲۱۳۵۵ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

 ۱۶۰۰oHV برگ سبز خودروی وانت پیکان تیپ 
 به شماره پالک ایران ۵۲  ۵۱۲ ب ۹۱ به نام 

رحمان ناصری به شماره ملی ۵۲۳۹۵۰۷۴۹۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09159658659

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

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

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: ۰915663323۰  - علی برگی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

نیروی خانم جهت کار در منزل
 و مراقبت از نوزاد نیازمندیم.

یم )منطقه  مدرس(  ۰۹۱۲۸۴۵۱۲۴۲
ند

ازم
نی

استخدام نیروی خانم و آقا در مجموعه 
رستوران و سفره خانه سنتی قلعه بیرجند

۳۲۲۲۸۹۶۷ - ۰۹۳۶۸۵۴۵۲۵۴ یم
ند

ازم
نی
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امضای تفاهم نامه بین رسانه ملی و بنیاد شهید

صداوسیما- مدیرکل بنیاد شهید و امورایثار گران استان از انعقاد تفاهم نامه ای با هدف تولید و پخش برنامه های ویژه با محوریت شهداء بین صداوسیما و بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد. 
حجت االسالم عزیزی با بیان این که ۶۰عنوان برنامه با هدف معرفی شهدا، ثبت و ضبط خاطرات مادران و پدران شهداء و ترویج فرهنگ ایثارو شهادت توسط صداوسیمای استان از ابتدای 

بهمن تولید و سال۹۹ از شبکه استانی پخش خواهد شد، افزود: در این راستا تاکنون از ۴۵۰نفر از والدین شهدای استان که شرایط بیان خاطرات را داشته اند ۲۲۰مورد ضبط شده است.

*حجت االسالم عبادی، نماینده ولی 
فقیه در استان  ظهر دیروز با جمعی از  

فعاالن فرهنگی دیدار داشت.
* مادر شهید محمود داودی در صحن 
امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( 

طبس تشییع و خاکسپاری شد.
* دادستان عمومی و انقالب بیرجند 
با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر 
مطالبات  و  معوقات  نشدن  پرداخت 
در  گفت:  خدماتی  شرکت  کارگران 
راستای حمایت از حقوق این افراد، این 
موضوع بررسی و مقرر شد حقوق معوقه 
کارگران شرکت که ۵۲نفر هستند، قبل 
از پایان دی پرداخت و گزارش آن به 

دادستان مرکز استان اعالم شود.
* پرواز روز گذشته شرکت هواپیمایی 
و  طبس   - تهران  مسیر  در  ماهان 
بالعکس و همچنین پرواز های تهران-

بیرجند-تهران به دلیل شرایط جویی 
فرودگاه مهرآباد، لغو شد.

*مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
بارندگی های روزهای اخیر  گفت: در 
استان  آبخیزداری  سازه های  اکثر 
آبگیری و حدود پنج میلیون مترمکعب 
آب در بند های خاکی استان ذخیره شد.

*مدیرکل دامپزشکی استان  افزود: ۹ 
تن و ۱۷ کیلوگرم از فرآورده های خام 
دامی در ۹ ماهه امسال معدوم شد.

* مدیرکل فرودگاه ها با بیان اینکه در 
و  ورودی  پرواز  امسال ۹۶۶  ماهه   ۸
خروجی ثبت شده، گفت: در این مدت 
۸۲ هزار نفر مسافر توسط دو فرودگاه 
استان در بیرجند و طبس جابه جا شدند. 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  *سرپرست 
اجتماعی از ایجاد هزار و ۹۲ فرصت 
استان  تعاونی های  در  شغلی جدید 

طی سال جاری خبر داد.

اخبار کوتاه

ارسال حدود ۷۰تُن اقالم به مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان 

از خراسان  اقالم  ُتن  صداوسیما- حدود ۷۰ 
جنوبی در یک هفته گذشته به مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان ارسال و بین سیل زدگان 
توزیع شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گفت: این اقالم شامل چادر، موکت و بسته های 
غذایِی ۷۲ساعته، آب و مواد شوینده است که به 
ارزش ۷۵۷ میلیون تومان بین آسیب دیدگان 
توزیع شد.شهریاری افزود: ده نیروی امدادی 
هالل احمر هم اکنون با بکارگیری سه خودرو 
در مناطق سیل زده مشغول امدادرسانی هستند.

وی گفت: ۴۸پایگاه و شماره حساب ۹۹۹۹۹ 
 *۱۱۲ # دستوری  کد  و  بانک ها  همه  نزد 
مردمی  کمک های  آوری  جمع  آماده  هم 
است. سمن های ورزشی استان نیز ۶ میلیون 
و ۲۰۰هزار تومان به سیل زدگان سیستان و 
عتبات  موکب  دو  کردند.  کمک  بلوچستان 
عالیات استان هم روزانه ۱۰هزار غذای گرم 
بین سیل زدگان سیستان و بلوچستان توزیع 
می کند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان گفت: در این موکب ها ۴۰نفر از ۲۵دی 
در شهرستان َدلگان با پخت غذای گرم در 
حال خدمت رسانی به سیل زدگان هستند 
که همچنان در منطقه حضور خواهند داشت.

پذیرش روزانه ۳۰ کارتن خواب
 در مرکز سرپناه بیرجند

گفت:  خراسان جنوبی  بهزیستی  مدیرکل 
هر  میانگین  به طور  سرما  فصل  شروع  با 
مرکز  در  کارتن خواب  معتاد   3۰ شبانه روز 
سرپناه شبانه پذیرش و به آنان خدمات داده 
می شود.  عرب نژاد در حاشیه بازدید از سرپناه 
شبانه معتادان در شهر بیرجند اظهار کرد: در 
شهر بیرجند یک مرکز سرپناه شبانه تنها برای 
مردان دایر است . عرب نژاد تعداد زنان بی سرپناه 
در بیرجند را نیز اندک دانست و گفت: این 
افراد در صورت نیاز در مرکز کنترل و کاهش 
آسیب بهزیستی استان ساماندهی و نگهداری 
خواهند شد که برای پذیرش این افراد در این 
مراکز نیازی به معرفی نامه و مدارک نیست. 
وی با اشاره به روند پذیرش این افراد عنوان 
کرد: این افراد بعد از ورود به مرکز حق استعمال 
مواد مخدر را نداشته و به آنان خدماتی برای 
کاهش آسیب همچون بسته های بهداشتی، 

شام، استحمام و صبحانه ارائه می شود.

معاینه فنی خودرو ها با تخفیف ویژه 
در برخی شهرستان های استان

صداوسیما- معاینه فنی خودرو های سبک در 
برخی شهرستان های استان به مناسبت روز 
ملی هوای پاک با تخفیف ویژه انجام خواهد 
گفت:  استان  زیست  محیط  مدیرکل  شد. 
خودرو های سبک دولتی، عمومی و شخصی 
مراکز معاینه فنی بیرجند، قاین، خوسف، سرایان 
و طبس با شعار “هوای پاک: اقدام وعمل”، با 
تخفیف ویژه انجام خواهد شد. به گفته اکبری 
معاینه فنی خودرو های سبک در  سه مرکز 
شهرستان بیرجند و در شهرستان های قاین، 
طبس و سرایان هر کدام یک مرکز با تخفیف 
3۰ تا ۵۰ درصدی از تاریخ ۲۹ دی تا یک بهمن 

آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

رشد جمعیت کشور با کاهش موالید 
به کمتر از یک درصد می رسد

ایرنا- مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
بهداشت  ما در وزارت  برآورد  پزشکی گفت: 
این است که اگر کار ویژه ای انجام نشود در 
سال ۱۴۰۰ متولدین ما به زیر یک میلیون نفر 
خواهند رسید و رشد جمعیت به کمتر از یک 
درصد می رسد. برکاتی   افزود: ۴۰ درصد ازدواج 
ها در کشور در سال های اخیر کاهش یافته که 
بخشی از آن مربوط به کم شدن جوانان است 
و از سال ۱3۸۵ تا ۱3۹۶، سن ازدواج پسران 
از ۲۶ سال به ۲۹ سال رسیده و سن ازدواج 
دختران از ۲۲ سال به ۲۴ سال رسیده است. 
روند طالق هم از سال ۸۶ تا ۹۶ با افزایش 
حدود ۸۰ درصدی مواجه شده اما در دو سال 

اخیر ۲ درصد کاهش یافته است.

مراقب باشید در دام
 سایت های اعتیادآور نیافتید

ایسنا- رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه در بستر فضای مجازی برخی افراد 
سودجو اقدام به فروش مواد مخدر می کنند، 
گفت: خانواده ها باید مراقب فرزندان خود در 
فضای مجازی باشند. سرهنگ محمد پور افزود 
: چه بسا شاهد این بوده ایم که جوانان فراوانی به 
خاطر نداشتن آشنایی کافی با خطرات این فضا 
در دام اعتیاد گرفتار شده اند، از طرفی چون تعداد 
زیادی از شبکه ها و باندهای فروش مواد مخدر 
با استفاده از اینترنت اقدام به بازاریابی آنالین و 
جذب افراد برای فروش این مواد می کنند از 
والدین تقاضا داریم مراقب فرزندانشان باشند که 

اتفاقات ناگواری برای آنان رقم نخورد.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

گروه خبر - با اعالم آمار رسمی در کشور، 
نتایج برنامه های توسعه ای استاندار یکی 
پس از دیگری پدیدارمی شود. آخرین آمار 
حکایت از قرار گرفتن خراسان جنوبی در 
رتبه اول کمترین نرخ بیکاری و در جایگاه 
گذاری  سرمایه  برای  امن  استان  دومین 
که  است  حالی  در  این  و  دارد  کشور  در 
طی ماه های گذشته مقام عالی دولت با 
برنامه ریزی های اقتصادی خود توانست 
به  نقدینگی  زیادی  تزریق حجم  علیرغم 
پروژه های استان ، کمترین نرخ رشد تورم 
در بین استان های کشور را نیز برای مردم 
امور  هماهنگی  معاون  نماید.  ثبت  استان 
اقتصادی استاندار در نشست خبری که به 
منظور   تحلیل عوامل موثر بر کاهش نرخ 
بیکاری در پاییز ۹۸   برگزار شده بود گفت: 
مجموع تالش هایی که از سال گذشته در 
حوزه اقتصادی و اشتغال استان انجام شده، 
سبب شد که خراسان جنوبی کمترین نرخ 
بیکاری را در پاییز امسال نسبت به سایر 
نرخ  افزود:  عابدی  کند.  کسب  استان ها 
نسبت  امسال  پاییز  در  استان  بیکاری 
درصد  سه  با  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
کاهش از ۸.۴ به ۵.۴ درصد رسید و این 
یک رتبه بسیار خوب و قابل قبول است.

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت استاندار در دستور کار

نرخ  کاهش  افزود:  عابدی  مشیرالحق 
بیکاری از مولفه های توسعه یافتگی است 
که در کنار برنامه ریزی حاصل می شود و 
جنوبی  خراسان  استاندار  دستور  براساس 
کوتاه  برنامه های  تدوین  امسال  ابتدای  از 
دستور  در  بلند مدت  و  میان مدت  مدت، 
استان  اقتصادی  پیشران  دستگاه های  کار 
قرار گرفت. معاون استاندار گفت: اقداماتی 
که مجموع دستگاه های اجرایی امسال در 
قالب برنامه کوتاه مدت دنبال کردند ثمره 
آن در پاییز به بار نشست و برابر آمار اعالم 
استان ها  بین  بیکاری  نرخ  کمترین  شده 
نصیب خراسان جنوبی شده است. وی آغاز 
عملیات اجرایی راه آهن و احداث ۱۰ هزار 
از جمله  واحد مسکونی در سال جاری را 
طرح های اثرگذار در بخش اشتغال عنوان 
اینکه ۶۲ درصد  با توجه به  افزود:  کرد و 
واحدهای صنعتی استان به رشته ساختمان 
از  بسیاری  اقدامات  این  با  است  وابسته 
واحدها مجدد احیا و پویا شده اند. عابدی با 
اشاره به امضای تفاهم نامه ایجاد هاب شتر و 
یک هزار هکتار گلخانه دراستان  گفت: این 
تفاهم نامه ها در بخش تامین زیرساخت ها 
اشتغال های  تاکنون  زیربنایی  مسایل  و 
موقتی را ایجاد کرده که با تکمیل طرح ها 
بود. خواهیم  نیز  پایدار  اشتغال  شاهد 

اثر ورود سازمان های توسعه گر
در بخش اشتغال نمود پیدا می کند

وی به ورود سازمان های توسعه گر در استان 
با رایزنی های استاندار خراسان جنوبی اشاره 
کرد و افزود: این سازمان ها همچون ایدرو و 
ایمیدرو تفاهم نامه هایی خوبی را در استان 
امضا کرده اند که اثر آن به ویژه در بخش 
اشتغال نمود پیدا می کند. معاون هماهنگی 
محصوالت  وجود  استاندار  اقتصادی  امور 
استراتژیک در حوزه کشاورزی را از دیگر 
عوامل دخیل برای رونق اشتغال دانست و 
گفت: تولید محصوالت با کیفیت کشاورزی، 
احیای قنوات، ترویج روش های نوین آبیاری 
و ساخت سازه های آبخیزداری از جمله موارد 

اثرگذار در کاهش نرخ بیکاری استان برای 
بخش کشاورزی بوده است.

خراسان جنوبی دومین استان
امن برای سرمایه گذاری

مرکز  آمار  به  استناد  با  همچنین  وی 
امسال،  بهار  در  مجلس  پژوهش های 
امن  استان  دومین  را  جنوبی  خراسان 
برای سرمایه گذاری معرفی کرد و افزود: 
استان  عالی  مدیریت  تالش  و  تدبیر  با 
شده  احیا  صنعتی  واحدهای  از  بسیاری 
که این مهم افزایش مشارکت اقتصادی 
مردم، ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال 

شد:  یادآور  است.عابدی  داشته  پی  در  را 
با  که  می شد  بینی  پیش  سال  ابتدای 
نرخ  امسال  پاییز  برنامه ها،  شدن  اجرایی 
اشتغال افزایش یابد و امیدواریم در سایر 
فصول نیز چنین ثمره های خوبی را شاهد 
توجه  قابل  رشد  به  اشاره  با  وی  باشیم. 
گفت:   ۹۸ سال  در  پرداختی  تسهیالت 
جلسات  برگزاری  و  تولید  رونق  طرح 
در  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
تسهیل سرمایه گذاری اثرات خوبی داشته 
و قطعا مسؤوالن و مردم برای رسیدن به 
نُرم اشتغال باید بیش از پیش تالش کنند.

نرخ بیکاری خراسان جنوبی
۵.۴ درصد اعالم شد

مدیریت  سازمان  اطالعات  و  آمار  معاون 
و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی نیز 
مرکز  از سوی  ارایه شده  آمار  به  اشاره  با 
پاییز  بیکاری فصل  نرخ  ایران درباره  آمار 
این  در  استان  بیکاری  نرخ  داشت:  اظهار 
فصل ۵.۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 
۴۶.۱ درصد اعالم شده است. جواد لطفی 
کشاورزی  بخش  اشتغال  سهم  داد:  ادامه 
در این آمار ۲۹ درصد، صنعت 3۱.۱ درصد 
بیان  با  و خدمات 3۹.۹ درصد است. وی 
این که خراسان جنوبی با ۵.۴ درصد پایین 
استان ها  سایر  بین  را  بیکاری  نرخ  ترین 
میانگین  کرد:  خاطرنشان   ، است  داشته 
نرخ بیکاری در کشور ۱۰.۶ درصد بوده که 
خراسان جنوبی کمترین و کرمانشاه با ۱۶ 
درصد باالترین نرخ بیکاری را داشته است.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی  استان گفت: افراد ۱۵ سال به 
باال در این شاخص آماری لحاظ می شوند 
و براساس استاندارد سازمان بین المللی کار 
کسانی که در طول هفته حداقل یک ساعت 
کار داشته باشند یا بنا به دالیلی کار را ترک 
کرده باشند شاغل یا بیکاری تلقی می شوند. 
وی با بیان اینکه مرجع اعالم رسمی آمار، 
مرکز آمار ایران است گفت: سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ساالنه 3۰ طرح آماری را در 
استان انجام می دهد که ۲ شاخص عمده 
ادامه  است.لطفی  تورم  و  بیکاری  نرخ  آن 

داد: آمارها معموال به صورت فصلی اعالم 
می شود و در ماه میانی هر فصل به مدت 
۲ هفته انجام می گیرد. وی با تاکید بر اینکه 
نمونه های این آمارگیری چرخشی و طبقه 
بندی شده است گفت: نمونه ها به صورت 
اعالم  استان ها  تمام  به  تهران  از  متمرکز 
می شود که ۸۲ خوشه شهری و ۷۸ خوشه 

روستایی مدنظر است.

طرح های آماری به صورت تمام 
الکترونیک بوده و هیچ دخل و 

تصرفی در آمار از سوی استان 
انجام نمی شود

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی با بیان اینکه در هر فصل یک 
هزار و ۹۲۰ خانوار به عنوان نمونه آمارگیری 
می شوند گفت: اجرای طرح به صورت تمام 
الکترونیک بوده و هیچ دخل و تصرفی در 
آمار از سوی استان انجام نمی شود.مدیرکل 
خراسان  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور 
جنوبی نیز در این نشست گفت: شاخص 
امنیت سرمایه گذاری در این استان امسال 
به ۵.۶۱ درصد رسید که جایگاه دوم کشور 
را در این زمینه داریم.عیسی جعفری گیو 
نرخ  کمترین  کنار  در  این شاخص  افزود: 
بیکاری پاییز امسال که به خراسان جنوبی 
تعلق گرفت، نشانگر تالش مسئوالن برای 
است.  اشتغال  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود 
وی گفت: ۱۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی 
که  شد  آغاز  جنوبی  خراسان  استان  در 
پس از تکمیل و بهره برداری ۸۷۰ اشتغال 

مستقیم ایجاد می کند. 

وضعیت اشتغال استان 
بهبود پیدا کرده است

خراسان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
جنوبی اظهار کرد: هشت مورد از طرح های 
بهره  به  تاکنون  خارجی  سرمایه گذاری 
تکمیل  در حال  مورد  و ۶  برداری رسیده 
است که برای این طرح ها ۸۷۰ نفر اشتغال 
مستقیم پیش بینی شده و تاکنون اشتغال 
۴3۰ نفر محقق شده است. وی ادامه داد: 
از  استان  اقتصادی  شاخص های  بررسی 
جمله نرخ بیکاری نشان می دهد که پاییز 
وضعیت  گذشته  سال  به  نسبت  امسال 

اشتغال استان بهبود پیدا کرده است.

سفرهای متعدد مقامات کشوری در 
یک سال گذشته کم نظیر بوده است 
استاندار  تالش های  گفت:  گیو  جعفری 
خراسان جنوبی و سفرهای متعدد مقامات 
کشوری در یک سال گذشته کم نظیر بوده که 
شاهد تفاهم نامه های بین دستگاهی هستیم 
و ثمرات آن در کاهش نرخ بیکاری اثرگذار 
است. وی حضور میدانی استاندار خراسان 
جنوبی و بازدید از شهرک های صنعتی را 

در جان گرفتن صنعت استان اثرگذار دانست 
و افزود: مالقات با تولیدکنندگان و پیگیری 
مشکالت واحدهای تولیدی منجر به اشتغال  
جدید شده است. مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت 
به  نسبت  استان  استراتژیک  محصوالت 
سال گذشته بهبود پیدا کرده است گفت: 
طرح تولید چدن کویر خاوران در شهرستان 
خوسف با سرمایه گذار چینی تاکنون ۱۶۹ 
بیمه شده ایرانی داشته و در چند روز اخیر 
یافته است.  افزایش  نفر  آمار به ۲۲۰  این 
با تکمیل سایر  امیدواری کرد:  وی اظهار 
بخش های این واحد تولیدی رقم اشتغال به 

میزان پیش بینی شده برسد.

اشتغالزایی در گردشگری 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
صنایع دستی خراسان جنوبی هم در این 
نشست خبری با بیان اینکه هر سه حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
اشتغال آفرین است گفت: در حوزه مرمت 
دستگاه هایی  معدود  جزو  تاریخی  بنای 
اعتبارات  توجه  قابل  بخش  که  هستیم 
لذا  می کنیم  پرداخت  امانی  صورت  به  را 
نیروی  زیادی  تعداد  پروژه های مرمتی  در 
حسن  می شود.  گرفته  کار  به  انسانی 
رمضانی با اشاره به اینکه سال گذشته در 
مشغول  نفر  تاریخی ۱۸۰  بناهای  مرمت 
همه  علیرغم  امسال  افزود:  شدند  کار  به 
این  در  نفر   ۱۲۰ اعتباری  کمبودهای 
پروژه ها کار کردند. وی با تاکید بر اینکه 
اشتغال حوزه گردشگری پایدار است گفت: 
سال گذشته و زمانی که استاندار خراسان 
جنوبی منصوب شد ۲۵ اقامتگاه بوم گردی 
به  رقم  این  امسال  که  داشتیم  استان  در 
۷۰ اقامتگاه رسیده است. مدیرکل میراث 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
 ۱3 افتتاح  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
اقامتگاه در سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به استان اضافه 
براساس  اقامتگاه ها  این  کدام  هر  کرد: 
ظرفیت و نوع خدماتی که ارایه می دهند به 
طور متوسط ۱۰ نفر اشتغال ایجاد می کنند.

۱۰ هزار شغل پایدار در طرح 
مسکن محرومان ایجاد می شود

 ۱۰ ایجاد  از  هم   مسکن  بنیاد  مدیرکل 
هزار شغل پایدار در طرح مسکن محرومان 
استان خبر داد. آسمانی مقدم با بیان اینکه 
در مجموع بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان 
روستاهای  در  ساختمان  صنعت  حوزه  در 
استان هزینه می شود ادامه داد: این امر نقش 
مهمی در راستای گردش مالی و اشتغال 
استان دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
استان در  ساخت و ساز در ۶۵۰ روستای 
حال انجام است تصریح کرد: در راستای این 

امر کمبود نیروی انسانی و مصالح داخلی در 
استان  به دلیل افزایش ساخت و ساز مسکن 
محرومان بسیار زیاد است. وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر بیکاری مشهودی در 
استان وجود ندارد بیان کرد: بخش صنعت 
و  مستقیم  اشتغال  درصد   ۶۰ ساختمان 
غیرمستقیم کشور را به خود اختصاص داده 
و به ازای هر ۶۰ تا ۷۰ مترمربع ساخت واحد 
مسکونی یک اشتغال پایدار ایجاد می شود.

افزایش اعتبارات کشاورزی منجر 
به کاهش بیکاری در خراسان 

جنوبی شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: افزایش 
سال   ۲ در  اعتبارات  و  بانکی  تسهیالت 
اخیر باعث ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش 
کشاورزی شده که در نهایت نرخ بیکاری استان 
پاییز امسال کاهش یافته است. قوسی گفت: 
هر سال از اعتبارات عمرانی و تسهیالت بانکی 
به صورت ملی و استانی مبالغی تخصیص 
داده می شود و مقایسه آن در امسال و سال 
در  اعتبارات  این  که  می دهد  نشان  گذشته 
تثبیت و ایجاد اشتغال اثرگذار بوده است. وی 
میزان تسهیالت پرداخت شده در سال ۹۷ را 
۲۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد که منجر به 
ایجاد شغل برای چهار هزار و ۵۸ نفر شد و 
میلیارد   ۸۹ تاکنون  امسال  ابتدای  از  افزود: 
تومان تسهیالت پرداخت و برای یک هزار و 
۴۸۷ نفر شغل ایجاد شده است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی عنوان کرد: در بحث اعتبارات 
تملک دارایی بخش کشاورزی نیز سال گذشته 
۷۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه 
شد که ۱۰۹ نفر اشتغال و هفت هزار و ۹۰۰ 
است. وی  داشته  پی  در  اشتغال  تثبیت  نفر 
گفت: امسال در حوزه اعتبارات تملک دارایی 
۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده که 
۵۸۹ نفر اشتغال و ۱۲ هزار و ۱۴۴ نفر کمک به 
تثبیت اشتغال داشته است. قوسی افزود: از محل 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
نیز سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان برای تامین 
نقدینگی، سرمایه در گردش و خرید محصول 
کشاورزی در استان پرداخت شد که امسال 
این اعتبارات ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
بوده و برای تامین نهاده های بخش کشاورزی 
هزینه شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته 
با پرداخت تسهیالت کم بهره بخش اشتغال 
کشاورزی حمایت شده است گفت: یکی از 
عوامل موثر بر کاهش نرخ بیکاری اعتبارات 
اشتغال پایدار بوده که با پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت و کم بهره کشاورزان و روستاییان 
حمایت شده اند. قوسی یادآور شد: برای چهار 
هزار و 3۱۱ نفر با اعتبارات حوزه آب و خاک 
امسال تثبیت اشتغال انجام شده است. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: 
همچنین اعتبارات خسارت سرمازدگی و سیل 
بین روستاییان و کشاورزان انگیزه کار و تالش 

را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به صدور مجوز واحدهای فراوری 
محصوالت کشاورزی و نقش آن در کاهش 
نرخ بیکاری گفت: از ابتدای امسال ۱۴۱ مجوز 
صنایع تبدیلی، ۹۹ مجوز فراوری محصوالت 
و  گلخانه  احداث  مجوز   ۱۷3 استراتژیک، 
۶۲۱ مجوز در حوزه دام و طیور صادر شده 
است.قوسی با تاکید بر اینکه میزان انحراف 
از  کشاورزی  حوزه  در  اشتغال  طرح های 
۱۵ درصد به پنج درصد کاهش یافته است 
تولید  چرخه  به  فراوری  ورود صنایع  افزود: 
محصوالت کشاورزی باعث افزایش تقاضای 
کار و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری شده است.
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روایت آمار از پدیدار شدن نتایج برنامه های توسعه ای معتمدیان 

تغییر شاخص ها  به نفع مردم خراسان جنوبی
خراسان جنوبی رتبه اول کمترین نرخ بیکاری و در جایگاه دوم امن ترین استان برای  سرمایه گذاری در کشور قرار گرفت

 
صعود  چندگروه کوهنوردی 

به ارتفاعات باقران

گروه های کوه نوردی هالل احمر، 
گروه آرمان و مجتمع کارگاهی خودرو 

کاران به مناسبت شهدای حوادث اخیر، 
سیستان  زدگان  وسیل  جانباختگان 
گرامیداشت  و  یاد  با  و  وبلوچستان 
قاسم  حاج  سپهبد  سردار  شهید 
سلیمانی به ارتفاعات باقران طی مسیر 
نمودند. گفتنی است این کوهنوردی 
۱۲ ساعتْه به همراه سرکشی گروه 
راه  که  روستاهایی  احمراز  هالل 
ارتباطی آنها به دلیل برف قطع شده 
بود ، انجام گرفت.الزم به ذکر است 
آقایان خالدی، باقر محمدی، مهدی 
حسنی  تقدیری،مالکی،  محمدی، 
مقدم، داور پناه ،علی آبادی، محسن 
قاینزاد، علیرضا خدمتی، رحمانی این 
گروه را با سرپرستی عباس حسینی 

مقدم همراهی کردند.
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اعالم زمان واریز سهمیه
 بنزین بهمن ماه  

پخش  ملى  شرکت  سخنگوى   میزان- 
فرآورده هاى نفتى ایران گفت: سهمیه بنزین 
بهمن ماه امروز واریز خواهد شد. گفتنى است 
مطابق دور ه هاى قبل سهمیه سوخت متناسب 
با نوع خودرو به صاحبان خودرو تعلق مى گیرد.

مصرف گاز خانگى رکورد زد  

 مصرف گاز خانگى با توجه به بارش سراسرى 
برف در کشور و برودت هوا به 592 میلیون متر 

مکعب در روز رسید و رکورد جدیدى ثبت کرد.

همتى: بانک مرکزى از این پس
 بر کنترل تورم تمرکز خواهد کرد  

 رئیس کل بانک مرکزى گفت: این بانک از این 
پس، تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهد داشت؛ 
تغییر  و  باز  بازار  عملیات  ابزارهاى  از  استفاده 
تورم، سرلوحه  کنترل  بر  پولى  سیاست گذارى 

برنامه هاى بانک مرکزى خواهد بود.
امروز، آخرین مهلت ثبت نام 

درخواست بازبینى در سامانه معیشتى  

طبق اعالم سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن 
بسته حمایت معیشتى آن دسته از افرادى که در 
لیست یارانه بگیران نبودند و متقاضى دریافت 
بسته معیشتى هستند تا امروز فرصت دارند که 
hemayat.mcls.gov.ir سایت  به 
مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. این مهلت 
تا روز 24 دى ماه تعیین شده بود که تا امروز 30 
دى تمدید شد. همچنین آن دسته از افرادى که 
درخواست بازبینى داده بودند و قصد انصراف دارند، 
امکان لغو درخواست بازبینى تا آخر امروز در سایت 

برایشان فراهم شده است.     

اظهارات کدخدایى در مورد 
ردصالحیت ها مبهم است  

هاشمى طبا بابیان اینکه  اظهارات آقاى کدخدایى 
پیرامون رد صالحیت حدود 90 نفر از نمایندگان 
فعلى در مجلس مبهم است ، گفت: این گونه 
اکنون داراى  ما  بدین معنا است که  اظهارات 

مجلسى با نمایندگان فاسد االخالق هستیم. 

بیادى: جبهه  پایدارى از ائتالف 
اصولگرایان انصراف داد  

با اشاره به خروج  حسن بیادى فعال اصولگرا 
اصولگرایان،  ائتالف  شوراى  از  پایدارى  جبهه 
را  اصولگرایان  نیافتن  ائتالف  و  اتحاد  علت 
حضور  گفت:   و  دانست  آنان  تمامیت خواهى 

قالیباف در ائتالف اصولگرایان به ضرر اوست.

ذوالنور: روحانى با نیش
 و کنایه وحدت را تلخ نکند  

به  و  مسئوالن  گفت:  ذوالنور  حجت االسالم 
ویژه رئیس جمهور در سخنان شان اینقدر آدرس 
عوضى به دشمن ندهند و با نیش و کنایه مزه 

شیرین وحدت را به کام مردم تلخ نکنند.

 روحانى فرافکنى مى کند  

احمد توکلى با بیان اینکه  روحانى کارهایى خوب 
انجام مى دهد اما کارهایى بدى هم انجام مى دهد 
رئیس  فرافکنى است، گفت:  آنها  از  که یکى 
جمهور باید بپذیرد که ایران توانایى ایستادن روى 
پاى خود را دارد اما معناى روى پا ایستادن قطع 
رابطه با دنیا نیست و معناى ارتباط با دنیا هم 

نوکرى آمریکا نیست.

چرا شوراى نگهبان مطالبى مى گوید 
که دشمنان سوء استفاده کنند؟ 

رئیس مجلس با اشاره به سخنان سخنگوى 
رد  اقتصادى  دالیل  بر  مبنى  نگهبان  شوراى 
صالحیت ها ، گفت : نامه هاى هیئت نظارت به 
نمایندگان و علت هاى ذکر شده در این نامه ها به 
بندهایى اشاره دارد که مربوط به بحث اقتصادى 
نیست. چرا باید مطلب درست منعکس نشود که 

بیگانگان از آن سوء استفاده کنند؟

مکانیزم حل اختالف مى تواند 
به نابودى برجام منجر شود

به گزارش فارن پالیسى، ایران هر روز ناامیدتر 
از اروپا براى اجراى تعهداتش مى شود ایران در 
ماه هاى اخیر به کاهش تعهدات برجامى خود 
پرداخت و در نهایت محدودیت هاى برنامه 
هسته اى خود را شکست و به طور چشمگیرى 
غنى سازى را رشد داد. وقتى ترامپ از برجام 
بیرون رفت، سیاست فشار بر ایران را اعمال 
کرد. بار دیگر اروپا خواست توافق را نجات دهد 
و قول داد همکارى هاى اقتصادى با ایران را در 
حوزه هاى انرژى، حمل و نقل، سرمایه گذارى 
و بانکدارى حفظ کند و گسترش دهد، اما این 
اتفاق رخ نداد و مراودات ایران و اروپا کاهش 
خنثى سازى  براى  اروپایى  یافت.کشورهاى 
تاثیر تحریم ها به صورت مشترك ساز و کار 
تجارت اینستکس را راه انداختند ولى هنوز یک 
محموله هم از طریق آن صادر نشده است. 
ایران براى وادار کردن اروپا به اجراى تعهداتش 
به کاهش تعهدات پرداخت که در واکنش به 
این اقدام، اروپا مکانیزم حل اختالف را فعال 
کرد. این مکانیزم مى تواند در صورت عدم حل 
اختالف ها به بازگشت تحریم ها علیه ایران 
منجر شود اتفاقى که باعث خرسندى ترامپ 

و نابودى برجام خواهد شد.

از  تسنیم- گزارش بى بى سى فارسى 
پایگاه عین االسد حاوى نکاتى است که 
نشان دهنده اعتراف آمریکایى ها به قدرت 
نظامى ایران در جریان عملیات موشکى 

علیه این پایگاه است. 

نکته اول، دقت و قدرت
 موشکى ایران

در ابتداى این گزارش خبرنگار بى بى سى 
در کنار گودال حاصل از اصابت یکى از 
موشک هاى سپاه قرار گرفته  و مى گوید 
که فرماندهان آمریکایى به او گفته  اند 
موشک هاى سپاه با دقت تمام به اهداف 

خود اصابت کرده اند.

نکته دوم، ضعف آمریکایى ها
 در رهگیرى موشک هاى ایرانى

در بخش دیگرى از این گزارش خبرنگار 
بى بى سى از فرمانده پایگاه مى پرسد که 
اگر آنها از حمله ایران خبر داشته اند چرا 
موشک هاى ایران را رهگیرى نکرده اند؟ 
او  پاسخ  در  االسد  عین  پایگاه  فرمانده 
درباره  صحبت  به  قادر  من  مى گوید: 
تصمیماتى که در رده هاى باالتر گرفته 
مى شود نیستم. این نوع پاسخگویى نشان 
مى دهد آنها مى خواهند بر ضعف سامانه هاى 
نوعى  به  آمریکا  ارتش  هوایى  دفاع 
سرپوش گذاشته و با طفره رفتن از پاسخ 
به سوال خبرنگار حقیقت را کتمان کنند. 

آیا آمریکایى ها از عملیات 
موشکى ایران مطلع بودند؟

این گزارش خبرنگار  روند  هر چند در 
بى بى سى با زیرکى سعى  مى کند تا 
این نکته را القا کند که آمریکایى هاى 
از ساعت ها پیش از حمله ایران باخبر 
نظامیان  صحبت هاى  اما  بودند  شده 
آمریکایى چیز دیگرى را مى گوید. یک 
گروهبان آمریکایى به خبرنگار بى بى 
از  قبل  دقیقه  دو  تنها  مى گوید،  سى 
هشدارى  ایران  موشک هاى  اصابت 
را روى کامپیوتر خود مبنى بر شلیک 
االسد  عین  پایگاه  سمت  به  موشک 

دریافت کرده است.

 استیصال نیروهاى آمریکایى
 در مقابل قدرت ایرانى

پایگاه  فرمانده  گفت وگو  از  بخشى  در 
عین االسد با خبرنگار بى بى سى مى گوید: 
بود.  ترسناك  خیلى  بگویم  ”صادقانه 
هیچکدام از نیروها تا کنون چنین چیزى 

را تجربه نکرده بودند.“
 سایه دائمى وحشت

خبرنگار بى بى سى به این نکته اذعان مى 
کند که بعد از عملیات سپاه، سطح اقدامات 
امنیتى در عین االسد افزایش یافته و همه 
موظف هستند براى حضور در محوطه 
پایگاه از ساعت 6 عصر تا 6 صبح جلیقه 

ضد گلوله به تن داشته باشند. 

چند اعتراف مهم BBC در گزارشى درباره عین االسد

که  منطقه»  جدید  «عصر  در   - الف 
سلیمانى  قاسم  حاج  «سردار»  رفتن  با 
سلیمانى  قاسم  حاج  «شهید»  آمدن  و 
آغاز شده است، شاهد تحوالتى بودیم 

سیاه  کاخ  تروریست پرور  سرمداران  که 
سفید هرگز فکر آن را نمى کردند. نیک 
هر  قدرت  مؤلفه هاى  از  یکى  مى دانیم 
کشورى «میزان حمایت مردم آن کشور 
از نظام سیاسى موجود کشورشان» است. 
به هر میزان که حمایت مردم زیاد باشد 
دولت هاى حاکم با دست بازترى مى توانند 
در عرصه بین المللى نقش آفرینى کنند. 
حاال یوم ا... تشییع تاریخى حاج قاسم، بار 
دیگر و این بار با صداى بلند به جهانیان 
ثابت کرد مردم ایران اسالمى با همان 

نظام  از  انقالب  اوایل  حرارت  و  شور 
حاکم بر کشورشان حمایت مى کنند؛ این 
همان مؤلفه اى است که دیپلمات هاى 
عنوان  به  باید  «مؤمن»  و  «انقالبى» 
برگ برنده در تعامل با دنیاى مشحون 
از بى قانونى از آن بهره ببرند.با چنین برگ 
برنده اى دیگر نباید زانوى قوى خود را با 
عصاى لرزان بیگانگان عوض کرد و در 
چنین اتمسفرى، سخن راندن از «من بلد 
نیستم» نه تنها به هیچ اسلوب حقوقى 
و سیاسى و مدیریتى سازگار نیست که 

بلکه نشان از «من نمى خواهم» است. 
بیعت مجدد مردم با انقالب شان نشان داد 
اگر روزى «مجید شهریارى» از جنس 
غنى  و سوخت  کرد  اراده  مردم  همین 
سازى تولید کرد تا غربى ها را مجبور کند 
پاى میز مذاکره با ایران بنشینند باز هم 
از جنس همان «مجید شهریارى»ها در 
حوزه اقتصاد کارى خواهند کرد که نیازى 
به دراز کردن دست نیاز به سوى دشمنان 
درجه یک این مرز و بوم نباشد. مهم این 

است که «بخواهیم».

«بلد نبودن» یا «نخواستن» ؛ آقاى روحانى، مسئله این است!

 به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى در نظر دارد
 یک دوره آموزشى  در رشته هاى پیراهن - شلوار- مانتو

 فقط به مبلغ دویست هزار تومان از اول بهمن تا 22بهمن ماه برگزار نماید. 
عالقه مندان از یکشنبه 98/10/15 الى 98/10/30  به آموزشگاه 

واقع در خیابان مفتح بین مفتح 50 و52 مراجعه نمایند.
شماره هاى تماس: 32445173- 09903137123/056

پزشک انسان دوست و مردمدار جناب آقاى دکتر لطیفى
درگذشت پدرخانم گرامى تان را تسلیت عرض نموده و براى ایشان رحمت الهى آرزو مى کنیم .
شهر بیرجند به داشتن انسان هاى وارسته اى چون شما که همت شان در گره گشایى از مشکالت مردم 
و درمان دردهایشان معطوف شده است افتخار مى کند و به عنوان همشهریان شما بر خود الزم مى دانیم 
مراتب همدردى خود را به  شما پزشک جهادگر که در درمان بیماران ، امداد به آسیب دیدگان و 
فعالیت هاى خیرخواهانه  زبانزد خاص و عام هستید اعالم نماییم . خداوند صبر در غم این فقدان 

بزرگ را به شما  و خانواده گرامى تان که یار و یاور محرومان هستید عنایت فرماید. 

حسینى -  جعفرى

خادم ضیوف الرحمن  جناب آقاى دکتر مجید رضا  لطیفى
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان براى شما که عمرى را در خدمت به زائران خانه اش گذرانده اید 
صبر جزیل و براى آن مرحوم غفران الهى آرزومندیم .

کارگزاران حج و زیارت خراسان جنوبى

سرکـار خانـم  مژگـان شریفـى
معاون محترم دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى خراسان جنوبى 

ضایعه درگذشت پدرگرامى تان  ما را متاثر نمود. از درگاه ایزد منان براى آن زنده یاد غفران 
الهى  و براى شما و سایربازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل خواهانیم.

انجمن حمایت از اقشارآسیب پذیر استان خراسان جنوبى 

جناب آقاى دکترمجیدرضالطیفى
مصیبت درگذشت پدرخانم گرامى تان

مرحوم حاج محمد باقرطالئیان
را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان براى شما و خانواده محترم 
صبر و براى آن مرحوم غفران الهى آرزومندیم. ضمنا از همشهریان 
عزیز دعوت مى گردد در مراسم یادبودى که بدین منظور امروز 

دوشنبه 98/10/30 از ساعت 15 الى16 در محل هیئت 
محترم حسینى برگزارمى گردد، حضور بهم رسانند.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلى بیرجند

بانوانآقایان ایام هفته
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد  قابل استفاده براى 3 نفر

طرف قرار داد با تمامى سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر

         فراهم شدن امکان دریافت رمز پویا براى تمامى مشتریان بانک کشاورزى
حسین مودى مدیر ستادى بانک کشاورزى خراسان جنوبى گفت: چنانچه هنوز از رمز 
دوم (رمز اینترنتى) ثابت براى کارت هاى بانکى خود استفاده مى نمایید، ضرورى است 
به منظور ارتقاى امنیت و محافظت از حساب هاى بانکى خود در برابر فعالیت هاى 
کالهبردارانه و متقلبانه، هر چه سریعتر نسبت به فعال سازى رمز دوم پویا براى کارت 
هاى بانکى خود اقدام فرمایید.براى فعال سازى رمز دوم یک بار مصرف مى توانید 

کشاورزى  بانک  سایت  وب  به  مراجعه  شعب،  به  حضورى  مراجعه  طریق  از 
و یا تماس با شعب، اقدام نمایید. فعال سازى رمز دوم پویا از طریق اپلیکیشن و 
پیامکى امکان پذیر مى باشد و هیچگونه هزینه اى براى مشتریان در بر نداشته 
هاى  دارایى  از  با هدف صیانت  و  جهانى  تجربیات  با  راستا  هم  خدمت،  این  و 
مشتریان بانکى در مقابل فعالیت هاى کالهبردارانه فراهم شده است. یاد آورى مى گردد 

از بهمن ماه 1398، رمز هاى دوم ثابت از کارت هاى بانکى حذف خواهد شد و از این تاریخ 
به بعد خریدهاى اینترنتى و پرداخت هاى نیازمند رمز دوم، با استفاده از رمز دوم ثابت امکان پذیر
 نخواهد بود. بنابراین با توجه به حجم باالى کارت هاى صادر شده در شبکه بانکى،

 از مشتریان ارجمند تقاضا مى شود پویا سازى رمزهاى دوم کارت هاى
 بانکى خود را به روزهاى پایانى مهلت تعیین شده موکول نکنند.
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