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توسعه خراسان جنوبی
 با تغییر نگاه کارشناسان

* مدیر مسوول

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال خود 
خواستار تحقق کامل اقتصاد مقاومتی شدند. یکی 
مردمی  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  راهکارهای  از 
بخش  گذاری  سرمایه  تقویت  و  اقتصاد  کردن 
به کاهش تصدی  تواند  است که می  خصوصی 
دولت و در نتیجه بهبود شرایط کشور کمک کند 
و برای این مهم در مقیاس استانی و با توجه به 
از  یکی  جنوبی،  خراسان  در  رو  پیش  مشکالت 
مولفه های مهم و تاثیر گذار، تغییر نگاه در حوزه 

اجرا و یا همان اقدام و عمل می باشد. 
شاید شما هم دقت کرده باشید که یکی از دالیلی 
که استانی صنعتی و یا پر رونق از نگاه اقتصادی 
با معیارهای توسعه فاصله طوالنی پیدا  نداریم و 
کرده ایم و موانع اداری در استان ما از رتبه باالیی 
برخوردار است، همین نگاه بسته ای است که در 
جامعه ترویج پیدا کرده است . در جمعی نشسته ای 
و از قصدت برای سرمایه گذاری در یک کسب و 
کار صحبت می کنی که اظهار و نظرهای متفاوت 
شروع می شود. یکی تو را به سرمایه گذاری در 
بانک و سود بی دردسر توصیه می کند و دیگری 
تصمیمت را برای ایجاد یک واحد تولیدی دیوانگی 
می خواند و وقتی دلیل را می پرسی از نحوه برخورد 
با سرمایه گذاران در استان می گویند . حرفهایشان 
ناراحت  بخواهیم  که  نیست  راه  بی  آنقدر  هم 
کنیم  می  نگاه  قضیه  عمق  به  وقتی  اما  شویم 
 به این نکته می رسیم که خودمان نخواسته ایم

که توسعه داشته باشیم و مگر کارشناسان و بدنه 
اجرایی این استان به جز مفهموم » ما «ی هم 

استانی هستند ؟ ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمقاله
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سایه ترسیب کربن 
بر سر 17 روستای 
شهرستان خوسف
مدیر اجرایی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان 
جنوبی  گفت:  این پروژه در پی اجرای موفق در 
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انهدام باند ناتاشا 
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احداث باغ موزه دفاع مقدس
 به اراضی پادگان بازگشت
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پوشش گیاهی ، سپر شهرداری 
بیرجند برای ورود ریز گردها
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مانتو ملی ؛ 
برداشتی از پوشاک سنتی
 مردم خراسان جنوبی
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آبــ خبر دارید روستائیان ما
برای خوردن ندارند ؟
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بازدید استاندار از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی بیرجند /  صفحه ۷

جناب آقای اسماعیل حسین پور
مدیرکل محترم حوزه استانداری خراسان جنوبی

انتصاب نیک و شایسته جناب عالی را که از معتمدین و نیروهای 
 متعهد و توانمند و عضو ستاد مردمی توسعه خراسان شمالی 

می باشید، به عنوان مدیرکل حوزه استانداری خراسان جنوبی 
تبریک می گوییم. بدون تردید سوابق خدمتی و پربار شما در کنار 
دانش و تجربیات گرانقدرتان در پیشبرد اهداف متعالی دولت و 

استاندار معزز خراسان جنوبی جناب آقای مهندس پرویزی 
موثر خواهد بود. از خدای بزرگ توفیق روزافزون شما در راه خدمت 

به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را آرزومندیم.

ستاد مردمی توسعه خراسان شمالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر زنگویی
رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند

انتخاب مجدد و شایسته جناب عالی با سال ها تجربه ارزشمند و روحیه جهادی در عرصه 
شوراها که موید خدمت صادقانه شما به مردم می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 توفیق و سربلندی تان را از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزومندم.

جناب آقای مهندس عرب نژاد
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی
که نشان از درایت، لیاقت و کاردانی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

دوام توفیقات روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

هیئت مدیره   موسسه خیریه حیدرکرار شهر اسدیه

)هوالباقی(

 ارسالن عزیز
از پر کشیدن یگانه فرشته هستی ات و الالیی خوان شب های کودکی ات 
 )مادر مهربان مهشید رمضانی( بسیار متاثر شدم، تسلیت مرا بپذیر 

در غمت شریکم. جایگاه آن عزیز بهشت برین و یزدان مهربان صبر پیشه ات کند.
پویا پورصدري

جناب سرهنگ حاج عباسعلی نیک
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس شورای اسالمی شهرستان بیرجند 
تبریک عرض می نماییم.

جناب آقای مصطفی اسحاقی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

معاون بانک آینده خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

حسین تناکی- مدیریت گروه تبلیغات رویاپردازان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

حاج محمد محمدنژاد 
 جلسه یادبودی فردا چهارشنبه ۹5/8/2۶ از ساعت 2/30 

الی 3/30 بعدازظهر در محل هیئت حسینی بیرجند )خیابان 
انقالب( برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خویش را از مدیریت محترم بانک سپه منطقه نصف قیمت
خراسان جنوبی، مدیر عامل محترم شرکت کویرتایر، معاون محترم دانشگاه 

علوم پزشکی، پرسنل معظم بانک های سپه، کشاورزی، کویرتایر و همچنین اتحادیه 
انبوه سازان خراسان جنوبی و کلیه سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین و سوم پدرمان 

مرحوم احمد اژدری 
حضور به هم رسانده و یا با ارسال پیام، اهدای دسته گل ما را در تحمل این غم بزرگ یاری 
رساندند اعالم نموده، از خداوند بزرگ برای تمامی عزیزان آرزوی صحت و سربلندی داریم.

خانواده اژدری

سپاس

تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایرساکن و غیر ساکن در روستا که باالی 
18 سال سن دارند، می توانند بدون محدودیت سنی و با پرداخت کمترین

 هزینـه بـه صـورت سالیانــه و کمـک دوبـرابـری سهــم دولـت
 به عضویت صندوق درآیند.

قابـل توجـه 
کلیـه افـراد فاقـد بیمـه

* بازنشستگی   * ازکار افتادگی
* مستمری بازماندگان   * نقل و انتقال سوابق بیمه

* گواهی عضویت رانندگان

تلفن: 3223717۵-۰91۵1611۵94 
آدرس کارگزاری: بیرجند ، طالقانی 11، ساختمان شماره 3 جهاد کشاورزی

طبقه فوقانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی )کارگزاری 60052(

مزایــــای بیمـــه
خانواده محمدنژاد و سایر بستگان

سید محمد حسین زینلی -   مدیرعامل شرکت کویرتایر

خانواده های: رخشانی فرد- رمضانی -  حسنی -  علیزاده و بیابانی

هیئت تیر و کمان استان ثبت نام می کند
هیئت تیر وکمان استان با هدف المپیک 2020 

از بین سنین ۹-15 سال زیرنظر بازیکن اسبق تیم ملی 
برای ترم زمستانی ثبت نام می کند 

عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام
 با شماره 0۹03185۶1۶5 تماس حاصل فرمایند.

گلخانه حامی بنیاد تعاون زندانیان 
استان خراسان جنوبی افتتاح شد

شرح در صفحه آخر
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پیش بینی قیمت طال در روزهای آتی

ایسنا-  رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر ضمن تشریح وضع جهانی بازار طال چند روز قبل از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا تا به امروز اظهار کرد: هرچند امروز نسبت به یک هفته گذشته، بازار طال با التهاب کمتری روبرو است اما 
کاهش قیمت ایجاد شده موقت خواهد بود و این احتمال وجود دارد تا پنج شنبه مجددا شاهد نوسان در قیمت های اعالم شده باشیم.

احتمال خاموشی  در تابستان ۹۶

اعمال  احتمال  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
اگر رشد  آینده، گفت:  تابستان سال  در  خاموشی  
مصرف برق با افزایش قابل توجهی همراه شود و 
مدیریت قابل توجهی برای مصرف برق و انرژی 
چنانچه  دیگر  سوی  از  و  نشود  اعمال  کشور  در 
۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار بهره برداری 
روبرو  خاموشی هایی  با  آینده  سال  قطعاً  نشود، 
خواهیم شد. به گفته وی امسال عالوه بر افزایش 
ظرفیت تولید برق در نیروگاه های برقآبی، امکان 
استفاده حداکثری به میزان ۹۹ درصد از ظرفیت 

تولید نیروگاه حرارتی فراهم شد.

یارانه نقدی چهارشنبه واریز می شود

اعالم  ها  یارانه  هدفمندسازی  سازمان  مهر- 
یارانه  پرداخت  از  مرحله  نهمین  و  شصت  کرد: 
نقدی ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۶ آبان ماه واریز می 
شود. براساس اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها 
مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های گذشته 
برای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال است که به حساب 
سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

2۰۶ ارزان شد
 

اشاره  با  داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس  تسنیم- 
به کاهش قیمت خودروهای داخلی در سطح بازار 
گفت: بشترین حجم کاهش قیمت این هفته به 
با  دارد.مؤتمنی  اختصاص   ۲۰۶ خودروهای  گروه 
بیان اینکه قیمت ۲۰۶ تیپ۲ از ۲۵ میلیون تومان 
با کاهش 8۰۰ هزار تومانی به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان رسیده است، افزود: قیمت ۲۰۶ تیپ ۵ 
نیز با کاهش ۹۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳8 میلیون 

و 1۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد.

برقراری قطار مشهد-کربال

توجه  با  گفت:  راه آهن  مسافری  معاون  مهر- 
و  آبان   ۲8 تا   ۲۰ از  حسینی  زائران  اعزام  به 
قطارهای  آذرماه،  سوم  و  دوم  از  آن ها  بازگشت 
به  خرمشهر  مسیر  برای  سفر  پیک  در  متعددی 
تهران پیش بینی  شده و تهیه بلیت های مسیر نیز 
این  تا  و  ممکن  فروش  برای  اینترنت  طریق  از 

لحظه بیشتر بلیت ها فروخته شده است.    

آهنگران : به خیابان آمدن و شعار
خروج از حاکمیت  اشتباه اصالح طلبان بود

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت : برخی 
»به  مانند  اصالح طلبان  گذشته  کارهای 
خیابان آمدن« و »شعار تند علیه نظام دادن« 
حجت  است.  بوده  آنها  اشتباهات  جمله  از 
جریان  من  نظر  به  گفت:  آهنگران  االسالم 
روحانی  مقابل  در  معرفی  برای  واحدی  شخص  به  دولت  مخالف 
از سوی  اما پیش بینی می کنم که آقای سعید جلیلی  نرسیده است 
جبهه پایداری و جریان اصولگرایی به میدان بیاید چون نسبت به 

سایر منتقدین دولت بلیغ تر صحبت می کند.

دست نیافتن دولت به وعده هایش انگیزه 
منتقدان برای ورود به انتخابات است

مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه 
زمانی راهبرد جناح سیاسی همسو با دولت ایجاد 
نابرجامیان  و  برجامیان  بین  دوقطبی  جامعه 
بود، گفت: فکر می کردند مخالفین خود را به 
مخالفین برجام متهم کنند، فتح الفتوح کرده اند 
ولی اکنون رویشان نمی شود از این حرف ها بزنند. وی با بیان این که 
اگر شما می خواهید بدانید منتقدان چه انگیزه ای برای ورود به انتخابات 
 دارند باید به  مواضع و اظهارات مسئولین همین دولت اشاره کنید، گفت :

حرف های مسئوالن دولت کنونی را با عملکردشان مقایسه کنید

دور شدن سایه جنگ ربطی به برجام ندارد
چرا که  قبل از مذاکرات به بایگانی رفته بود

مجمع  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رئیس 
شدن  دور  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص 
که  چرا  ندارد  برجام  به  ربطی  جنگ  سایه 
به  مذاکرات  از  قبل  جنگ،  گزینه  اساسًا 
اکبر  علی  بود.  رفته  سفید  کاخ  بایگانی 
سایه  انداختن  امکان  آمریکا  اگر  اساسًا  کرد:  خاطرنشان  والیتی 
جنگ بر سر کشور داشت، وارد مذاکره نمی شد. وی افزود: برخی 
قصد دارند مذاکره را جایگزین گفتمان »مقاومت« و حضور یکی 

را به معنای انتفای دیگری معنا کنند. 

روحانی : چرا برای مسائل کوچک جامعه 
ارزش های بزرگ را قربانی می کنیم؟

رئیس جمهور  گفت: کاری می کنیم در نظر 
سنجی ها محبوبیت فرد زیاد یا کم شود اما آن 
چه مهم است ارزش های اخالقی است. چرا 
برای مسایل کوچک جامعه ارزش های بزرگ 
جامعه را قربانی می کنیم؟ جامعه ما نیاز به خیر 
جمعی دارد و ما نیز نیاز داریم. روحانی گفت: فکر کنیم در دنیای غرب 
نذر، وقف و کمک نیست. وقتی می گوییم غرب فکر می کنیم تمامش 
مفاسد است اما اگر تماما مفاسد بود به این رشد علمی و اقتصادی 

نمی رسیدند باید نکات مثبت آنها را دریافت کنیم .

آمریکا زودتر از 2۰35 سقوط می کند
قبال گفتم رسانه های غربی مسخره کردند

گفت:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
اداره  را  آمریکا  پرده،  پشت  در  که  نظامی 
 ۲۰۳۵ سال  آمریکا  است  معتقد  می کند، 
سقوط می کند. این تحلیل خوش بینانه است 
و این اتفاق خیلی زودتر می افتد. سردار نقدی 
ادامه داد: من قبال آن را می گفتم و رسانه های شیفته غرب مسخره 
داشت:  اظهار  نقدی  هستیم.  آن  وقوع  شاهد  امروز  اما  می کردند، 
وضعیت آمریکا بسیار بحرانی است و و از لحاظ پیوستگی اجتماعی 

گسل ها کامال فعال شده است

قبل از اینکه ترامپ بخواهد انتخاب شود
ما به بدترین شرایط ها فکر کردیم

کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
که  حرف هایی  نگران  خیلی  ما   : گفت 
می شود  گفته  ترامپ  مشاورین  حد  در 
طور  به  موضوعات  با  وقتی  دولت  نیستیم، 
است  زمانی  وقت  آن  شود  مواجه  مستقیم 
و  داشت  قضاوت  مقابل  طرف  سیاست های  درباره  می شود  که 
باشیم.  داشته  موضع گیرین  بخواهیم  که  است  زود  می کنم  فکر 
شود  انتخاب  بخواهد  ترامپ  اینکه  از  قبل  کرد:  تاکید  کمالوندی 

ما به بدترین شرایط ها در این خصوص فکر کردیم .

با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
اعالم حمایت مجدد از رئیس جمهور، گفت: 
می تواند  بهتر  دوم  دوره  در  روحانی  آقای 
جلوی  از  برجام  با  را  موانع  چون  کند،  کار 

پایش برداشته، تجربه الزم را کسب کرده، 
بیشتری  امکانات  به  کرده،  توجه  نیازها  به 
دوم  دوره  در  را  نتیجه  باید  و  است  رسیده 
پر کردن  حال  در  دوره  این  ببینیم.  ایشان 
برسیم.  دوم  دور  به  باید  چاله چوله هاست. 
البته این حرف من، حمایت هم هست. چون 

ایشان را اصلح می دانم. 
سوال  این  به  پاسخ  در  رفسنجانی  هاشمی 
است که  این  دولت  از ضعف های  یکی  که 
مسایل را شفاف و به موقع با مردم در میان 
آقای  به  آنچه  همیشه  گفت:  نمی گذارد، 

روحانی گفتیم ، االن هم می گوییم. مسئله 
تیم رسانه ای ایشان است. آقای روحانی تیم 
نمود  کارهایش  که  دارد  ضعیفی  رسانه ای 

الزم را پیدا نمی کند.
تیم  یک  باید  روحانی  آقای  افزود:  وی 
داشته  عالمانه ای  و  جانبه  همه  رسانه ای 
نفوذ  دارند  جا  ببینند،  هر  دائما  که  باشد 
را  رخنه ها  می کنند،  خرابکاری  و  سیاسی 
با رئیس جمهور  پر کنند. خیلی از دوستان 
کرده اند.  نقیصه صحبت  این  رفع  مورد  در 
کار کشش  این  برای  دفترشان  اینکه  مثل 

و  کرده  قبول  روحانی  آقای  خود  ندارد. 
کنند.  کار  که  بیاورید  تیمی  است،  گفته 
وی  ماند.  شد،  محول  دفتر  به  وقتی  ولی 
نیز  هاشمی  مهدی  وضعیت  خصوص  در 
بود.  پیدا کرده  قلبی هم  او مشکل   : گفت 
از انفرادی با دستور آقا به بیمارستان بردند 
به  و  آمد  قلبش  خاطر  به  هم  دفعه  این  و 
زندان برگشت. البته او از لحاظ جثه خیلی 
روزه می گیرد،  اوال  زندان  در  و  است  قوی 
حال  فراخور  ورزش  هم  ساعت  چهار  سه 
خود می کند. در حال خواندن دو دکترا هم 

یکی  و  تحقیقات  علوم  در  یکی  که  است 
هم برای آکسفورد که االن رساله های این 
دو را می نویسد. کار خودش را می کند و در 
بند زندان گاهی می تواند مشکالت مختلف 

زندانیان مستاصل را حل کند.
 : گفت  نیز  وزرا  تغییر  در خصوص   هاشمی 
دخالت  روحانی  آقای  کارهای  در  من 
می دهم.  جواب  بپرسد،  اگر  فقط  نمی کنم. 
توصیه  کند  سوال  اگر  را  مهم  مسایل 
یا  بگذار  را  این  بگویم  اینکه  اما  می کنم. 

نگذار، این کار را نمی کنم.

هاشمی: رئیس جمهور این دوره در حال پر کردن چاله چوله هاست

توسعه خراسان جنوبی
 با تغییر نگاه کارشناسان

* مدیر مسوول

 ، نگاه  تغییر  نظر  به    ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

استانمان  توسعه  به  تواند  می  چیز  هر  از  بیش 
ادامه  ملموسی  مثال  با  را  بحث   . کند  کمک 
اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد   . دهیم  می 
های تخصصی  کمیته  و  تشکیل شده  مقاومتی 
امر  این  تحقق  برای  ستاد  این  ذیل  متفاوت 
کمیته  جلسات  و  کنند  می  تالش  استان  در 
رفع  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  تخصصی 
و  همیشه  کار  و  کسب  تسهیل  و  اداری  موانع 
مداوم برگزار می شود و من و شما هم به طرق 
مسوولینی   . شویم  می  خبر  با  آن  از   مختلف 
تصمیم  رو  پیش  مشکالت  برای  و  نشینند  می 
همان  یعنی  خط  آخر  متاسفانه  و  گیرند  می 
که  استانی  هم  و شمای  من    ، را   اجرا  مسیر 
اینک در نقش کارمند و کارشناس یک سازمان 

دولتی هستیم به بن بست می رسانیم.
صریح تر باشیم و به خودمان برنخورد ، درست 
است که می گویند ما »خود بد« هستیم  چرا که 
وقتی یک هم استانی در پایتخت دیگر همشهری 
خود را می بینید پروانه وار به گرد او می چرخد و 
 تمام تالش خود را برای حل مشکلش می کند

مشکل  حل  برای  همشهری  همین  اگر  اما  و 
 همشهری دیگر خود در استان به هم مراجعه ای
داشته باشند آنقدر مانع تراشی می کنیم که ... 

در  نگاه  تغییر  وقت  اکنون  رسد  می  نظر  به 
تسهیل  جلسات  به  وقتی  که  چرا  است  بدنه 
قوانین  بینی  می  روی  می  هم  کار  و  کسب 
مدیران  مصوبات  توسط  امکان  حد  سر  تا 
و  کارشناسی  بدنه  این  و  اند  شده  تسهیل 
یا  و  تغییرات  مقابل  در  که  هستند  اجرایی 
کنند می  مخالفت  قانونی  های   مساعدت 

در جلسه ای شرکت نمی کنی که صدای تولید 
کننده ای از برخورد فالن کارشناس سازمان ...  
و یا بازرس سخت گیر فالن سازمان دیگر سخن 
تنگ  که  شود  می  ختم  آنجا  به  قصه  و  نگوید 
 نظری ها را عامل قدرتمند عقب ماندگی می بینید

و از آنجا که دسترسی به مدیران نیز این روزها 
برای نقل کارشکنی مجموعه هایشان در پشت 
 ، است  شده  سخت  کمی  دوز  چرم  درهای 
پیشبرد امور با سدهای بزرگی روبه رو می شود .

و  کسب  تهسیل  ستاد  اوال  شود  می  پیشنهاد 
را  شخصی  یا  واحد  یا  مرکز   ، استان  در  کار 
و  پاسخگویی  امور  پیگیری  مستقیم  مسوول 
تلفن  یک  ارائه  با  و  نموده  مصوبات  از  انحراف 
تماس اورژانسی موارد اینگونه را جهت بررسی 
مصوبات  هم  که  نماید  لحاظ  ویژه  پیگیری  و 
برنامه ها  انحراف  از  ، و هم  اجرایی  این ستاد 
نگاه  با  نگاه جزئی یک کارشناس -  بر اساس 
های ضد توسعه - جلوگیری شود و ثانیا دوره 
با  که  استان  کارشناسان  تمامی  برای  هایی 
موضوع درگیرند گذاشته و در آن اصول تکریم 
و  داری  مردم   ، اندیشی  مثبت   ، گذار  سرمایه 
آموزش دهیم  نوین  و  متد های جدید  با  را   ...
را  استان خود  که  کنیم خودمان هستیم  باور   .
هفت  آیه  استناد  به  و  ایم  داشته  نگاه  عقب 
سرنوشت  خداوند  کریم  قران  در  رعد  سوره 
هیچ قومی را تغییر نخواهد داد مگر آنکه نفس 

های خودشان را تغییر دهند.

سرمقاله

در کارهای آقای روحانی دخالت نمی کنم / مهدی به دستور آقا به بیمارستان رفت و االن هم در زندان است
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه 950647 در قبال محکومیت آقای غالمرضا خسروی فرزند علی به پرداخت مبلغ 76/500/000 ریال بابت 
نفقه تا تاریخ طالق و مبلغ 6/400/000 تومان بابت اقساط مهریه تا تاریخ 95/8/1 در حق محکوم لها خانم زکیه خسروی، یک دستگاه سواری 
کاروان 7 نفره به شماره انتظامی 414 ج 14 ایران 52 رنگ سفید مدل سال 1383 معرفی و توقیف شده است و محکوم لها تقاضای فروش خودروی 
مذکور را نموده است که طبق نظر کارشناس به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال )معادل یازده میلیون تومان( ارزیابی شده است و قرار است از طریق 
مزایده روز یکشنبه 95/9/14 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.                       شفیعی- مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - مرحله اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950046 به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیرجند شرکت آجر سفال 
بیرجند محکوم است به پرداخت مبلغ 621/439/411 )ششصد و بیست و یک میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و چهارصد 
و یازده( ریال در حق محکوم له آقای مرتضی صادقی فرزند نظر و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت، لذا مقرر گردیده است مقدار چهار ساعت آب از چاه شرکت سفال واقع در حومه روستاهای تقاب و معصوم آباد 
خوسف که توسط محکوم علیه معرفی و توقیف شده است و با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس کیفیت آب لب شور و قابل زراعت 
می باشد، مدار چاه 12 می باشد، موتور چاه برقی است و دارای پروانه بهره برداری می باشد، دبی آب 25 لیتر در ثانیه می باشد 
و هر ساعت آب به مبلغ یکصد میلیون ریال و چهار ساعت آب مجموعاً چهل میلیون ریال مقدار دو هکتار زمین به قیمت هر متر 
چهل هزار ریال جمعاً به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی  
در تاریخ 1395/9/15 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض 
مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک 
از دادگاه صادره کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

رحیم مجرد-رئیس شعبه اول دادگستری شهرستان خوسف 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به  شرکت خدماتی بهین خدمات

به شرکت  نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب 
خدماتی بهین خدمات فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای مهدی نعمتی نژاد با کد شناسایی بیمه 68912858 
ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی راننده لودر و ماشین آالت راهسازی داشته اند که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان 
مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی

 مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
به کارفرمای پیمانکاری احداث اسکلت بیمارستان 224 تختخوابی 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 

پیمانکاری احداث بیمارستان 224 تختخوابی فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای رضا انوری نسب با کد شناسایی 

بیمه 68908359 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی آرماتوربند داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت 

و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 

سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر 

ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت 

روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 

و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

مشاوره، طراح و مجری پروژه های:
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی
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به روش ایزو نانو / شبانه روزی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

  پیام شما

3
سه شنبه * 25 آبان 1395 * شماره 3652

برسید   55 مفتح  انتهای  درختان  داد  به  سالم.  
بعضی ها خشک شدند و بعضی ها در حال خشک 
شدن هستند به گفته ی اهالی، شهرداری سال به 
سال به این درختها توجه نمی کند در صورتی که 
100 متر پایین تر درختان سهمیه ی نجومی آب 
دارند لطفا چاپ کنید تا دلسوزی بخواند و من هم 

دیگر برایتان نفرستم...
915...793

سالم ، آقای  شهردار بی زحمت یک پیگیری نسبت 
، موعود  23،مجتمع  هوایی  نیرو  تمیزکردن   به 

خیابانش  هست  کثیف  اینقدر  کنید  سوم  فرعی 
که هیچ کس تا حاال اونجا روتمیز نکرده! تو رو 

خدا رسیدگی کنید .
930...963

با سالم حضور استاندار محترم خراسان جنوبی از 
نسبت  فرمایید  دستور  خواهشمندیم  عالی  جناب 
به تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه 
بلکه  شود.  اقدام   نفوذ  با  استانهای  سایر  مانند 
تعطیالت  از  استان  این  مظلوم  مردم  ما  بتوانیم 
آخر هفته بیشتر استفاده کنیم. طبیعت که به این 
استان رحم نمی کند حداقل مسئوالن رحمی به 

این منطقه داشته باشند.
915...772

  این چه قانونی است که شرکت برق دارد که هم 
پول امتیاز برق و خدمات مربوطه آن را از مشترک 
می گیرد و هم دوباره مشترک را مجبور به نصب 
تابلو برق که جزو خدمات آن شرکت است می نماید.
915...389
استان سیما  و  صدا  دیشب  برنامه  آوا.   سالم 
) شبکه خاوران( با میان برنامه های محلی، دف و 
فوق العاده شاد واقعا در شان ماه محرم و نزدیک 
بودن به اربعین امام حسین)ع( نبود. واقعا انتظار 

بیشتری می رفت از این رسانه.  
939....216
در  دارد   هم  نظارتی  سیمان  نرخ  این  به  کسی 
عرض دو ماه 35 درصد یک دفعه گرون کردن 

تعزیرات بازرگانی خواهشا جواب بدین
915....684

تا  اداری  . ما ساکنین سایت  آقای شهردار  سالم 
کی باید منتظر ایجاد  فضای سبز در سایت باشیم 
شما را بخدا قسم یک فکری برای زمین موجود 
با کاربری فضای سبز در جنب بیمارستان میالد 

بردارید تا باقیات و صالحات بماند نه....   
915...360

آیا  رانندگی و شهرداری،  و  راهنمایی  مسئوالن 
اطراف  ترافیک  کنترل  و  پارکینگ  در خصوص 
زمین  االن  دارید؟  ای  برنامه  میالد  بیمارستان 
کاربری  تغییر  میشه  و  خالیه  هنوز  اطراف  های 
حال  در  بیمارستان  وضع  مثل  داد.امیدوارم 
ساخت رازی یا سه بیمارستان فعال دیگه شهر 
از  مملو  اطراف  های  خیابان  همیشه  که  نشه 
هست  درمان  از  بهتر  پیشگیری  هست.  خودرو 

حتی در مدیریت شهری.
915...778

میدان  و  خیابان  روشنایی  های  چراغ  سالم  با 
طالقانی و ابوذر فقط کاسه ی چراغ خود را روشن 
می کنند تا مردم آن ها را ببینند و بگویند خیابان 
نمی  را روشن  زیرا سطح خیابان  دارد  برق  چراغ 
کنند و تاریک است . اگر شهر مسئولی دارد اقدام 
کند  و اگر نه این هم به لیست راه آهن، انتقال آب، 
دوبانده شدن جاده بیرجند قاین و صنعت بیرجند 
اضافه شود تا در انتخابات آینده شعار کاندیداهای 

محترم در حل مشکالت باشد.
915...156

سالم اقای استاندار محترم . میگن ترحم بر پلنگ 
. چرا در  تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان 
و  هزار  به  که  اخراجی  فرد  یه  باید  دولتی  بانک 
یک دلیل اخراج شده و نه تعهد و نه تخصص و 
نه زن و بچه دارد برگردد سر کار و حق هزاران 
 نفر دیگه که واقعا نیاز به کار دارند ضایع بشه .

شما رو به خدا پیگیری کنید.
915...979

بیرجند میزبان ۵۰۰ زائر پاکستانی اربعین می شود
 

مهر- رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند گفت: پیش بینی می شود در اربعین سال جاری 500 زائر پاکستانی وارد این شهرستان شوند.حجت االسالم ابوالقاسم لطفی در جلسه برنامه ریزی 
برای ساماندهی زائران پاکستانی اربعین در استان با بیان این مطلب گفت: باید در راستای خدمات رسانی به زائران حسینی تالش شود.وی با بیان اینکه با هماهنگی اداره کل اوقاف خراسان 

جنوبی مزار شهدای باقریه در بیرجند برای پذیرایی از زائران پاکستانی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: خدمت به عاشقان امام حسین )ع( اجر اخروی زیادی دارد.

روایتی از قدم های جامانده از اربعین 
  حال و هوای ستادهای مردمی اربعین  

حسین)ع(  دوستداران  جامانده  های  قدم    
سهیم  برای  الشهدا  سید  زیارتی  کاروان  از 
خاصی  هوای  و  حال  زیارت  ثواب  در  شدن 
به ستادهای جمع آوری کمک های مردمی 
به زائران اربعین در خراسان جنوبی داده است.
به گزارش مهر ، بیش از سی روز است که 
خراسان جنوبی حال و هوای دیگری دارد. در 
همه جای بوی عطر حسین )ع( پیچیده است. 
در هر کوی و برزن عده ای گرد هم آمده و 
ابراز  در  عزا  برگزاری محفل های کوچک  با 
ارادت به سرور شهیدان پیش دستی می کنند.
اما این روزهای نزدیک به اربعین آسمان این 
استان نظاره گر قصه ای دیگر است. قصه ای 
که اشک چشم هزاران مسافر جامانده از پیاده 

روی اربعین را با قدم هایشان گره می زند.
قصه ای که در یک حرکت مردمی کانون های 
کوچکی را ایجاد کرده تا برای مسافران دیار 
که  باشد  بفرستند  غذایی  کمک های  کربال 
در ثواب زیارتشان سهیم شوند.این روزهای 
نزدیک به اربعین آسمان این استان نظاره گر 

قصه ای دیگر است. 

مکانی که شیطان در آن راه ندارد

مسافر  هزاران  چشم  اشک  که  قصه ای 
با  را  اربعین  روی  پیاده  از  جامانده 
روزها  این  آری  زند.  می  گره  قدم هایشان 
قصه ای در خراسان جنوبی حکایت می شود 
از  جاماده  عاشق  هزاران  دل  سوز  که 

کاروان عشق را به روایت می کشد.
جایی  از  روزها  این  دلدادگی  و  عشق  اما  و 
شروع می شود که عده ای از جوانان و نوجوان 
پیرغالمان  تجارب  از  گرفتن  کمک  با  و 
امام حسین )ع( مکانی به نام »ستاد اربعین 
مردمی« را ایجاد کرده اند. مکانی که شیطان 
در آن راه ندارد و روزانه محل عبور و مرور 
صدها فرشته زمینی است چراکه نجوای »یا 
اینجا  می شود.  انداز  طنین  آن  در  حسین« 
محلی است که مردم می توانند درفضایی پاک 
و خدایی نذوراتشان را برای ارسال به زائران 

حسین )ع( بفرستند.
ساعتی را در این مکان ها حضور می یابم تا 
تحریر  به  چندخطی  شان  دلتنگی  غصه  از 
بکشم نه با این هدف که گزارشی گرد هم 
آورم بلکه بگویم عشق مردم خراسان جنوبی 
نسبت به اهل بیت )ع( بی نظیر است و برای 
ابراز محبتشان از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.

کاروان ها راهی اند 
و بر دلم جز آه نیست

نجوای »یا حسین« در فضا پیچیده است. هر 
کس در دنیای دیگری سیر و سفر می کند. 
از  دارند و  بر دل  پیداست که غم  نگاهشان 
آهی  که  هویداست  خوبی  به  اشک هایشان 

محزون سینه شان را چاک چاک می کند.
می خورد.  گره  ساله   13 نوجوانی  بر  نگاهم 
با برخورد لطیفی سالم و خوشامد می گوید. 
چایی قند پهلویی در دست دارد و در حالی که 

با نگاهش دیگر افراد حاضر در ستاد را رصد 
می کند، به نشانه تعارف به سمتم می گیرد.

دستی  می پرسم.  حضورش  علت  از 
امسال  می گوید:  و  می برد  فرو  برموهایش 
آوری  جمع  برای  که  کردم  پیدا  سعادت 
کمک های مردمی به کاروان های پیاده در 
یابم.مصطفی  حضور  مکان  این  در  کربال 
مهر  به  احساسش  ابراز  بیان  در  نور بخش 
می گوید: از اینکه نتوانسته ام در پیاده روی 

اربعین شرکت کنم بسیار ناراحت هستم.
بیان »کاروان ها  با  و  نفس عمیقی می کشد 
راهی اند و بر دلم جز آه نیست« می افزاید: دلم 
می خواست مانند دیگر هم سن و ساالنم در 

این مراسم معنوی شرکت کنم.
این نوجوان بیرجندی ادامه می دهد: امیدوارم 

ثواب  در  بتوانم  ستاد  این  در  فعالیت  با 
زیارتشان شریک باشم و سال دیگر نیز خودم 

شرف یاب شوم.

زیارت امام حسین )ع( 
با پای پیاده لیاقت می خواهد

دست هایش لرزان است. چشمانش را گردی 
از غبار غم فرا گرفته... در دل نجوایی دارد. 
محاسنش اندکی سپید رنگ شده و در حال 

صحبت با دیگری است.
را  صدایش  ارتعاش های  می توان  خوبی  به 
از تار و پود دیگر صداها بیرون کشید. این 
پیرمرد خمیده قد در گفت و گو با مهر بیان 
می کند: خوشا به حال زائران امام حسین )ع( 
امامشان  با  الحرمین  بین  در  اکنون  که هم 
دیدار می کنند. مرتضی هاشمی می افزاید: از 
پیاده  کاروان  در  شرکت  برای  سال  ابتدای 
دست  اما  می کنم  ریزی  برنامه  کربال  به 

بر  سنگین  بغضی  کرد.  گیرم  زمین  فلک 
گونه هایش لرزه می اندازد و می گوید: پاهایم 
را درد عجیبی گرفته و پیری نیز نشانه هایش 
را نمایان کرده است.این پیرمرد 60 ساله با 
پیاده  کاروان  در  گذشته  سال  اینکه  بیان 
می گوید:  داشتم،  حضور  عبدا...  ابا  روی 
نداشته  را  کاروان  در  امسال سعادت حضور 
اما می خواهم با هدیه این وجه نقد در ثواب 

حسینی شریک باشم.
را  چشمانش  اشک  که  حالی  در  هاشمی 
)ع(  حسین  امام  زیارت  می گوید:  می زداید، 
خود  نتوانستم  امسال  و  می خواهد  لیاقت 
اینکه  بیان  با  باشم.وی  ثواب  این  الیق 
کمک به زائران حسین )ع( نیز ثواب بزرگی 
دارد، افزود: کاش می توانستم در موکب های 

برای  و  باشم  داشته  خراسان جنوبی حضور 
زائرانش غالمی کنم.

چه می شود آقا به ما هم نگاه کنی

یکی  نمی شود.  جمعیت  از  خالی  لحظه ای 
گوشه ای  در  می آید.  نیز  دیگری  و  می رود 
ایستاده ام و به نگاه هایی که هر کدام مملوء 
را  وجودی  می نگرم.  هستند،  التماس ها  از 
در کنارم احساس می کنم. نجوایی بر زبان 
مخفی  را  صورتش  چادرش  گوشه  با  دارد. 

کرده و چیزی می گوید.
ناخواسته بغضی سد نفس هایم می شود. منتظر 
می مانم تا درد دلش تمام شود و اشک هایش 
اندکی راه گلویش را باز کنند. بیست دقیقه ای 
دیگر  از  بلندتر  صلواتش  تا صدای  می گذرد 

زمزمه هایش به گوش می رسد.
گویی از وجودم تعجب می کند. اما در حالی 
می گوید:  است،  سربلند  اشک هایش  از  که 

کاش ما هم در اربعین در صحن با صفایش 
بودیم.نگاهی به آسمان می اندازد، بغض را در 
گلو می خورد و با صدایی لرزان می گوید: چه 

می شود آقا به ما هم نگاه کنی.
فاطمه عّصاری می گوید: هر کدام از مردمی 
زیادی  دل  درد  دارند،  حضور  اینجا  در  که 
می خواهند  کمک ها  این  ارسال  با  و  دارند 

اندکی از سنگینی دردهایشان بکاهند.
می گذارد  شانه اش  روی  بر  دستی  وی 
درد  که  سال هاست  شانه ام  می گوید:  و 
بریده  دستان  که  معتقدم  من  و  می کند 
به  می دهد.دوباره  شفایم  ابوالفضل  حضرت 
نتوانستم  اگرچه  و می افزاید:  افتد  گریه می 
بروم ولی دلم را با ارسال این کمک راهی 
کربال می کنم و به شبکه های ضریح آقا امام 

حسین )ع( قفل می کنم.

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربال

که  است  مهر  مخاطب  سومین  زهرا 
اما  گرفتم  عمر  خدا  از  سال   24 می گوید: 
را  نامه ام  رخصت  )ع(  حسین  امام  تاکنون 

برای زیارت کربال امضا نکرده است.
می شود  عجین  اشک  با  چشمانش 
و  پدربزرگ ها  قول  به  می گوید:  و 
دیدن  آرزوی  می ترسم  مادربزرگ ها، 
اینکه  بیان  با  بماند.ترابی  دلم  در  کربال 
به  من  کمک  میزان  این  ارسال  امیدوارم 
کربال بتواند گوشه ای از مشکالتم را مرتفع 
کند، می افزاید: برای خدمت به امام حسین 
وی  نمی کنم.  دریغ  تالشی  هیچ  از  )ع( 
امام  زیارت ضریح  که  حاال  می دهد:  ادامه 
را  اجناس  این  نشده،  قسمتم  )ع(  حسین 
برای زائران کربال می فرستم باشد که این 

فرستاده زیارتی برای ما شود.
سال  گویم  می  سال  هر  اینکه  بیان  با  وی 
قسمت  هم  باز  اما  می روم  کربال  به  دیگر 
نمی شود، می افزاید: این بار هم از قافله ایثار 
به سمت بارگاه شهادت جا مانده ام و به ارسال 

این مقدار سبد غذایی دل خوش کرده ام.

ارسال ۲۳ محموله 
کمک های مردمی به عراق

مسئول هماهنگ کننده مشارکت های مردمی 
گفت:  جنوبی  خراسان  اربعین  مردمی  ستاد 
به  مردمی  کمک های  محموله   23 تاکنون 
داد:  ادامه  است.سعیدی  شده  ارسال  عراق 
تجهیزات  و  غذایی  مواد  کامیون  هشت 

کامیون  چهار  بیرجند،  از  دارویی  و  پزشکی 
اقالم ضروری از سرایان ارسال شده است.
دستگاه  هفت  همچنین  داد:  ادامه  وی 
دستگاه  چهار  فردوس،  از  تریلی  و  کامیون 
به  قاین شامل کمک های مردمی  از  تریلی 
است.مسئول  شده  فرستاده  معلی  کربالی 
هماهنگ کننده مشارکت های مردمی ستاد 
مردمی با بیان اینکه 150 خادم موکب های 
گفت:  شدند،  عراق  عازم  حسینی  اربعین 
بهداشت،  نانوایی،  مانند  خدماتی  افراد  این 
خیاطی، تعمیرات کیفش و کفش و تعمیرات 
لوازم جانبی را به زائران ارائه می دهند.بنا به 
تریلی  و  کامیون  راننده   75 سعیدی  گفته 
دریافت  از  اربعین  مراسم  برگزاری  برای 

هزینه حمل و نقل گذشتند.
رگ های  در  همیشه  بیت  اهل  به  عشق 
با  و  است  جوشان  جنوبی  خراسان  مردمان 
بلکه  نمی رود  بین  از  تنها  نه  زمان  گذشت 
بیش از گذشته بر دل عاشقان چنگ می زند.

سالم خداقوت سرمقاله مورخ 23 آبان ماه آوا در 
آن  تایید  خواندم ضمن  را  درآمد شهرداری  مورد 
مطلب باید اشاره نمایم درآمد شهرداری با لحاظ 
شورا  اول  دور  در  آن  درآمد  از  قطعا   ... و  تورم 
کمتر  بوده  تومان  میلیون   500 حدود  سالی  که 
بی  را  شهرداری  امروز  درآمد  آنچه  اما  نیست. 
برکت نموده است عالوه بر اختالفات فرسایشی 
و ناثواب اعضای شورای شهر، فقدان هرگونه طرح 
و برنامه درآمدزا از سوی آنان می باشد که خود 
منشا بی انگیزگی و دلسردی کارکنان شهرداری 
انگیزه و بی  انسانی بی  نیروی  شده است. وقتی 
برنامه باشد، بهره وری آنان کاهش یافته و قیمت 
طرفی  از  یابد.  می  افزایش  خدمات  شده  تمام 
موجب  کارکنان  روانی  فرسودگی  و  اختالفات 
دلخوری مشتریان شهرداری و عدم جذب سرمایه 
شهرداری  درآمد  افت  خود  که  شد  خواهد  گذار 
یک  بعنوان  راستا  این  در  است.  نموده  تشدید  را 
شهروند خواهش می کنم آوای عزیز که همواره 
دلسوزانه و مسوالنه مسایل را دنبال می کند  با 
ذیصالح،  کارشناسان  حضور  با  میزگردی  برپایی 
یابی  را عارضه  نابسامان عمرانی شهر  این وضع 
نمایید. بسیاری از افراد خبره و دلسوز بر این باورند 
که راههای مناسبی جهت برون رفت از این شرایط 
وجود دارد.سوال اساسی این می تواند باشد که چرا 
فعالیت عمرانی شهرداری در نیمه اول دهه 80 که 
درآمدی کمتر داشته، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از 

سالهای اخیر بوده است؟
915....403
شهر  شورای  اختالفی  اعضای  به  لطفا  سالم 
تمام  داره  شورا  ساله   4 عمر  که  شوید  یادآور 
نمیشه.  تمام  آنان  اختالفات سخیف  ولی  میشه 
واقعا جای تاسف داره که چه فرصتهای عمرانی 
زنند  نمی  چشم  مردم  از  اگه  دادن.  دست  از 

حداقل از خدا بترسند.
903...939
نام  به  مزین  که  میالد  بیمارستان  ریاست  به   
و  میگم  مریزاد  دست  هست  ابوالفضل  حضرت 
عالی  رسیدگی  بخاطر  ایشان  همکاران  همه  از 

تشکر می کنم.
915...422 
اکثر  توی  رو  اینترنتش  مخابرات  شرکت  سالم 
مناطق شهر انحصاری کرده و بقیه شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت ، خدمات ارائه نمی کنن. توی 
افت  اینترنت قطع میشه و  ما هر دو روز  منطقه 
سرعت داریم هر بار هم تماس می گیریم کسی 

پاسخگویی درستی نمی کنه .!
939..146

بیرجند  در  اگر  پرورش  آموزش  محترم  مدیرکل 
حضور دارید مستحضر باشید تعطیلی شیفت عصر 
دانش آموزان ابتدایی کامال با غروب آفتاب همراه 
گردیده که تاریکی شب خطراتی بخصوص  برای 
کودکانی  که فاصله خانه تا مدرسه طوالنی دارند 
وقت  اسرع  در  است  شایسته  لذا  دارد  همراه  به 
دستور  تقلیل ساعت در این مدارس صادر فرمایید  
915...621
بیرجند  فاضالب  چرا  بشین  پیگیر  لطفا  سالم 
 ( باشه  بیرجند  40کیلومتری  در  بوده  قرار  که 
آوردند  است(  فاصله  همین  هم  قانون  طبق 

15کیلومتری شهر! بقیه بودجه ش چی شد؟
ارسالی به تلگرام آوا

آموزشی   فضای  کمبود  رفع  مسؤول  آقایان    
خواهد.  می  جهادی  کاری  خوسف  شهرستان 
کمبود فضای آموزشی ، تهدید عدالت و کیفیت 
قرار  کار  لوحه  باید سر  که  است  امری  آموزشی 
بطور  باید  آموزشی  فضای  شدید  کمبود  گیرد 

جدی پیگیری شود .
ارسالی به تلگرام آوا

اجناس به قیمت درب کارخانه
پودر ماشینی هوم کر 2500 تومان

شکر 2800 تومان                       آبمیوه یخدانه طرح سن ایچ 540 تومان

انواع کیک دوقلو 410 تومان    دستمال توالت 1250 تومان

دستمال 300 برگ 1250 تومان
کلیه اجناس جزیی به قیمت کلی عرضه می گردد

در ضمن خرید باالی 100 هزار تومان داخل شهر ارسال رایگان می باشد
آدرس: فلکه خوسف- روبروی دادگستری- پخش مواد غذایی مروارید 

   09151603194            مدیریت: عباسی

مــژده مــژده

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر
 برای عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند

محل ثبت نام: مهرشهر، بین ولی عصر)عج(  13 و 11 
جنب هیئت،  چهار راه جوادیه، مشاور امالک اسکندری

تلفن: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی:
 722006070 بانک کشاورزی 

  6037701116055994 شماره کارت

امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع( 
پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه



یادداشت

4
سه شنبه * 25 آبان 1395 * شماره 3652

تولد کاشف انسولین لوگوی گوگل را تغییر داد

 گوگل روز دوشنبه به مناسبت صد و بیست و پنجمین سالگرد تولد فردریک گرانت بنتینگ که انسولین را برای درمان 
دیابت کشف کرده بود، لوگوی خود را تغییر داد.به گزارش ایسنا به نقل از اینترنشنال بیزنس تایمز، بنتینگ این دستاورد را با همکاری چارلز بست انجام داد 
که جایزه نوبل پزشکی را در سال ۱۹۲۳ برای آن ها به ارمغان آورد.  

فصل پاییز و کویر

* مرتضی عربی

اعظمی  بخش 
بزرگ  سرزمین  از 
کویر  را  ایران 
داده  تشکیل 
چند  تا  است. 
خیلی  پیش  سال 
بودند  معتقد  ها 
هیچ  کویرها 
زدایی  بیابان  برای  باید  و  ندارند  خاصیتی 
قابل  مناطق  این  تا  کرد  کالن  های  هزینه 
صنعت  توسعه  با  بعد  کمی  اما  شوند  استفاده 
کردند. تغییر  کویر  از  ها  تعریف  گردشگری 
پرطرفدار  های  شاخه  از  یکی  شد  کویرنوردی 
بود که تورهای  بعد  به  از آن  طبیعت گردی و 
ویژه کویر نیمه دوم سال که هوا سرد می شد 
برگزار می شد. بهترین فصل برای کویرنوردی 
هم پاییز است. مناظری در کویر مناظر زیبا  و 
شگفت انگیز وجود دارد که در هچ جای دیگر  
 ، نمک  از  پوشیده  های  بیابان  دید  توان  نمی 
پر  آسمانی   ، روان  های  های طالیی شن  تپه 
از ستاره که کمتر می توان  همانندش را جای 
دیگر تماشا کرد . همه اینها  گوشه ای از چشم 
»آلفونس  دکتر  است.  کویر  نظیر  بی  اندازهای 
اتریشی  گابریل« که یک جغرافیدان و پزشک 
است و کتابی به نام »عبور از صحرای ایران« 
او  دارد.  جالبی  تعبیر  کویر  درباره  کرده،  تألیف 
ببیند،  را  کویر  بار  یک  کس  »هر  گوید:  می 
 » کند!  نمی  رهایش  عمر  پایان  تا  آن  افسون 
می  اشاره  آن  به  »گابریل«  دکتر  که  افسونی 
حاصل  نخست،  نگاه  در  و  همه  از  بیش  کند، 
طبیعت،  قاهر  نیروی  سه  اتفاق  و  همداستانی 
سعی  که  است،  آفتاب«  و  آب  »باد،  یعنی 
تر خاک و سرزمین  تمام  با شدت هرچه  دارند 
زیبا  کویر  اینکه  از  غافل  بفرسایند؛  را  کویر 
دلبریها  از  و دست  ورزد  مقاومت می  همچنان 
همچنان  و  دارد  نمی  بر  خود  افسونگریهای  و 

زیباتر و تماشایی تر می شود. 
هر بار باد با خشم و هیاهو خواب شن های 
نرم را آشفته و آنها را جا به جا می کند و زمین 
آنچه  دهد،  می  صیقل  و  فرساید  می  را  کویر 
و  نرم  های  تپه  ماند،  می  جای  بر  پایان  در 
خیال انگیز شنی، هرم های ماسه ای با شکوه 
شهرهای  خیالی  های  خرابه  شبیه  اشکالی  و 
فصلی  خروشان  های  سیالب  هستند.  باستانی 
هم، شیارهای عمیقی بر سطح کویر ایجاد می 
نیز،  دیدنی  و  موازی  شیارهای  این  اما  کنند، 
کویر  عروس  ابروی  و  خط  و  خال  حکم  در 
به شمار  از جاذبه های کویر  و  عمل می کنند 

می روند. 
کویر همه اش شنزار و بیابان نیست. شهرها 
و روستاهایی که در حاشیه کویر برپا شده اند، 
باشکوه و دیدنی  باستانی بسیار  آثار معماری و 
و  نبوغ هنرمندان  و  استعداد  از ذوق،  دارند که 

 . ایرانی حکایت می کنند  معماران 
معماری  برجسته  و  بارز  ویژگیهای  از  یکی 
مردم  مذهبی  و  ملی  مختصات  تلفیق  کویر 
و  آثار  این  در  توأمان  که  است،  کویرنشین 
های  ویژگی  دیگر  از  است.  رفته  کار  به  بناها 
توجه  با  که  است  آن  بناها  این  انگیز  شگفت 
و  مراد  و  شده  ساخته  کویر  اقلیمی  شرایط  به 
کرده  تأمین  خوبی  به  را  خود  کاربران  منظور 
اند.به طور مثال خانه های مسکونی مردم این 
هوایی  و  آب  متغیر  شرایط  در  مناطق،  قبیل 
و  آسایش  نهایت  مختلف سال، همواره  فصول 

رفاه ساکنان خود را فراهم آورده اند.
یخچال  انبارها،  آب  بادگیرها،  ها،  خانه   
ها،  مناره  ها،  میل  مساجد،  ها،  کبوترخانه  ها، 
هایی  جلوه  همگی  قناتها،  و  آسیابها  بازارها، 
ایران  کویرنشین  مناطق  تمدن  و  معماری  از 
و  خارجی  گردشگران  همواره  که  هستند، 

داخلی را به تمجید و تحسین واداشته اند.

مایکروسافت به کمک افراد
 کور رنگ می آید

 
محققان موفق به توسعه یک نرم افزار شدند 
مواجه  رنگی  کور  مشکل  با  که  افرادی  به  که 
رنگ های  کامل  طیف  دیدن  توانایی  هستند 
اطراف را می دهد.کوررنگی یک بیماری اختالل 
ارثی است که در آن فرد قادر به تشخیص یک 
مخروطی  سلول های  نیست.  رنگها  برخی  یا 
چشم افراد کوررنگ فاقد رنگ دانه هایی هستند 
همین  به  می شوند.  رنگ ها  دیدن  موجب  که 
دلیل این افراد برخی رنگ ها را به شکل طیفی 
از رنگ های خاکستری و سیاه می بینند. این نرم 
سیستم  برای  تنها  حاضر  حال  در  جدید  افزار 
کور  افراد  به  و  شده  طراحی   IOS عامل های 
در  موجود  رنگ های  تا  می کند  کمک  رنگ 
به شکل طبیعی و واقعی خود  را  اطراف  دنیای 
این  رنگ  کور  افراد  به  افزار  نرم  ببینند.این 
امکان را می دهد تا طیف های رنگ گسترده تری 
که  افرادی  برای  همچنین  و  داده  تشخیص  را 
و  سبزبینی  اختالل  بینی،  قرمز  اختالل  دارای 

سه رنگ بینی هستند قابل استفاده خواهد بود.

شادترین و زیباترین قبرستان دنیا  

و  گریه  محل  که  ها  قبرستان  سایر  برخالف 
زاری و غم و اندوه است ، در رومانی قبرستانی 
آرامش  رنگ  با  که  دارد  وجود  زیبا  و  عجیب 
بخش آبی و شعر نوشته های طنز روی سنگ 
داخل  میسازد!!   خندان  و  شاد  را  بیننده  قبرها 
به  به شوخي گرفته شده و  قبرستان مرگ  این 
آن مثل یک بازي نگاه شده است، بازي اینکه 
رازها  من  چون  بازد  مي  بمیرد  زودتر  هرکسی 
و  کنم  مي  طنز  شعري  را  بدش  خصوصیات  و 
مي نویسم روی سنگ قبري ! واقعا خنده دار و 

باورنکردني است، اما حقیقت دارد.
 

 کشف شیارهای عجیب و غریب در مریخ 
 

شکل گیری  مورد  در  همچنان   دانشمندان 
در  تازگی  به  و  می کنند  تحقیق  مریخ  سطح 
کشف  عجیبی  شیارهای  رنگ  سرخ  سیاره  این 
کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از ساینس، این 
برای  خوبی  نشانه  مریخ  سطح  در  تورفتگی ها 
این  روی  بر  بیگانگان  حیات  مورد  در  تحقیق 
سرپرست  بود.آستین  خواهد  رنگ  قرمز  سیاره 
کرد:  اظهار  تگزاس  دانشگاه  از  تحقیق  این 
زیر  آتشفشانی  معتقدند  دانشمندان  برخی 
ایجاد  شیارهای  و  است  پنهان  مریخ  سطح 
و محیط گرم  فعالیت های شیمیایی  نتیجه  شده 
بیانگر  کنونی  شرایط  البته  است.  آتشفشان  این 

جایگاه مناسب حیات میکروارگانیسم هاست.  
 

کتاب و علم آموزیکاریکاتور
  جواد طریقی

نقش  و  ها  طرح  برزجی-  *عصمت 
لباس  در  که  طبیعت  از  گرفته  الهام  های 
می  خودنمایی  گذشتگان  محلی  های 
بین  در  که  است  مدیدی  های  مدت  کرد 
و  جنوبی  خراسان  استان  شهرهای  ساکنان 
زمان،  گذر  با  است.   غریب  روستاها  اغلب 
افزایش تعامالت و تولیدات ، پوشاک متنوع 
شدن  یکسان  سمت  به  محلی  رنگارنگ  و 
رفت تا تفاوت بین مردم هر منطقه و شهر 
این چنین شد  نامحسوس تر شود.  و روستا 
که هویت بومی و محلی مناطق مختلف که 
بخشی از آن در پوشش محلی با تنوع بسیار آن 
جلوه گر بود، رو به انزوا رفته و آهسته و آرام از 

صحنه اجتماع محو شد.
لباس های محلی استان  خراسان  اینک 
از  شماری  انگشت  تعداد  در  که  جنوبی  
خورد،  می  چشم  به  استان   روستاهای 
جنبه نمایشی پیدا کرده و هراز گاهی برای 
نمایش  در  منطقه  فرهنگی  یادآوری هویت 

ها و موزه ها عیان می شوند.
 به تدریج و طی تحوالت تاریخی، سرپوش ها،
 تن پوش ها، پاپوش ها و زیورآالت متناسب 
تاثیر  تحت  و  طبیعی  و  جغرافیایی  شرایط  با 
لحاظ  به  محلی  و  بومی  مذهب  و  فرهنگ 
رنگ و طرح، نحوه استفاده که تنوعی بی بدیل 
داشتند، جای خود را به بلوز و شلوار، دامن و 

مانتو، شال و روسری های امروزی دادند.

تنوع شاخصه لباس های سنتی 
خراسان جنوبی

بخش  حتی  و  شهرها  در  مردم   پوشاک 
تحوالت،  سرعت  لحاظ  به  مرکزی  های 
نتیجه   در  و  اند  شده  تغییر  دستخوش 
پوشاک رایج در شهرها دارای تنوع تاریخی 
نبوده و رنگ و بوی بومی خود را از دست 
داده است  اما در برخی روستاهای واقع در 
شهرستان های تابعه استان ساکنان از لحاظ 
پوشش کمتر دچار تحول شده اند  از جمله 
این روستاها می توان به روستای چنشت  در 

شهرستان سربیشه اشاره کرد.
با  ملی  لباس  طراحی  نام  با  تحقیقی  در 
الهام از پوشاک سنتی مردم خراسان جنوبی  
که در فصلنامه مطالعات ملی به چاپ رسیده 
است آمده که  در لباس محلی مردم خراسان 
از مواد نخی  بیشتر  پارچه ها  جنوبی جنس 
هواي  و  آب  علت  به  که  اسـت  لطیف  و 
خشک منطقه کاربرد دارد . در انتخاب رنگ 
هاي  رنگ  و  گلدار  و  ساده  هاي  پارچه  از 
شاد استفاده می شود و براي تزیینات لباس، 
یراق و نوارهاي رنگی کاربرد دارند. جامه ها 
پاپوشها(  )پایافزارها/  ها  کفش  و  )پوشاک( 
آرایـه هـاي مـردم بیرجند در  و زیورهـا و 
دوران هاي گذشته می پوشیدند با آنچه در 
دهه هاي اخیر می پوشند و مرسـوم است، 
بسیار متفاوت بوده و هست، چه بسیاري از 
آنها متـروک شـده، از میـان رفتـه و جاي 
خود را به انواع جدیدي داده است . این تفاوت 
تا حدي است که نسل کنونی نـه تنها تن 

 پوش ها و پاپوش هاي آن زمان را ندیده اند 
اسـت حتی  ممکـن  بلکـه  نمی شناسند،  و 

نام آنها یا برخی از آنها را نشنیده باشند .
به طورکلی پوشاک زنان و مردان خراسان 
از سه قسمت سرپوش، تن پوش و  جنوبی 

پایپوش تشکیل شده است. 
جنوبی  خراسان  مردانه   محلی  لباس 
از جمله کاله نمدي، شب  شامل سرپوش  
کاله، مندیل، کاله دورهدار و غیره،-تنپوش 
مردانه از جمله جلیقه، پبراهن، قمیس، لباده، 
جمله  از  -پایپوش  غیره،  و  شلوار  تنه،  نیم 
کفش گیوه، کفش ساده، کفش ارسی، کفش 
گولی و   غیره است. لباس محلی زنانه نیز 
عرق  کلوته،  روبند،  دستمال،  چارقد،  شامل 
پیراهن،  عنوان سرپوش،    به  کوسه  چین، 
غیره   و  اور  یل،  شلیته،  دالق،  بلیز،  یا  بلوز 
دار،  طلبک  کفش  و  پوش  تن  عنوان  به 
غیره  و  گالش  سووز،  کفش  گرجی،  کفش 
به عنوان  پاي پوش زنانه  می شود.  زنان 

در روستاهاي خراسان جنوبی روسري هاي 
می  سـر  بـه  محلی  هاي  پارچه  از  نازکی 
کنند. زنان روسري هایشان را زیر چانه گره 
میزنند یا با سنجاقهایی در زیر دستمال سر 

ابریشمی می بندند.
و  است  بلند  معمواًل  روزمره،  پیراهن   
می  پوشیده  پفـی  گشاد  شلوارهاي  روي 
در میهمانی  زنان  این حال  با  )قدک(.  شود 
تنـگ  شـلوارهاي   ، هـا  جـشن  و  ها 
رنگارنگ  کوتاه  هاي چیت  لباس  )نظامی(، 
که با پولکها تزیین شده و دامنهاي پـرچین 
چادر  پوشیدند.  می  )شلیته(  براق  و  کوتاه 
پارچـه  از  اسـت،  معروف  »افندي«  به  که 
نخـی دوخته می شود. زنان، پیراهنشان را 
که داراي رنگ هاي سـاده اسـت و دقیقـًا 
تـا بـاالي زانوها می رسد، روي دامن هاي 
گاهی  ها  دامن  این  پوشند.  می  بلند  بسیار 
هم روي زمـین کشیده می شوند. زنان در 
مراسم عروسی و سایر جشنها کفشهایی به 

نام »اُرسی« به پا می کنند . پیراهن مردان 
پوشاند.  می  را  زانو  باالي  تا  روي دوش  از 
فقط  و  بوده  بـسته  پیراهنهـا  این  جلوي 
باالي آن ۲ تا ۳ دکمه دارد. دکمه باالي آن 
را بعضی اوقات در بغـل گـردن می گذاشته 
اند. پیراهن بدون یقه و از جنس کرباس و 
رنگ آن اغلب سفید و گاه تیره و خاکستري 
بوده است .جلیقه روي پیراهن پوشیده می 
و  باز  آن  جلـوي  و  آسـتین  بدون  که  شده 
و  آستري  از  جلیقه  پشت   . است  دار  دکمه 
پارچـه هـاي   . اسـت  پارچـه  از  آن  جلوي 
شلوار، گشاد دوخته می شده اسـت . جـنس 
شـلوار از کربـاس و رنـگ هـاي آن اسـت 
. پاچه هاي پارچه شلوار را سابقًا خود مردم 

تهیه می کرده اند .

روند طراحی مانتو الهام گرفته
 از پوشاك خراسان جنوبی

در پژوهشی که نشریه مطالعات ملی چاپ 
نموده به روند طراحی مانتو ملی با الهام از 
پوشاک خراسان جنوبی پرداخته شده و آمده 
در  زنـان  البـسه  تـرین  کـاربردي  است:  
محافل عمومی و در سطح اجتماعی، مانتو 
مناسـب  طراحـی  صـورت  در  کـه  اسـت 
می  منزلت  اجتماع  در  زنان  و  دختران  بـه 
خراسان  در  زنانه  پوشهاي  تن  بیشتر  دهد. 
و  کوتاه  باالتنۀ  با  پیراهنهایی  را  جنوبی 
دهد  می  تشکیل  زیبا  بسیار  بندیهاي  نقش 
کـه دامـن هـایی پرچین و بلند دارند . این 
پیراهن ها داراي آستینی معمولی و سردست 
و  است  بسته  جلو  زنانه،  پیراهنهاي   . است 
سه تا چهار دکمه می خورد. پارچه پیراهنی 
ها اغلـب از جـنس قمیس، کرباس و قرمـز 
رنـگ و بـی گـل و بوتـه اسـت.)روي ایـن 
پیراهنهاي بلند چین دار معموأل جلیقه هایی 
پوشیده می شده است. جلیقه یک تنپـوش 
بدون آستین و جلو باز بوده که تا زیر کمر را 

می پوشانده وبـا نقـوش گیـاهی و بیـشتر 
نقش بته مزین می شده است. جنس جلیقه 
قیمتی  هاي  پارچه  و  مخمل  از  زنانه  هاي 
بـوده که آن را با زیورآالت تزیین می کردند 
. همچنین، پیراهن هاي زنانۀ دیگري نیز در 
خراسان جنوبی دیده می شود که کوتاهتـر 
جمله  از  بیشتري  تزیینی  عوامل  و  بوده 
غیره  و  منگوله  گیاهی،  هندسی،  نقوش 
از  دیگر  بعضی   . است  رفته  کار  بـه  آن  در 
پیراهن ها نیز، با پارچه هاي گل دار سنتی 

دوخته می شده است.
با  گاه  اولیه  مراحل  در  سازي  ساده  این 
کاهش قد و گاه با حذف بعضی از قسمتها، 
مثل جلیقه روي پیراهن همراه بوده که این 
بیشتري می شده است.  باعث گرماي  خود 
و ساده سازي  آنالیز  مانتو،  روند طراحی  در 
نیـاز  مطـابق  جنوبی  خراسان  سنتی  البسه 
امروز، به حدي رسید که گاه با الهام از یک 
پیـراهن  از  نقـش  یـک  حتـی  یـا  بخش 

هـا، طراحی مانتو آغاز شد . مانتوي نهایی 
پوشاک  سنت  داشتن  با  سادگی  عین  در 
وقار  و  متانت  زیبایی،  حفظ  در  گذشته، 
 . اسـت  مؤثر  امروزي  جامعۀ  در  دختران 
مانتوهـاي طراحـی شده به صورت جلو باز 
در  زانـو  زیر  یا  زانو  روي  تا  و  بسته  جلو  و 
بانوان  براي  متعادل  و  مناسـب  اي  انـداره 
سادة  هاي  پارچه  با  و  شده  طراحی  ایرانی 
در  است.  شده  دوختـه  دار  طـرح  و  رنگـی 
به کارگیري پارچه هاي طرحدار سعی شده 
از پارچه  یا  از پارچه هایی استفاده شود که 
هاي اصیل شرق خراسان باشند یا با نقش 
البسه  سـنتی  هـاي  رودوزي  و  جقـه  بتـه 
گذشته را داشته باشند تا تداعی کننده حالت 
سنتی پارچه و لباس در ذهن بیننـده باشد. 
موارد  از  نیز  ها  پارچه  رنگ  در  هماهنگی 
چـه  هـر  زیبـایی  باعـث  که  است  مهمی 
شود.  می  مانتو  شدن  نوازتر  چشم  و  بیشتر 
از رنـگ هـاي  بـا اسـتفاده  این هماهنگی 

هـم خانواده و گاهی با استفاده از رنگ هاي 
غیـره  و  روشـن  و  تیره  و  متضاد  و  مکمل 

انجـام گرفته است . 
از آنجایی که آب و هواي گرم و خشک 
در خراسان جنوبی حاکم اسـت، سعی شده 
و  اي  پنبه  شده  طراحی  هاي  لباس  بیشتر 
خنکـی  گرمـا  فـصل  در  تا  بوده  نخی 
بیشتري داشته باشد، و از طراحی مانتوهاي 
گرم تا حد امکان پرهیز شده اسـت . عـالوه 
بر آن لباس هاي نخی حساسیتی ایجاد نمی 
افـراد  همه  استقبال  مورد  معمواًل  و  کنند 
قـرار میگیرد؛ همچنین برش و دوخت این 

پارچه ها آسانتر است.
توجه  با  نیز  مانتوهاي طراحی شده  دیگر 
به سنت هاي طراحی و دوخت در پوشـاک 
خراسان جنوبی، از انواع پیراهن هاي کوتاه 
و جلیقـه هـاي متنـوع  و پیراهنهاي بلند، 
پارچه  مانند،  یا سارافون  بلند و  جلیقه هاي 
هـاي طـرح سـنتی البتـه بـا رعایت اصول 
زیبایی شناسی مد امروز، رنگ هاي مکمل و 
در عین حال جذاب، طراحی ساده، مناسب و 
پوشیده مطابق با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، 

طراحـی، اصـالح و تکمیـل شده است.
بنابراین سعی در ساده سازي لبـاس هـاي 
سـنتی و الهـام از الگوهاي اصلی، برش ها و 
تزیین هاِي البسه خراسان جنوبی سبب شد 
مجامع  در  پوشش  قابل  مانتو،  شکِل  در  تا 
استفاده  بیشتر  راحتی  با  همراه  عمومی، 
شـود .لباسها و سرپوش هاي محلی خراسان 
جنوبی به نوعی هستند که کاماًل با موازین 
لباسهایی   . دارند  همخوانی  اسالمی  ایرانی 
از  تـاریخی  قـدمت  و  پیـشینه  چنـین  بـا 
جایگـاهی برخوردارند که می تواند در زندگی 
بـه طـوري  کارگیري شـوند؛  به  بشر  امروز 
کـه هـم موجب حفظ حجب پوشش ایرانی 
اسالمی و هم حفظ سنت، فرهنگ و ملیـت 
ایرانـی شود. لباسی که در عین کاربري، زیبا 
و پوشش مناسبی است، که عالوه بـر هویـت 
با  اسالمی  ایرانی  فرهنگ  در  بودن  منـد 

سنتهاي دیرینه، جایگاهی ارزشمند دارد.

تولید لباس سنتی در استان به 
شکل کارگاهی وجود ندارد

میراث  سازمان  های  پژوهش  مسئول 
جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  و  فرهنگی 
در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: میراث 
فرهنگی از پژو هش ها و طرح ها در زمینه 
معرفی و احیای میراث فرهنگی به خصوص 

لباس سنتی استان حمایت می کند.
میراث  های  برنامه  به  اشاره  با  برآبادی 
سنتی  لباس  معرفی  با  ارتباط  در  فرهنگی  
اظهار کرد: تا کنون با برپایی نمایشگاه های 
متعدد و استفاده از لباس سنتی خراسان جنوبی 
سعی در معرفی این پوشش شده است. وی 
اینکه تولید لباس سنتی در خراسان  بیان  با 
جنوبی به شکل کارگاهی وجود ندارد گفت: در 
صورت سفارش به صورت موردی می توان 

لباس های سنتی استان را تولید کرد. 

خودنمایی طبیعت برلباس محلی خراسان جنوبی

 پوششی که رنگ کهنگی نمی گیرد

مانتو ملی؛ برداشتی از پوشاک سنتی خراسان جنوبی
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-تصویب صورت های مالی سال های 1392- 93- 94  -انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلی و 

علی البدل - انتخاب دو عضو جدید هیئت امنا به جای دو عضو متوفی- انتخاب مرجع اطالع رسانی برای برگزاری مجامع سالیانه     
انتخاب روزنامه برای درج آگهی های موسسه

ضمنا افراد داوطلب برای عضویت در هیئت مدیره، هیئت امنا و بازرس می توانند درخواست خود را تا تاریخ 26/ 9/ 95  به دفتر موسسه تحویل نمایند. 

هیئت مدیره موسسه خیریه صدیقین بیرجند

از نصب بخاری های بدون دودکش 

در محیط های بسته ، اتاق خواب و فضاهای 

کوچک که هوا جریان ندارد، خودداری نمایید.

روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی
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چه کسانی به موفقیت دیگران غبطه نمی خورند؟

سه شنبه *25 آبان 1395 * شماره 3652

آیه روز  

و آن ]كشتى[ ايشان را در ميان موجى كوه  آسا مى  برد و نوح پسرش را كه در كنارى بود بانگ درداد 
اى پسرك من با ما سوار شو و با كافران مباش. سوره هود، آيه 42

حدیث روز  

از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی 
آور و راهنمای هر كار خیری است. امام رضا )ع(

در دهر هر آن كه نیم نانی دارد
از بهر نشست آشیانی دارد

نه خادم كس بود نه مخدوم كسی
گو شاد بزی كه خوش جهانی دارد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

به هر چی فکر کنید جذب می شود

از  عشق جذب مى كند همه چيزهايى را كه 
جنس و حس خودش باشد!

و هرچقدر مهربانتر شوى وعاشق تر مهربانترين 
وعاشق ترين را جذب خواهى كرد !

و هرچقدر آرامتر باشى اين آرامشت را به عشقت 
نيز منتقل خواهى كرد.

تو  سمت  به  افکارتوست  جنس  از  چه   آن 
درحال حركت است .

پس آرام وآسوده باش وبگذار هستى كار خودش 
را در زمان خودش بکند.

درهاى  باشى؛  شاد  بيشتر  زندگى  در  چه  هر 
و  شود  مى  باز  رويت  به  بيشترى   موفقيت 

موهبت هاى بيشترى نصيبت مى شود...
اميد  و  شادى  بر  را  ذهن خود  فركانس  وقتى 
تنظيم كنى؛ نيرومندترين انرژى كائنات هم قادر 

نيست آن را از تو پس بگيرد.
تا وقتى به اين فکر چسبيده ايد كه دليل خوب 
زندگى نکردنتان بيرون از وجودتان است، هيچ 

تغيير مثبتى رخ  نمى دهد. 
ديگران  دوش  به  را  خود  مسئوليت  وقتى  تا 
)يک  مى كنند  بى انصافى  شما  با  كه  بياندازيد 
از  كه  زياده طلبى  كارفرماى  يک  بد،  شوهر 
ناجور،  ژن هاى  نمى كند،  حمايت  كارمندانش 
اجبارهاى مقاومت ناپذير( وضع شما همچنان در 

بن بست مى ماند. 
تنها خوِد شما مسئول جنبه هاى قطعى موقعيت 
زندگى خود هستيد و فقط خودتان قدرت تغيير 

دادن آن را داريد. 

در ميزگردى كه درباره ديـن و آزادى برپا شده 
كمى  البته  و  كنجکاوى،  با  الما  دااليى  بود،از 
بدجنسى پرسيده شد:بهترين دين كدام است؟ 
فکركردم كه او البد خواهد گفت بودايى يا اديان 
شرقى كه خيلى قديميتر هستند.دااليى الما كمى 
درنگ كرد،لبخندى زد و به چشمان من خيره شد 
و آنگاه گفت:بهترين دين آن است كه از شما آدم 
بهترى بسازد.من كه از چنين پاسخ خردمندانه 
انسان  مرا  بودم،پرسيدم:آنچه  شده  شرمنده  اى 
هرچيزى  داد:  چيست؟پاسخ  سازد  مى  بهترى 
كه شمارا دل رحم تر، فهميده تر، بى طرف تر، 
با محبت تر انسان دوست تر، با مسئوليت تر و 
اخالقى تر بسازد..دينى كه اين كار را براى شما 
ساكت  اى  لحظه  است.من  دين  بکند،بهترين 
انديشيدم..به  او  به حرفهاى خردمندانه  ماندم و 
نظرمن پيامى كه پشت حرف هاى او قرار دارد 
چنين است:دوست من! اين كه تو به ظاهراعتقاد 
دارى يا نه، مهم نيست آنچه اهميت دارد رفتار 
كار، در جامعه  تو درخانه، در خانواده در محل 
عـالـم  باش،  ياد داشته  است!به  و دركل جهان 

هستى بازتاب اعـمال و افـکار ماسـت.

و كارشناسان علوم رفتاری معتقدند كه خشم 
از حسادت همچون یک سم كشنده  ناشی 
نفس  به  اعتماد  تقویت  اما  كند،  می  عمل 
باعث می شود شخص در هر شرایطی ارزش 
های خود را بداند و به دیگران حسادت نكند.

به  نسبت  فرد  كه  ای  غبطه  احساس 
باعث  كند  می  حس  خود  در  دوستانش 
افسردگی او می شود، خشم ناشی از موفقیت 
می  او  ذهنی  نیروی  تخلیه  باعث  دیگران 
می  سبب  بدخواهانه  حسادت  غلبه  و  شود 
فردی  به  انسان  و  برود  بین  از  انگیزه  شود 
شود.كارشناسان  تبدیل  ناخوشایند  و  تلخ 
مندی  بهره  كه  باورند  این  بر  رفتاری  علوم 
باعث می  نفس  به  اعتماد  و  نفس  از عزت 
را  شود كه شخص در هر شرایطی خودش 
نكند  حسادت  دیگران  به  و  بداند  ارزشمند 
روانشناسان و پژوهشگران توصیه می كنند 
ناخوشایند  احساسات  این  از  رهایی  برای 
بروز  و  خشم  و  سرخوردگی  سبب  كه 
 حسادت می شوند می توان به راهكارهایی 

زیر روی آورد:
از مقایسه خود با دیگران 

دست بردارید
من  خانه  از  او  خانه  نظیر  عباراتی  كاربرد 
از من الغرتر است روش  او  یا  زیباتر است 
و  فردی  های  ارزش  ارزیابی  برای  مناسبی 
نقاط  شخص  هر  نیست.  عادالنه  مقایسه 
فرد  به  منحصر  تجربیات  و  استعداد  قوت، 
خود را دارد.همواره افرادی بهتر، ثروتمندتر و 
توانمندتر وجود دارند، اما نباید انرژی خود را 
با احساس غبطه هدر داد.تنها كسی كه باید 
خود را با او مقایسه كنید خود دیروزتان است.

دستاوردهای دیگران را به دیده
 تحقیر نگاه نکنید

افكاری نظیر او به خاطر رابطه خوبی كه با 
رئیس دارد، ترفیع گرفته است یا او جایزه را 
به این خاطر گرفته كه خانواده اش ثروتمند 

است، باعث بروز غبطه می شود.
دستاوردهای  كردن  خوار  با  هرگز  شما 
نمی  پیدا  دست  روحی  قدرت  به  دیگران 

و  كنید  تقویت  خود  در  را  پذیرش  كنید. 
را  دیگران  های  موفقیت  قضاوت  بدون 
تصدیق كنید. وقتی آن فرد را تحسین كنید، 
زمانیكه حس كنید آن موفقیت حق آن فرد 
است، همین حس به شما انگیزه می دهد و 
تشویقتان می كند كه سخت تر تالش كنید 
می  احساس  كنید.اگر  پیدا  واالتر  اهدافی  و 
كنید كه تالش تان به اندازه كافی نیست، به 
جای موفقیت آن فرد، تمركز را به رفتارهای 

خودتان معطوف كنید.
به کلیشه های خود آگاه شوید

فرض و گمان درباره افراد موفق كار آسانی 
و  شهرت  ثروت،  از  دیگران  كه  این  است. 
موفقیت شغلی برخوردارند دلیل نمی شود كه 
این دستاوردها  به  غیرقانونی  از روش های 
گسترده  های  تعمیم  جای  باشند.به  رسیده 
برای شناخت این افراد تالش بیشتری كنید.
شایسته  فرد  آن  رسد  می  نظرتان  به  وقتی 
كنید  احساس  اگر  و  نیست  موفقیت  آن 
ویژه  روابط  خاطر  به  فرد  آن  موفقیت  كه 

حسادت  است،  جامعه  ناعادالنه  شرایط  یا 
بدخواهانه بر شما غلبه می كند، انگیزه تان 
از بین رفته و به فردی تلخ و عصبانی تبدیل 

می شوید.
بر ضعف های خود تمرکز نکنید

و  خود  های  ضعف  بر  تمركز  موارد  برخی 
این  اما  قوت دیگران ساده ترین كار است، 
نگرش باعث می شود شما رفته رفته تبدیل 
ناامید شوید.به جای  به فردی غبطه خور و 
این كه كمبودهای خود را زیر ذره بین قرار 
خود  قوت  نقاط  بهبود  فكر  به  بیشتر  دهید، 
نهایت  و  كنید  پیشه  را  همدلی  باشید.خود 

توان خود را به كار بگیرید.
حقایق را آن گونه که هست بپذیرید

از  تر  خوشبخت  افراد  بعضی  موارد  برخی 
كه  این  روی  تمركز  اما  هستند،  دیگران 
چه چیز عادالنه است و چه كسی بیشترین 
واقع  است.در  حاصل  بی  دارد  را  شایستگی 
شكایت از بی عدالتی ممكن است احساسات 
احساسات  این  و  بیاورند  پدید  ما  در  تلخی 

برای  بزرگی  مانع  توانند  می  بازدارنده 
دستیابی به نیروهای بالقوه مان شوند.

تعریفی شخصی از موفقیت
 برای خود خلق کنید

را  آنچه  اگر شخصی  باشید  داشته  به خاطر 
شما می خواهید دارد به این معنا نیست كه 
شما نمی توانید به آن دست یابید. الگوهای 
فكری تان را از پیروزی او- شكست من، به 
پیروزی او- پیروزی من، تغییر دهید و فكر 
شود،  موفق  تواند  می  نفر  یک  وقتی  كنید 
دیگران نیز می توانند.تمركز افكار و انرژی 
تان روی كارهایی كه باید برای رسیدن به 
وقت  می شود  باعث  دهید،  انجام  اهدافتان 
كمتری برای نگران كردن خود با این قبیل 
حسادت ها داشته باشید.كوركورانه رویاهای 

دیگران را تعقیب نكنید.
تعریف شخصی خود را از موفقیت خلق كنید 
و این باعث می شود كمتر نسبت به تالش 
هایشان  هدف  به  رسیدن  برای  دیگران 

احساس ترس و واهمه داشته باشید

عارفانه روز

هم اكنون عشق الهی هرگونه اوضاع وشرایط 
نادرست را درذهن تن و امورم نیست ونابودمیكند 

“عشق الهی”قدرتمندترین عنصرعالم است و 
هرچیزكه ازجنس خودنباشدازمیان برمیدارد.

پيرشدن ربطى به شناسنامه ندارد! همين كه در 
ديروز زندگى كنى از آينده بترسى و زمان حال 

را نبينى. براى رسيدن به عشق خطر نکنى 
شک نکن حتى اگرجوان باشى پير گشته اى.

آدم ها عليرغم نابينايى، ناشنوايى، معلوليت، 
پيرى، فقر،كم سنى، مشقت  بر سختى ها 

غلبه مى كنند، از همه پيشى مى گيرند، كار را 
به اتمام مى رسانند و موفق مى شوند

سخت نگير رونِق عمِرجهان ، چند صباحی 
گذراست.دل اگر می شکند .گل اگر می ميرد اگر 
باغ به خود رنگ خزان ميگ يرد .همه هشدار به 

توست؛ سخت نگيربه همين زيبايی .

طراح: نسرین کاری                        

از  برداری  عكس   -1 افقی: 
هدف   - ایكس  اشعه  با  مفاصل 
و مقصود 2- دشنام دادن - قبول 
امتیاز  باالترین   - كاری  كردن 
حرف   - سطح  واحد   - مادر   -3
فاصله - تخم مرغ فرنگی - حرف 
همراهی  4- از خود گذشتن برای 
 - آسمانی  نزوالت  از   - دیگران 
بین 5- آدرس و عالمت - خواب 
یا رویای وحشتناک - از انواع اشعه 
ها كه خاصیت درمانی بر چشم و 
كه  گیاهی   -6 دارد  و...  پوست 
در  ای  سیاره   - نباشد  گل  داری 
بازار 7- عضو تنفسی - پافشاری 
كاپیتان   - توان   - مخالفت  در 
انگلستان  فوتبال  ملی  تیم  سابق 
8- آسیب و آفت - خون - میوه 
گواهی   -9 چهارم  نت   - خوب 
دادن - بیماری جگر سوز - ضمیر 
نامعقول! 10-  خوردنی   - فرنگی 
میمون و مبارک - پیدا و مشخص 
11- سه گانه آن وظیفه خدمت به 
مردم را دارند - تعویض و واگذاری 
و  است  آهو   - وكیل  به  كاری 
پارچه   -12 خودرو  بر  ماركی 
می  سر  روی  یا  كمر  دور  كه  ای 
بندند - دانه شبیه ارزن - فرستادن 
شهر   - خیس   - نه  هرگز   -13
این  هم   - وقت  -چه  مذهبی 
14- شخصی كه هر لحظه هوس 
چیزی جدید می كند - پوشش - 

در  شده  ریز  گوشت   -15 كافی 
خورشت - آخرین اخطار

بلند  ساختمان   -1 عمودی: 
جذب   -2 زمستانی  گاه  كوچ   -
كردن - آوازه خوانی كه همكار و 
هم آهنگ نداشته باشد 3- كیسه 
ادرار - جمع امل - شهر زلزله زده  
 - هندی  خرد  پول   - عریان   -4
لنز - دام 5- متانت - ایل - عید 
یا  نخ  بستن  بهم   - ها  ویتنامی 
ریسمان 6- بازیكن گلزن فوتبال 
-  از دانه های روغنی - میل نفس 
- تعجب خانمانه  7- پروردگار - 
دریا  حاالت  از   - شكاری  پرنده 
- نور اندک 8- نورانی و درخشان 
- پرنده ای كوچک و خوش آواز 

9- پیش رو و مقابل - مایه حیات 
تنیس  واحد   - شیرین  و  ترش   -
10- طالیه اعداد  - بیماری تنگی 
برزن   - گروه  و  دسته   - نفس 
نیست  روز   - دریاچه  عدد   -11
 -12 روزها   - پیروزی  حرف   -
ماده   - كرجی  و  زورق   - مردن 
بیهوشی - نه تازی 13- وازدن و 
پول  واحد   - چیزی  نكردن  قبول 
تركیه - كلیسا 14- استفاده كردن 
از مواد كهنه و تبدیل آنها به مواد 
نو و قابل استفاده - چوب خیزران 
15- دایره ها- سیاستی كه مقید 
نیست  اخالقی  مبانی  و  اصول  به 
و هرگونه عملی را برای رسیدن به 

هدف جایز می داند.
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اميردراوانلسر2
نيلابانسياکاد3
گامودکيربتسس4
تسيترااهتشاو5
کيکالاهيکرام6
يرمناکمتسايس7
شالتتيامحرکاش8
نايشادوتاهلب9
نازرامهمنايق10
اماهتانادراب11
اسهيانکهرمکم12
ميانرداکزاناس13
يمرکيلرامنايل14
دادادخاليشيفاک15

کار خوب اتفاقی نیست

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

تجربه کنید.   09158668002

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.    آدرس دفتر: نبش غفاری 4

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311
مغازه تجاری به مساحت 60 متر واقع 

در میدان امام خمینی )ره( کوچه بانک 

صادرات مرکزی اجاره داده می شود.

09155620967 - 32226351

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

نصب داربست فلزی با قیمت مناسب در اسرع وقت
  09153637507- حسینی

به یک نفر کارگر خانم برای کار در 
رستوران در شیفت شب

 ) 5/30 عصر الي 12/30 شب ( 
نیازمندیم.

32446262 - 09153168573

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک خانم با مدرک دیپلم ترجیحاً بازنشسته 

دارای گواهینامه پایه دوم برای مدیریت 

آموزشگاه رانندگی نیازمندیم.

32239924 - 09010296338

به یک خانم با روابط عمومی باال 

و 10 میلیون تومان سرمایه برای شراکت 

نمایندگی انحصاری تجهیزات دندانپزشکی 

نیازمندیم.  ساعت تماس: 16 الی 18

09015610562-05632405010

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كاماًل توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر          

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

فروش فست فود
 با کلیه امکانات و موقعیت عالی 

و قیمتی استثنایی

09128399395

رهن و اجاره 
مغازه واقع در خیابان منتظری با کلیه 

امکانات به متراژ 27 متر به همراه انباری

09155611374

دعوت به همکاری

استخدام با حقوق عالی و آموزش رایگان
شرکت گلرنگ پخش به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های توزیع و پخش سراسری محصوالت غذایی و 

شوینده در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود از افراد پویا، با انگیزه و خالق با حقوق و مزایای مکفی دعوت به 

همکاری می نماید: فروشنده حضوری: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، کارت پایان خدمت

مزایا: حقوق ثابت، پاداش، ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه عمر و حادثه، تکمیلی و 

سایر مزایای رفاهی 

آدرس : بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تالش شرقی 1، نبش کوشش 3   تلفن: 32255092- 32255093

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 
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فرنگی کار خراسان جنوبی با گردن آویز برنز
 بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد

در  داشت:  اظهار  هیأت کشتی خراسان جنوبی  دبیر  گلکارمقدم،  حسن 
نخستین دوره از رقابت های کشتی قهرمانی کشور در منطقه آزاد انزلی 
فرنگی کار خراسان جنوبی خوش درخشید. وی افزود: فرید محمدی از 
خراسان جنوبی در وزن 75 کیلوگرم این ماراتن ملی با گردن آویز برنز 
بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد، محمد غالمی از سیستان و بلوچستان 
قهرمان شد و علی رستمی از اصفهان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

برگزاری مسابقات تنیس مقاطع مختلف  تحصیلی 
در شهرستان سربیشه 

میز  روی  تنیس  هیئت  آموز،  دانش  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
شهرستان سربیشه با همکاری اداره ورزش و جوانان و اداره آموزش 
برگزاری مسابقات تنیس روی میز ویژه مقاطع  به  اقدام  و پرورش، 
گزارش  به  کرد.  آقایان  و  بانوان  قسمت  دو  در  تحصیلی  مختلف 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سربیشه، این دوره از 
مسابقات و در قسمت آقایان که در مجموعه ورزشی تختی و با حضور 
ده نفر از پسران مقطع ابتدایی و به صورت دو حذفی برگزار شد.

تیم فوتبال بستنی اعتمادیان قاین بازی را واگذار کرد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاین، تیم فوتبال 
بستنی اعتمادیان در هفته ششم لیگ دسته سه کشور لیگ آزادگان به 
مصاف میهمان خود تیم سیرجان نماینده استان کرمان درلیگ آزادگان 
رفت. دراین دیدار، نماینده استان با نتیجه  4 بر 2  مغلوب تیم سیرجان شد.

مسابقات دوی صحرانوردی شهرستان درمیان 
)طرح استعداد یابی( برگزار شد

مسابقات دوی صحرانوردی شهرستان درمیان در دو بخش آقایان 
و بانوان )طرح استعداد یابی( با همکاری هیئت دو ومیدانی و اداره 
آموزش و پرورش شهرستان و در دو رده سنی جوانان و نوجوانان در 
جاده سالمت شهر اسدیه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره 
ورزش و جوانان درمیان، در قسمت آقایان و در رده  سنی نوجوانان  
باهنر اسدیه به  و در بخش تیمی، وحدت طبس، احرار احمدآباد و 
ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. در  رده سنی جوانان 
مدارس  شد،  قهرمان  طبس  مطهری  مدرسه  تیمی؛  بخش  در  و 
کاشانی و نمونه اسدیه  به ترتیب دوم  و سوم شدند. همچنین در 
بانوان؛ در رده سنی جوانان و در بخش تیمی، تیم مدرسه  قسمت 
پروین  و  )ع( طبس دوم شد  فاطمه زهرا  اول شد،  جزیکی گزیک 
در  و  نوجوانان  سنی  رده  در  رسید.  سوم  مقام  به  اسدیه  اعتصامی 
بخش تیمی؛ تیم مدرسه نرجس طبس  قهرمان شد اسماعیلی بورنگ 
و محمود فقیه اسدیه به ترتیب به مقام های دوم و سوم رسیدند.

انهدام باند ناتاشا در شهرستان بیرجند

میری- فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از دستگیری باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی معروف به ناتاشا در بیرجند خبر داد 
سردار مجید شجاع گفت: با شکایت شهروندان از طریق تلفن 110 مبنی بر فعالیت گسترده یک باند تهیه و توزیع کننده مواد مخدر 
صنعتی در سطح شهرستان بیرجند که آسایش شهروندان را سلب کرده بودند بالفاصله بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور کار 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت. وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه متهمان نتیجه تحقیقات در اختیار مقام 
قضایی قرار گرفت و متعاقبا دستورات قضایی الزم برای دستگیری متهمان صادر و بالفاصله ماموران به مخفیگاه متهمان اعزام 
شدند. سردار شجاع بیان کرد طی یک عملیات ضربتی سرکرده این باند معروف به نام ناتاشا به همراه 3 نفر دیگر از همدستانش که 
در حال بسته بندی مواد مخدر بودند دستگیر شدند و در بازرسی از محل مذکور 53 گرم شیشه، آالت و ادوات استعمال مواد مخدر 
و دستگاه ترازوی دیجیتالی کشف و ضبط شد که متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شدند. 
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 19 تن مواد مخدر کشف شده است تصریح کرد: در این رابطه 41 باند متالشی و 712 نفر دستگیر شده اند که 
نسبت به مدت مشابه 35 درصد افزایش داشته است. سردار شجاع تصریح کرد: خورده فروشان باید در فرآیند اعمال مجرمانه خود احساس امنیت نکنند و بدانند که پلیس با قاطعیت 
تمام با هنجار شکنان و مخالن نظم و امنیت عمومی برخورد میکنند و اجازه نخواهند داد آسایش و آرامش را از مردم سلب و جوانان  این دیار  را منحرف و اسیر مواد مخدر کنند.

   چند خاصیت از نارنگی

نارنگی تشنج های عصبی را کاسته و کسانی که 
از بی خوابی رنج میبرند میتوانند این میوه را قبل 
از خواب میل کنند. این میوه تقویت کننده عالی 
برای دستگاه گوارش است و آرام بخش است.از 
جوشاندة برگ آن می توان برای شستشوی ورم 
ها استفاده کرد و درد آن را کاهش می دهددم 

کردة شکوفة نارنگی آرام بخش است. نارنگی 
برای هضم غذا و تنبلی روده ها و رفع یبوست 
که  کسانی  است.  بر  تب  است.نارنگی  مفید 
کمبود ویتامین ث دارند از نارنگی استفاده کنند. 
نارنگی کندی کار کبد را از بین می برد.  برای 
اینکه دندانهای تمیز داشته باشید و از خونریزی 
با  نارنگی  خوردن  از  بعد  شود  جلوگیری  لثه 

پوست آن مانند مسواک روی دندانه بکشید

درمان سه سوته کبد چرب! 

1-جایگزینی گوشت با سویا جایگزینی شام با 
ساالدی شامل هویج، کلم، کاهو، ترب، تربچه،  
زرد  برگ  مشت  یک  خوردن  روز  آبغوره2-هر 
آلو3-خوردن 7 برگ کاسنی یا یک استکان عرق 
کاسنی4-نوشیدن دم کرده گل مریم نیز اثربخش 
است.کاهش تدریجی وزن و ورزش می تواند در 

درمان کبد چرب مفید باشد. 5-عرق گیاهی شاه 
تره، خارشتر و کاسنی از جمله داروهای گیاهی 
موثر در کنترل و درمان کبد چرب به شمار می 
بدن  و  پاکسازی کبد  به  آیند. در عین حال 
از سموم و مواد زائد هم کمک می کنند.6-

پرهیز از آب خوردن در بین غذا 7-استفاده 
لیمو  و  تازه  پیاز،سیر،سبزیجات  از  بیشتر 
ترش در رژیم غذایی روزانه بسیار مفید است.

   غذاهایی که نباید همراه با دارو 
خورده شوند

 
ویتامین  دارای  که  این  وجود  با  فروت  گریپ 
B2 و فیبر و پتاسیم است، نوشیدن یک لیوان 
این  تداخل  به  است  ممکن  فروت  گریپ  آب 
و  شده  منجر  معده  مهم  های  آنزیم  به  مواد 
درخون  دارو  غلظت  افزایش  موجب  درنتیجه 

ممکن  پتاسیم  بودن  دارا  علت  به  موز  شود. 
آرام  های  قرص  از  که  افرادی  برای  است 
باشد. ساز  مشکل  کنند،  می  استفاده  بخش 

اسفناج به افرادی که داروهای رقیق کننده خون و 
ضد انعقاد خون مصرف می کنند، توصیه می شود 
که مصرف سبزیجات سبز رنگ به ویژه سبزیجات 
حاوی پتاسیم زیاد را کاهش دهند زیرا این کار مانع از 
تاثیر مطلوب داروهای ضد انعقاد خون می شود.

عوارض ترک صبحانه توسط مردان

صبحانه یکی از مهمترین وعده های غذایی برای 
مردان است آنها نباید این مصرف وعده غذایی را 
ترک کنند،اکثر مردان شاغل از مصرف صبحانه 
غافل می شوند و با عجله در محل کار حاضر 
نادیده  را  می شوند. مردانی که وعده صبحانه 
می گیرند، 27 درصد بیشتر از مردانی که هر روز 

صبحانه می خورند، در معرض خطر حمله قلبی 
قرار دارند. مردانی که صبحانه نمی خورند، معموال 
جوان تر، وابسته به سیگار، مجرد، دارای شغل تمام 
وقت و فعالیت جسمانی پایینی هستند. مردانی که 
دیر وقت، یعنی پس از وقت خواب غذا می خورند، 
55 درصد بیشتر از دیگران به مشکالت قلبی 
ارتباط  عروقی دچار می شوند. خوردن صبحانه 
مستقیمی با کاهش خطر ابتال به سکته قلبی دارد.

همین  نیست،  مهمی  چندان  بیماری  سرماخوردگی 
بیماری به ظاهر ساده باعث می شود افراد به مدت یک یا 
چند روز در منزل بستری شوند و از طرفی سرماخوردگی 
بسیار مسری است. بنابراین برای بهبود سریع خود از 
مواد غذایی زیر کمک بگیرید: 1- نعناع: باعث تسکین، 
گرفتگی بینی و سرفه های شدید می شود 2- فلفل:ماده 

capsaicin موجود در فلفل تندباعث تحریک ترشح 
خلط وترشحات بینی می شود 3- زنجبیل: یک قاشق 
چایخوری زنجبیل تازه رنده شده را به یک لیوان آب 
داغ اضافه و مصرف کنیم صورتی که تب و لرز کرده ایم 
بدن را گرم می کند4- دارچین:کمی پودر دارچین به آب 
داغ اضافه کنیم تا بخار آن گرفتگی بینی را برطرف 

کند 5- عسل:عسل را هرطور که استفاده کنیم، درمانی 
برای سرماخوردگی است6- لیمو:ویتامین cموجود در 
آن برای رفع گلودرداست 7- آب نمک:التهاب گلو را 
کاهش می دهد 8- سوپ مرغ:مواد موجود در سوپ 
مفیداست. بدن  التهابی  واکنش  با  مقابله  برای  مرغ 
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برای بهبود سریع سرماخوردگی خود از این مواد غذایی بخورید ...

اعتقادات مذهبی در پیشگیری از وقوع جرم تاثیر بسزایی دارد

کاری- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: امروزه یکی از روش های رایج به منظور 
درمان بزهکاران و اصالح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا شیوه مذهب 
نقش  داشت:  اظهار  آوا  روزنامه  با  گفتگو  در  سرفرازی  محمدرضا  سید  سرهنگ  است.  درمانی 
مذهب در اعمال و رفتار انسان امری انکار ناپذیر است و در واقع می توان گفت که یکی از راه 
های پیشگیری از وقوع جرم شیوه مذهب درمانی است. وی افزود: زمانی که در جامعه ای نقش 
مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و شکایت کاهش می بابد. سرهنگ 
سرفرازی بیان داشت: این موجب وسعت بخشیدن به ساختارهای ذهنی و شخصی افراد شده و 
قابلیت تحویل فرد از موقعیت ها را بهبود می بخشد. به این ترتیب توانایی کلی نگری فرد افزایش 
پیدا کرده و در حقیقت این یک سپر فرهنگی در برابر اضطراب محسوب می شود سرهنگ سرافرازی 
خاطرنشان کرد: اعتقادات مذهبی نه تنها در پیشگیری، بروز و شیوع بیماری های روانی و درمان آنها 
تاثیر داشته باشد بلکه عوارض جسمانی بیماری را کاهش داده و طول مدت بیماری کم می کند. 

هنگام ابتال به سینوزیت؛ لبنیات ممنوع

و  مخاط  تولید  لبنیات،  سایر  و  شیر 
غلظت آن را افزایش می دهند. از این 
و  شده  بسته  سینوس  مجراهای  رو 
محیط ایده آلی برای تکثیر باکتری ها 

فراهم می شود.

داده نما،

تخم مرغ؛ خوب یا بد؟

کلسترول تخم مرغ باالست و می تواند سطوح 
از طرفی گفته  ببرد،  باال  را  کلسترول خونمان 
می شود که کلسترول یک منبع پروتئینی مغذی 
است، باالخره چه باید کرد؟متخصصین تغذیه 
چنین می پنداشتند که محتوای باالی کلسترول 
موجب افزایش سطوح کلسترول خون می گردد 

که افزایش خطر بیماری قلبی در افراد را به دنبال 
دارد. ولی این تصور برای افراد بزرگسال سالم 
عادی مصداق نداشته است. مصرف تخم مرغ 
با سطوح کلسترول خونی باالتر همراه نیست.
مصرف نرمال آن ارتباطی با افزایش یافتن سطوح 
کلسترول خون ندارد. تخم مرغ دارای مواد مغذی 
مهمی نظیر ویتامین های A،12 bوc است. تخم 
مرغ  منابعی عالی از پروتئین با کیفیت باال هستند

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 
 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(09159658659

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی و رفع بوی نامطبوع، ترمیم کف سرویس ها 

با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779- اسحاقی

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش

 6 متر رایگـان دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش

* کارت خرید کاالی ایرانی 
پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1- 32228253

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی ایـزوگام شرق  بخشی

آدرس: میدان توحید     32442331- 09155622050

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581   فاروقی

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(



7
شهرستان سر بیشه به یکی از قطب های صنایع دستی استان تبدیل می گردد

ایرنا - مسئول اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سر بیشه گفت: با تالش بسیج سازندگی و همکاری نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
و با توجه به پتانسیل های موجود قرار است شهرستان سر بیشه به عنوان یکی از قطب های تولید صنایع دستی در سطح استان معرفی و در راه افزایش سطح تولیدات و اشتغال 
سه شنبه * 25 آبان 1395 * شماره 3652موثر اقدام گردد. اتفاقی عنوان کرد: با این هدف کارگاه های تولیدی در سطح روستاها راه اندازی می شود و به متقاضیان فعالیت در این بخش تهسیالت کم بهره پرداخت گردد.

7
نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف:

خبر دارید  روستائیان ما
آب برای خوردن ندارند؟

و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  خبر-  گروه 
آیا  رئیس جمهور  آقای  خوسف در مجلس گفت: 
خبر دارید روستائیان ما آب برای خوردن ندارند و 
بسیاری از روستائیان بیرجند به دلیل از دست دادن 
کشاورزی به واسطه خشکسالی ۱۸ ساله از بیکاری 
رنج می برند و دولت شما هیچ برنامه جامعی برای 
اشتغال آنان ندارد، به داد روستائیان برسید. حجت 
االسالم عبادی در نطق میان دستور در صحن علنی 
دیروز مجلس، اظهار کرد: با گذشت حدود دو سال 
از سفر هیأت دولت هنوز خبری از تصمیم دولت 
برای اجرایی شدن راه آهن و طرح انتقال آب وجود 
ندارد. وی ادامه داد: امروز دولت هیچ برنامه جامعی 
برای انتقال آب برای نقاط بحران زده کشور ندارد. 
وی اضافه کرد: اگر انتقال آب در کوتاه مدت انجام 
پذیر نیست الاقل وزیر کشاورزی و آقای نوبخت 
از  استفاده  برای  مناسب  اعتبار  تا  کنید  موظف  را 
شاید  تا  دهد  قرار  استان  آبخیزداری  ظرفیت های 
جلوی مهاجرت روستائیان گرفته شود. وی افزود: 
اگر کاری نکردید الاقل بگویید چه برنامه ای برای 
ندارید الاقل  برنامه ای هم  اگر  آنان دارید و  آینده 
عذرخواهی کنید. عبادی در ادامه خاطرنشان کرد: 
باید برای محاکمه همه وزرایی که از گذشته تاکنون 
با سوء مدیریت بی توجهی  نسبت به  بحران آب 
سوء  این  پاسخ  باید  چون  شود  اقدام  کردند، 
مدیریت ها داده شود. وی با تأکید بر اینکه باید دولت 
به داد مردم برسد، گفت: اجازه ندهید دولت گرفتار 
روزمرگی و بحث های سیاسی شود. وی همچنین 
با انتقاد از حل نشدن مشکل سهامداران پدیده و 
گذشت  از  بعد  امروز  گفت:  میزان،  سرمایه گذاران 
دو سال متأسفانه هنوز مشکل سهامداران پدیده و 
سپرده گذاران میزان حل نشده. تقصیر مردم چیست 
که باید چوب کوتاهی ها و عدم نظارت دستگاه های 
آن هم مردمی که  بخورند.  را  و حاکمیتی  دولتی 

ولی نعمتان ما هستند و نباید به آنها ظلم کنیم.

صادرات بازارچه های مرزی 
بیش از ۴۰۰ میلیون دالر ارزآوری دارد

مرزی  بازارچه های  سازمان  رئیس  تسنیم- 
استان گفت: در ۷ ماهه امسال در مجموع صادرات 
هزار   ۶۹۶ و  میلیون   ۴۰۰  ،۱۱۶ ماده  و  گمرکی 
این  از  کرد:  اظهار  فخر  است.  بوده  دالر  و ۳۹۵ 
میزان صادرات ۳۱ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۵۶۴ دالر 
مربوط به بازارچه مرزی ماهیرود است. وی افزود: 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  صادرات  میزان  این 
گذشته از لحاظ دالری ۳۳ درصد رشد داشته است.

ظرفیت های مردمی
در مبارزه با مواد مخدر بکارگرفته شود

از ظرفیت  استفاده  بیرجند گفت:  فرماندار  ایرنا- 
در  موثر  کارهای  راه  از  یکی  عنوان  به  مردمی 
اعتیاد  از  ناشی  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
در  مبارزه  رو  این  از  است  مطرح  مخدر  مواد  به 
این عرصه باید اجتماعی و به مردم واگذار شود. 
ناصری در جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان بیرجند افزود: سازمان ها 
و نهاد های مربوطه باید تمام ظرفیت های خود 
را برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بکارگیرند. 

کتابخانه های عمومی طبس
چهار هزار و 5۰۰ عضو فعال دارد

ایرنا- رئیس اداره کتابخانه های عمومی طبس 
و  شهری  عمومی  کتابخانه  باب   ۹ در  گفت: 
روستایی این شهرستان، ۱۰۳ هزار نسخه کتاب 
موجود است که چهار هزار و ۵۰۰ نفر عضو فعال 
این فضاهای فرهنگی هستند. قلی پور افزود: در 
شش ماهه اول سال جاری 2۷۷ برنامه فرهنگی 
توسط  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترویج  برای 

این نهاد در شهرستان انجام شده است.

اتمام عملیات روکش آسفالت راه روستایي 
چاه عمیق شهرستان زیرکوه

زیرکوه  شهرسازي  و  راه  اداره  غالمی-رئیس 
و  مرمت  عمیق  چاه  به  زرد  چاه  مسیر  گفت: 
بازسازي گردید. به گفته ا... پور این مسیر بطول 
یازده کیلومتر و با استفاده از سهمیه قیر رایگان 
گرم  آسفالت  روکش  تن  ۴هزار  حدود  میزان  به 
انجام وب ه بهره برداري رسید. وي هزینه پروژه 

را حدود 2۴۰ میلیون تومان اعالم کرد.

آبان   2۴ دوشنبه  خبر  اصالح  در   : اصالحیه 
روزنامه با عنوان »استان ثرومتند بیکار«، در دیدار 
مسئوالن شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به نقل 
از خبرگزاری تسنیم، عنوان جاللیان مدیر مجتمع 
تولید  و  تهیه  به شرکت  وابسته  جنوبی  خراسان 

مواد معدنی ایران صحیح می باشد.

تکمیل پروژه مرکز رادیوتراپی
و شیمی درمانی نیازمند کمک خیران

قوسی- استاندار خراسان جنوبی به همراه رییس 
دانشگاه علوم پزشکی وجمعی از مسئوالن و اعضا 
هیات مدیره مجمع خیرین سالمت از مرکز در حال 
ساخت رادیوتراپی و شیمی درمانی بیرجند بازدید 
کردند. حسینی مدیر عامل مجمع با ارائه گزارشی 
از روند احداث این مرکزعنوان کرد: اگر چه عملیات 
با  اما  اتمام رسیده  به  با کمک خیرین  ساختمانی 
توجه به هزینه های سنگین تجهیزات برای تکمیل 
نیازمند مشارکت و مساعدت  این مرکز همچنان 
مردم وخیران هستیم . در حاشیه این دیدار، پرویزی 
استاندار  هم اظهار کرد: پروژه مرکز رادیوتراپی در 
وزارت بهداشت به صورت ملی دیده شده است و 
مشکل اعتباری خاصی ندارد و خوشبختانه دانشگاه 
طور  به  سالمت  خیرین  مجمع  و  پزشکی  علوم 
مستمر کار ان را پیگیری می کنند. وی ادامه داد: 
نیازمند توسعه بیمارستانی  برخی از شهرستان ها 
ویژه  کار  نظام سالمت  و در طرح تحول  هستند 
به  بیشتر  استانداری هم  پذیرفته است.  انجام  ای 
طرح های کوچک شهرستانی مانند مراکز بهداشتی 
اورژانس  و  بهداشت  های  خانه  روستاها،  درمانی 
جاده ای کمک می کند. پرویزی اضافه کرد: هم 
اکنون در بیرجند به تخت های جدید نیاز نداریم 
و  درمان  ارتقای سطح  و  تجهیز  زمینه  در  باید  و 

بهداشت تالش شود. وی ابرازامیدواری کرد تمامی 
مراکز   نیمه تمام   تا پایان سال به بهره برداری 
برسد.استاندار ادامه داد دانشگاه علوم پزشکی باید 
در زمینه کیفیت خدمات، ارتقای سطح متخصصان 
و  استان  مرکز  در  متخصص  پزشکان  حضور  و 
سفر  به  اشاره  با  وی  کند.  تالش  ها  شهرستان 
وزیر بهداشت به استان در ماه های گذشته، گفت: 
خوشبختانه بیشتر قول های وزیر بهداشت عملی 
شده است و یا در حال انجام است و از این پس باید 
در زمینه تجهیز و ارتقای بهداشت و درمان وقت 
بگذاریم. پرویزی بیمارستان میالد  بیرجند را امکان 

مناسب درمانی برای مردم استان دانست.

حل مشکالت کارگران
منوط به رفع مشکالت بخش تولید است

در  مشکالت  حل  رمز  گفت:  استاندار  مهر- 
حوزه  در  مشکالت  رفع  به  منوط  کارگری  حوزه 
تولیدکنندگان و کارآفرینان است. پرویزی در دیدار 
هیئت اجرایی خانه کارگر استان به شرایط اقتصادی 
کشور اشاره کرد و ادامه داد: همه ماباید تالش کنیم 
تولیدکنندگان و صاحبان  کارفرمایان،  تا کارگران، 
صنایع از وضع اقتصادی که در حال حاضر وجود 
دارد عبور کنند. وی  حمایت از تولیدکنندگان و رشد 
و توسعه سرمایه گذاری را از مهمترین مولفه های 
عبور از وضعیت اقتصادی موجود دانست و تصریح 
کرد: تشکل های کارگری و نیز تشکل های مشابه 
می توانند در این زمینه بسیار کمک کننده و راهگشا 
باشند و با ارائه مشکالت موجود در این بخش به 
صورت مصداقی به همراه راه حل رفع مشکالت، 

دولت را در این زمینه بیش از پیش یاری کنند.

پوشش گیاهی ، سپر شهرداری بیرجند 
برای ورود ریز گردها

کاری - مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری بیرجند  با بیان اینکه  عامل ایجاد پدیده 
ریز گرد کیلومترها و چه بسا صدها کیلو مترخارج از 
حریم شهرها قرار دارد اظهار کرد: شهرداری ها نمی 
توانند برای جلوگیری از بروز آن کار خاصی انجام 
دهند. انصاری در گفت و گو با آوا کاشت درختانی 
که دارای تاج گسترده و رشد طولی باالیی هستند 
و  استفاده از درختان سوزنی برگ را از عوامل موثر 
در کنترل ریزگردها دانست. وی همچنین اجرای 
از گونه  استفاده  با  اطراف شهرها  کمربند سبز در 
های متراکم و مرتفع و به صورت عمود بر جهت باد 
غالب و افزایش استفاده از آب نماها را از عومل دیگر 
در کنترل ریزگردها دانست.  این مقام مسوول با 
اشاره به این که در شهر بیرجند کمر بند سبز تعریف 
شده، مجموع مساحت آن را ۶۰ هکتار دانست که از 
این میزان 2۰ هکتار اجرا گردیده است. وی گفت: 
بیرجند دارای ۸۸ پارک، 2۵۶ هکتار فضای سبز و 
2۵ هکتار سطح چمن کاری و ۱۴۵ آب نما با سطوح 
مختلف می باشد که در فضای سبز شهر بیرجند 

بیش از ۴۰۰.۰۰۰ درخت وجود دارد.

مدیر کل منابع طبیعی از سدسازی های بی فایده انتقاد کرد:

احیای 5۰ قنات با هزینه هر سد
از  انتقاد  با  منابع طبیعی  مدیرکل  مالیی- 
زیاد  اعتبار  با  که  نتیجه  بی  هایی  سدسازی 
ساخته می شود عنوان کرد: اگر هزینه یکی از 
این سدها را به سازمانی می دادند که بندخاکی 

درست کند 2۰ تا ۵۰ قنات احیا می شد.
 صبح دیروز جلسه ماهانه شورای اسالمی 
منابع  مدیرکل  شریفی  حضور  با  استان 
وی  معاون  باقری  و  آبخیزداری  و  طبیعی 
لطفی  برگزار شد.   بیرجند  در شورای شهر 
شورای  در  طبس  شهرستان  مردم  نماینده 
از شریفی ساماندهی کشت  استان  اسالمی 
عنوان  و  شد  خواستار  را  دارویی  گیاهان 
کرد: نیاز شهرستان آب انبار برای دامداران، 
اجرای طرح آبخیزداری در بخش دیهوک و 

ساماندهی پارک جنگلی است.

ناهماهنگی بین منابع طبیعی
و آب منطقه ای

مقیمیان نماینده بشرویه نیز از ناهماهنگی 
هایی که بین آب منطقه ای و منابع طبیعی 
وجود دارد گالیه کرد و افزود: آب منطقه ای 
فقط هشدار بحرانی بودن دشت ها را می دهد 

و هیچ گونه آماری را اعالم نمی کند.
وی پرسید: آیا سازمان مدیریت بحران فقط 
در زمان زلزله و سیل کاربرد دارد؟چه جایگاهی 
قائل  طبیعی  منابع  از  حراست  و  حفظ  برای 
مردم  نماینده  هوشیار  ادامه  در  است؟  شده 
شهرستان نیز بیان کرد: ۷۰ درصد مردم این 
شهرستان دامدار هستند که ظرفیت کم مراتع 
جوابگوی نیاز نیست. وی ادامه داد: ۳۰هکتار 
از زمین های این شهرستان در اختیار منابع 

طبیعی است که باید تکلیفش مشخص شود. 
هوشیار از هدر رفت آب در این منطقه خبرداد 
و یادآورشد: آب های سرگردانی زیادی از این 
منطقه به افغانستان می رود در حالی که آن 

ها هم هیچ استفاده ای از این آب نمی کنند.

نقش مردم در بیابان زدایی چیست؟
مقدس نماینده شهرستان سرایان در شورای 
اسالمی استان هم از مدیر کل منابع طبیعی 
خواستار سیاست گذاری برای غنی سازی مراتع 
و نقش بیشتر مردم در طرح های بیابان زدایی 
شد. وی گفت: ممیزی مراتع که در سال ۷2 
و ۸۸ در بخش آیسک انجام شده گالیه مردم 

را به همراه دارد و خواستار ابطال آن هستند.
خوشحال نماینده مردم شهرستان خوسف 
نیز اجرای طرح ترسیب کربن را باعث اشتغال 
و ماندگاری مردم تعدادی از روستاها دانست و 
افزود:وجود سد ها در برخی از روستا ها موجب 
خشک شدن قنات ها شده است که عشایر این 
منطقه به شدت نیازمند بندهای خاکی هستند 

که بتواند قنات ها را احیا کند.

آموزش برداشت صحیح گیاهان
نیاز روستاییان 

نهبندان در  نماینده مردم شهرستان  آهنی 
شورای اسالمی استان از مدیر کل منابع طبیعی 
خواست کار آموزش برداشت صحیح گیاهان 
دارویی مانند )کما و آنغوزه ( در این شهرستان 
شد: اگر با این وضع آنغوزه برداشت شود دیگر 
این گیاه رشد نخواهد کرد. آصفی نمانیده مردم 
شهرستان سربیشه در شورای اسالمی نیز به 

طرح جداسازی زمین های مستثنیات از زمین 
وقت  هیچ  کرد:  عنوان  و  اشاره  ملی  های 
مراجع قضایی از شورا به عنوان معتمد محل 
استعالم نگرفتند تا این مشکالت ایجاد نشود. 
وی افزود: شهرداری ها نیازمند کمک منابع 
طبیعی هستند چرا که تمام مخارجشان را از 

جیب مردم تامین می کنند.          
نیز عنوان  بیرجند  نماینده شهرستان  نیک 
کرد: برخی از عشایر و روستاییان برای توزیع 

علوفه در زمستان گالیه دارند.

افراط و تفریط در کمیسیون های استان
قرائی نماینده مردم قاین با انتقاد از بعضی 
و  افراط  کرد:  عنوان  جلسات  هاو  کمیسیون 
تفریط در بعضی کمیسیون ها وجود دارد و هر 
از اراضی ملی استفاده  جایی زمین کم دارند 

می کنند.

هشدار:
منابع طبیعی نیازمند تخصیص اعتبار

شریفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
از وجود 2۸کانون بحران در استان خبرداد و 
عنوان کرد: به علت بی توجهی به طرح های 
های  سال  در  زدایی  بیابان  و  آبخیزداری  
گذشته، چندسالی است که عصرها ریزگردها 
میهمان همیشگی ماهستند. وی ادامه داد: از 
ابتدای تاسیس استان فقط 2۰۰ هزار هکتار 
قبال  در  که  است  گرفته  انجام  زدایی  بیابان 
۵ میلیون هکتار چیزی محسوب نمی شود. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری بیان کرد: 
درختان بنه با عمر ۷۰۰ سال در نهبندان وجود 

دارد که حفظ این درختان جزء اولویت های ما 
است و ارزش باالیی برای ما دارند.

در تامین هزینه های
پارک های جنگلی مانده ایم

تا  خواست  ها  شهرداری  تمام  از  شریفی 
اگر پارک جنگلی در محدوده شهر وجود دارد 
بگیرند  تحویل  منابع طبیعی  از  را  مدیریتش 
هایش  هزینه  تواند  نمی  طبیعی  منابع  چون 
را تامین کند. وی وجود دام های مازاد و نبود 
استان  طبیعی  منابع  دیگر  مشکل  را  مراتع 
دانست وگفت: همه از طرح های  آبخیزداری 

حرف می زنند اما خیلی کم عمل می کنند.
درباره  بود  قرار  اینکه  به  اشاره  با  شریفی 
جلسه  زیرکوه  اراضی شهرستان  از  ۳۰هکتار 
ای در فرمانداری تشکیل شود عنوان کرد: ما 

منتظر تشکیل این جلسه هستیم.

بحران کمبود نیروی انسانی
در منابع طبیعی

وی با اشاره به اینکه تامین نیروی انسانی 
حالت  برای  طبیعی  منابع  از  حفاظت  برای 
بحرانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: پشه شپشک 
سفید ۴۰ هزار هکتار از منابع طبیعی را آلوده 
اعتبارات  سریعتر  چه  هر  اگر  که  است  کرده 
داده نشود نتیجه چند سال زحمات ما را از بین 
خواهد برد. مدیرکل منابع طبیعی از ۱۹میلیارد 
کاغذ  روی  فقط  که  داد  خبر  اعتباری  تومان 

است و تاکنون هیچ تخصیصی نداشته است.

طرح های بی پول

شریفی با هشدار به اینکه فصل کاری ما از 
2۰ روز دیگر آغاز می شود به نوعی که اگر 
اعتبارات آبخیزداری تخصیص نیابد زمان آغاز 
طرح ها را از دست خواهیم داد و تاکید کرد: در 
پروژه های اقتصاد مقاومتی امسال باید 2۰هزار 
هکتار طرح آبخیزداری و بیابان زدایی انجام 
شود و االن وقت شروع طرح های بیابان زدایی 
است. وی تصریح کرد: خراسان جنوبی اولین 
استانی بوده که در دوره قبلی مجلس توانست 
طرح سنجش گردو خاک را ارائه دهد اما هیچ 

اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است. 

سد های بی فایده !
مدیرکل منابع طبیعی با انتقاد از سدسازی 
هایی بی نتیجه که با اعتبار زیاد ساخته می 
شود افزود: اگر هزینه یکی از این سدها را به 
سازمانی می دادند که بندخاکی درست کند 

2۰تا ۵۰قنات احیا می شد.
استان  تاسیس  ازابتدای  گفت:  شریفی 
های  طرح  برای  تومان  ۵۰میلیارد  فقط 
آبخیزداری تخصیص یافته است. وی افزود: 
قانون منابع طبعی باید بومی و اصالح شود 
طبیعی ۵سال  منابع  قوانین  اصالح  که  چرا 
شده روی میز مجلس است. مدیرکل منابع 
شورا  از  تواند  می  قاضی  کرد:  بیان  طبیعی 
ها به عنوان معتمد استعالم بگیرد اما شورا 

عضوی است که حق رای ندارد.
اعضای شورای  انتخابات  درپایان جلسه   
استان برگزار شد که قرآیی برای چهارمین 
رئیس  نایب  عنوان  به  نیک  و  رئیس  بار 

شورای استان انتخاب شدند. 

زمین  تکلیف  تعیین  به  استاندار  مالئی- 
حفظ  موزه(  )باغ  رفاهی  خدماتی  مجتمع 
اشاره کرد  استان  آثار دفاع مقدس در مرکز 
و افزود: ابتدا زمین زاغه مهمات پادگان قدیم 
۰۴ بیرجند برای احداث این مکان تعیین شده 
حفظ  و  آثار  بنیاد  مهندسان  نظر  به  بنا  که 
تغییر  آن  مکان  باید  مقدس  دفاع  ارزشهای 
این  احداث  برای  مکان  بهترین  و  کند  پیدا 
مجتمع  همین جا است که باید اقداماتی از 
به  سبک سازی  نقش،  اصالح  و  تغییر  قبیل 

جای مرتفع سازی انجام  شود.

یکشنبه شب شورای هماهنگی بنیاد حفظ 
استان در  ارزشهای دفاع مقدس  آثار و نشر 
که  شد  برگزار  استاندار  حوزه  جلسات  سالن 
سید علی اکبر پرویزی با اشاره به تامین پایدار 
عنوان  طبس  شکر  مسجد  های  زیرساخت 
کرد: برای انتقال زیرساخت های مانند: برق و 
آب به این مکان حداقل باید ۳۰ کیلومتر خط 

انتقال تا نخستین منبع تغدیه  کشیده شود.
مانند:  های  دستگاه  باید  افزود:  استاندار 
نیروی  توزیع  گردشگری،  زیست،  محیط 
برق، آب منطقه ای از این مکان بازدید کنند 

و براساس بررسی های ایجاد شده در صورت 
لزوم برای تامین زیرساختهای پایدار برآورد 

هزینه واقعی انجام  شود
محوطه سازی  تکمیل  باره  در  پرویزی 
زمین مجاور مسجد شکر طبس در راستای 
توقف اتومبیل ها و با توجه به میزان جمعیت 
مانند  مختلف  فصول  در  کنندگان  بازدید 
تأمین  کرد:  بیان  تابستان  نوروزوفصل  ایام 
هزینه   براورد  فضا  این  باقیمانده  آسفالت 
شود تا هرچه سریعتر این کار به اتمام برسد.

دفاع  دانشنامه  چاپ  مورد  در  وی 

سایر  و  استانداری  افزود:  استان،   مقدس 
دستگاه ها   برای تامین کاغذ این دانشنامه 
دستمزدی  امور  اما  دارند  کامل  آمادگی 
مربوط به این دانشنامه به دلیل اینکه باید 
از اعتبارات جاری تامین شود تا پایان سال 
محقق نخواهد شد. استاندار در زمینه تعیین 
مجمتع  زمین  شدن  مشخص  و  تکلیف 
در  مقدس  دفاع  آثار  حفظ  رفاهی  خدماتی 
زاقه  زمین  ابتدا  افزود:  و  کرد  اشاره  استان 
برای  بیرجند   ۰۴ قدیم  پادگان  مهمات 
به  بنا  که  شده  تعیین  مکان  این  احداث 

ارزشهای  حفظ  و  آثار  بنیاد  مهندسین  نظر 
باید مکان آن تغییر پیدا کند.  دفاع مقدس 
پرویزی به بحث جمع آوری اسناد و نقش 
دولت در دفاع مقدس اشاره کرد و یادآورشد: 
احمر،  هالل  مانند:  ها  دستگاه  از  بسیاری 
و  کشاورزی  جهاد  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
ارائه  و  جمع آوری  را  خود  اطالعات  غیره 
ویژه  به  ها   ازدستگاه  تعدادی   اما  داده اند 

در شهرستان ها باقی مانده  است.

تعمیم  پروژه  اجرایی  مدیر  برزجی- 
پروژه  گفت:  جنوبی  خراسان  کربن  ترسیب 
کل  اداره  مشارکت  با  کربن  ترسیب  تعمیم 
منابع طبیعی و آبخیزداری و استانداری و در 
المللی ترسیب  بین  پروژه  اجرای موفق  پی 
کربن در روستاهای دشت حسین آباد غیناب 
های  پیگیری  پیرو  و  سربیشه  شهرستان 
عمل  به  بازدید  و  استانی  مدیران  مجدانه 
سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  توسط  آمده 
و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل 
پروژه  اجرای  بر  موافقت  و  وقت  استاندار 
سرچاه  منطقه  در  کربن  ترسیب  تعمیم 
با  خوسف  شهرستان  توابع   از  عماری 
اعتباری بالغ بر ساالنه ۳.۰۰۰ میلیون ریال 
از محل اعتبارات استانی به مدت ۵ سال در 

سال ۹۳ به تصویب رسید.
یاری در گفتگوی اختصاصی با روزنامه آوا 
با اشاره به  به اهمیت توجه هرچه بیشتر به 
روستاهای  ویژه  به  روستایی  دستی  صنایع 
پروژه  این  اجرای  زمان  از  افزود:  هدف 
 ۹۳ سال  از  ازمایشی  صورت  به  که  ملی 
شده،  آغاز  جنوبی   خراسان  روستای   ۵ در 

تاکنون ۴۴ دوره های آموزشی اشتغال زا و 
با  آموزش  روز  نفر  با ۱۷۷۹  زا  اشتغال  غیر 
و  اجرا  روستایی  توسعه  گروه   ۱۵ مشارکت 
موفق  آزمون  برگزاری  با  کنندگان  شرکت 
به دریافت گواهینامه پایان دوره شدند. وی 
هدف این طرح را تقویت اقتصاد مردم روستا 
گفت:  و  کرد  ذکر  ماندگاری  افزایش  برای 
روستاهای خالی از سکنه عاملی برای تروج 
برای تقویت و حمایت  لذا  بیابان می شوند 
و  محروم  روستاهای  در  دستی  صنایع  از 
و  توسعه  تدبیر،  سند  در  باید  افتاده  دور 
تا  لحاظ شود  این موضوع  مقاومتی  اقتصاد 
انگیزه  و  روحیه  با  مناطق  این  روستاییان 

بیشتری به این بخش روی آورند.
کربن  ترسیب  تعمیم  پروژه  اجرایی  مدیر 
ایجاد  برای  افزود:  جنوبی،  خراسان  در 
اشتغال بیشتر و حمایت قاطع از اجرای این 
پروژه بین المللی باید از تمام توان و ظرفیت 
های شهرستان استفاده کرد و نباید بگذاریم 
روستایی که توان و انگیزه تولیدات در تمام 

زمینه ها را دارد از این طرح محروم شود.
یاری  با بیان اینکه دوره های آموزشی در 

روستاها با هدف توانمند سازی جوامع محلی 
ابراز کرد:  برگزار می شود،  اشتغال  ایجاد  و 
در  زمان حاضر این پروژه مردم روستاهای 
آباد  علی  هادی،  امام  شهرک  آباد،  فیض 
و حصاردار  زارعین، سرچاه عماری، سیدان 

را تحت پوشش دارد. وی از ایجاد ۵ صندوق 
خرد اعتباری و ۱۵ گروه توسعه روستایی در 
قالب اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن در 
روستاهای منطقه سرچاه عماری خبر داد و 

افزود: این صندوق ها با هدف توانمند سازی 
جوامع محلی، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت 
و  شده  اندازی  راه  طرح  هدف  روستاییان 
یکی از امتیازات آن، توسعه پایدار روستایی  
است که از محل اعتبارات صندوق به اعضا 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود و 
از این تعداد  ۷ گروه با ۱۳۹ نفر عضو  نیز 
اند.  صندوق توسعه بخش کشاورزی  شده 
همچنین به منظور مدیریت و انسجام گروه 

روستایی و صندوق های خرد  توسعه  های 
منابع  کشاورزی،  تعاونی  شرکت  اعتباری 
شرق  آوران  نام  روستایی  توسعه  و  طبیعی 
سرچاه عماری در سال ۹۴ تاسیس گردیده 

و به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. 
کربن    ترسیب  تعمیم  پروژه  اجرایی  مدیر 
مارکت،  سوپر  احداث  شد:  یادآور  استان  
تعمیرگاه موتورسیکلت، خیاطی، پارچه بافی، 
قالی بافی، پرورش شتر، پرواربندی، پرورش 
است  هایی   طرح  مهمترین  از  بومی  مرغ 
اعتبارات صندوق ها و شرکت  از محل  که 
تسهیالت  متقاضیان  و  افراد  به  تعاونی  
قرض الحسنه پرداخت می شود. وی  خاطر 
نشان کرد: پروژه ترسیب کربن خوسف  در 
بر ۹۸ هزار هکتار شامل ۱۷  بالغ  مساحتی 
خانوار   ۳۳۶ و  نفر   ۱۰۸۵ جمعیت  با  روستا 
می باشد که  فعالیت پروژه در سال ۹۳ در 
۵  روستا )حصاردار، سیدان، فیض آباد، علی 
آباد زارعین و شهرک امام هادی با ۵۶۳ نفر 
جمعیت شامل ۱۶۶ خانوار(  شروع  شد  و 
طی  در  اولویت  اساس  بر  دیگر  روستاهای 

سال های آینده به طرح افزوده خواهد شد.

در شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مصوب شد

احداث باغ موزه دفاع مقدس به اراضی پادگان بازگشت

سایه ترسیب کربن بر سر 17 روستای خوسف

جناب آقای البرزی
مدیر محترم داخلی بیمارستان امام رضا )ع(

ضایعه درگذشت مادر بزرگ گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از درگاه احدیت  

برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

همکاران واحد فیزیوتراپی بیمارستان امام رضا )ع(

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه   تاریخ انتشار: 95/8/25 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه پنجشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۱   
ساعت ۹ صبح در محل سربیشه - مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود. از کلیه نمایندگان اعضا 

دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه جدید
هیئت مدیره تعاونی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا، صندوق پستی 136
تلفن : 32224582 )5 خط( نمابر : 32234583  - عضو شرکت تعاونی مطبوعات ایران
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 
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امام حسن عسکری )عليه  السالم( فرمودند:
َمن َوَعَظ أخاُه ِسّراً َفَقْد زانَُه، َوَمن َوَعَظُه َعالنَِيًة َفَقْد شانَُه

هر که در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته
 و هر که آشکارا برادرش را پند دهد او را کاسته. 
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گلخانه حامی بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان جنوبی افتتاح شد
گلخانه  افتتاح  مراسم  دیروز  صبح  حسینی-  
حامی در محوطه زندان مرکزی بیرجند با حضور 
مدیر  و  کشور  زندانیان  تعاون  بنیاد  عامل  مدیر 
نژاد، مدیر عامل  برگزار شد. مطهر  استان  عامل 
این  از  استقبال  با  کشور  زندانیان  تعاون  بنیاد 
افتتاح عنوان کرد: با همت عزیزان، تعداد گلخانه 
گلخانه   20 از  بیش  به  واحد  این  با  بنیاد  های 
رسیده و متراژ آنها نیز از 7200 متر فراتر رفته 
بنیاد  این  فعالیت  سابقه  سال  به 30  وی  است. 
اشاره کرد و افزود: کار این نهاد حمایتی است و تا 
کنون بدون کمک از سمت نظام و مردم، فعالیت 

خودگردان خود را ادامه داده است. 
بنیاد در کشور را  این  مطهرنژاد واحدهای فعال 
770 نقطه اعالم کرد و ادامه داد: در زمان حاضر 
که  شغلی  هر  و  داریم  شاغل  زندانی  هزار   50
 فراهم می شود، از 4 آسیب در کشور جلوگیری 
می کند. وی با بیان اینکه دستاورد و حرفه آموزی 
حرفه  و  فنی  آموزش  مشارکت  با  حوزه  این  در 
انجام می شود،  بنیاد  این  و  زندان ها  اداره  ای، 
 اضافه کرد: در طول سال به هزار نفر آموزش داده 
می شود در حالی که در کشورهای دیگر این قدر 

موضوع آموزش در زندان ها اهمیت ندارد.
وی به ایجاد 25 هزار شغل جدید در طول 4 سال 
خدمت خود اشاره کرد و افزود: 10 هزار نفر با این 

تعداد شغل ساماندهی شده اند. 

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور از پرداخت 
 10 و  مددجویان  به  حقوق  تومان  میلیارد   60
میلیارد به عنوان عیدی به خانواده های آنان خبر 
داد و بیان کرد: در این مدت 10 میلیارد تومان 
دولت  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  عنوان  به  نیز 

پرداخت کرده ایم.

جلوگیری از بازگشت به زندان
نیازمند اعتماد سازی است

برای  زندانیان  توانمندسازی  ادامه  در  مطهرنژاد 
بازگشت به جامعه را از جمله وظایف اصلی بنیاد 
به  بازگشت  تعداد  قدر  هر چه  افزود:  و  برشمرد 
زندان ها کمتر شود، خدمت به جامعه بیشتر و 
هزینه ها نیز کمتر می شود. به گفته وی متاسفانه 
در کشور ما این موضوع در سطح مناسبی قرار 
زندان  از  بعد  اشتغال  به  جامعه  که  زیرا  ندارد 
تعاون  بنیاد  عامل  مدیر  است.  نکرده  توجهی 
زندانیان کشور با بیان اینکه دولت، مجلس و تمام 
دستگاه ها باید با برداشتن موانع از بازگشت فرد 
به زندان جلوگیری کنند، ادامه داد: می توان با 
ظرفیت  زندانیان  که  دهیم  نشان  سازی  اعتماد 

اشتغال و بازگشت به جامعه را دارند.
مطهرنژاد با انتقاد از همکاری نکردن بانک های 
به  میلیارد  هزار   6 بود  قرار  کرد:  عنوان  عامل 

اشتغال زندانیان وام داده شود که متاسفانه تحقق 
این  های  توانمندی  تمام  با  افزود:  وی  نیافت. 
بنیاد توانستیم برای حدود 30 درصد از زندانیان 

اشتغال ایجاد کنیم.

مردم از مقررات سایر کشورها مطلع شوند

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور به 3 هزار 
زندانی ایرانی در 60 کشور دنیا نیز اشاره و بیان 
کرد: باید به مردم مقررات کشورها اطالع رسانی 
شود تا با رعایت آنان به این تعداد زندانی اضافه 
گفته  برخالف  اینکه  بیان  با  مطهرنژاد  نشود. 
جنوبی  خراسان  استان  دارم  عقیده  شما  های 
افتتاح گلخانه، واحد  تاکید کرد:  نیست،  محروم 
راه  که  مختلفی  های  کارگاه  و  پرورش شترمرغ 
اراده قوی شما دارد  از  اید، نشان  اندازی کرده 
که با همت خود می توانید اشتغال ایجاد کنید 
پیاده  را در عمل  مقاومتی  اقتصاد  کار  این  با  و 
می کنید. وی به نگاه صادراتی در استان تاکید 
از 5  توان  را می  نیازهای زندانیان  افزود:  کرد و 
کشور  زندانیان  تعاون  بنیاد  آن  اولین  که  حلقه 
است، تامین کرد. وی در ادامه حلقه های دیگر 
را بنیاد تعاون زندانیان استان، مسئوالن استانی، 
و کشور و در نهایت سطح بین الملل معرفی کرد. 
مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور تولیدات 

متفاوت و منحصر به فرد را امتیازی برای رونق 
داد:  ادامه  و  دانست  زندانیان  فعال  واحدهای 
از  کاالها  عرضه  برای  ای  زنجیره  های  فروشگاه 
اهمیت برخوردار است. مثال برای واحد پرورش 
شترمرغ باید فروشگاه عرضه نیز داشت تا روند 

کار ادامه پیدا کند.

افتتاح فاز دوم مزرعه شترمرغ
نیازمند تامین اعتبار

تاجدار، مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان استان نیز 
در این مراسم ضمن قدردانی از تمام مسئوالنی 
که حضور داشتند، عنوان کرد: از زمان خدمت در 
این مجموعه، فعالیت های مختلفی انجام گرفته 
است که افتتاح و بهره برداری از فاز یک مزرعه 
شترمرغ در سال گذشته از مهم ترین آنها بوده 

است.
مولد  قطعه  با 60  مزرعه  این  اینکه  بیان  با  وی 
 963 گذاری  سرمایه  با  پرواری  قطعه   2000 و 
میلیون تومان در حال فعالیت است، ادامه داد: فاز 
دوم این مزرعه با ظرفیت کامل 300 قطعه مولد 
در آینده به بهره برداری می رسد. تاجدار از سایر 
فعالیت های بنیاد استان از جمله راه اندازی غرفه 
صنایع دستی زندانیان در بازارچه ابوذر، تولیدی 
قالیبافی خبر  ورنی کمپوست، کارگاه سراجی و 

داد و افزود: در زندان فردوس نیز کارگاه تولیدی 
کفش و 40 هکتار باغ پسته آماده بهره برداری 

است.

اشتغال مستقیم 20 نفر در گلخانه حامی

تاجدار، مساحت گلخانه حامی را 4 هزار مترمربع 
آن  مترمربع   2200 داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
با  فرنگی  گوجه  مترمربع   1800 و  خیارسبز 
شده  فعال  تومان  میلیون   625 گذاری  سرمایه 
است. مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان استان از 
اشتغال 20 نفر به طور مستقیم در این واحد خبر 
داد. وی با بیان اینکه سال 94، 844 اشتغال مولد 
در زندان های استان ایجاد شده بود، بیان کرد: 
در 6 ماهه اول امسال 878 نفر شاغل در زندانی 
ها داشتیم. وی میزان حقوق پرداختی در شش 
عنوان  تومان  میلیون  را 360  ابتدای سال  ماهه 
کرد و افزود: از سال 92 تا 94 نیز 180 میلیون 
زندانیان پرداخت  به خانواده های  تومان عیدی 

شده است.

میانگین روزانه اشتغال مولد ۹00 نفر
در زندان های استان

استان  های  زندان  اداره  سرپرست  هاشمی، 

برای  رهبری  معظم  مقام  گفته  بر  تاکید  با  هم 
عملی کردن اقتصاد مقاومتی بیان کرد: از سال 
نام  نفر ثبت  94 در بخش حرفه آموزی 2406 
کرده بودند که 94 درصد شرکت کنندگان در 
به گفته وی سهمیه استان  آزمون قبول شدند. 
600 نفر برای اشتغال بوده که در سال گذشته 
890 نفر مولد در زندان ها بوده اند. هاشمی آمار 
 هفت ماهه 95 را نیز اعالم و از قبولی 81 درصد 
شرکت کنندگان در آزمون های دوره ها خبر داد. 
وی میانگین روزانه اشتغال در زندان های استان 
را 900 نفر بیان کرد و افزود: در حال پیگیری 
اشتغال  برای  بیشتر  فضاهای  از  استفاده  برای 

زندانیان استان هستیم. 
الزم به ذکر است، مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان 
کشور و هیئت همراه، قبل از حضور مسئوالن برای 
افتتاح گلخانه حامی، با حضور در کارگاه خدمات 
خودرویی حامی و غرفه صنایع دستی زندانیان از 

فعالیت های بنیاد در استان بازدید داشتند. 
گفتنی است در این مراسم، از مسئول بنیاد تعاون 
زندانیان بیرجند، پیمانکار گلخانه، مسئول بخش 
اشتغال زندانیان استان و مسئول کشاورزی بنیاد 

با اهدای لوح قدردانی شد.
شایان ذکر است در پایان، حضار بازدیدی از داخل 
گلخانه داشتند که مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان 

کشور رضایت خود را از این واحد اعالم کرد.

انـرژی صنعـت ایرانیـان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

اعالم سرقت،   ، اعالم حریق   ، لوازم جانبی   ، دوربین مداربسته 
سیستم  هشدار نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، 
 دیتاالگر دما و رطوبت نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان

نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

3200000۹1۹7147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان

آدرس: بین معلم 10-12 فروشگاه تخصصی بازی فکری 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 0۹158677457

اسباب بازی فقط عروسک 
و ماشین نیست

یک شبانه روز آب و اراضی مربوط به آن در حسین آباد سادات به فروش می رسد.

09155033219


