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رئیس مجمع نمایندگان استان :
دولت الگوی پرداخت خسارت به مرکبات 
شمال را در خراسان جنوبی نیز اجراء کند

رحیمی ، نماینده اصالح طلب مجلس :
  طبق اسناد همه حساب ها از ابتدا 
به نام قوه قضائیه بوده، نه رئیس آن

محمد رضا عارف :
برخی به خاطر توهم و غرورکاذب ، نقش 
اصالح طلبان در انتخابات ۹۲ را  باور ندارند

 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۷

سردار جزایری :
نیروهای دشمن در خلیج فارس در 
تیررس کامل نظامیان ایران هستند
 صفحه  ۲

فاضل الریجانی : همزمان دارایی های من، نزدیکان احمدی نژاد و ناطق نوری را بررسی کنید / کدخدایی : هیچ حکومتی فردی را تایید نمی کند که در نهایت نظام را تغییر دهد / گاز خانگی گران می شود / افزایش  قیمت مسکن  امسال زیر نرخ تورم است / قیمت خودرو افزایش می یابد / صفحه ۲

بازار به چه سمتی می رود

* سردبیر

اگر با بازار در حوزه های مختلف مرتبط باشید حتما 
درصدی  نیم  افزایش  با  که  اید  دریافته  بحال  تا 
قیمت دالر در بازار ارز ، ۱۰ درصدی افزایش قیمت 
در بازار کاال لحاظ می شود وجالب آن است که اگر 
همین روند رویه کاهشی داشته باشد و حتی دالر 
۱۰ درصد هم کاهش پیدا کند قیمت کاالهای بازار 

نیم درصد هم کاهش پیدا نمی کند . 
همین چند روز پیش بود که برای تامین کاالیی با 
یک شرکت در خارج از استان قرارداد بسته بودم با 
تماس ناگهانی و اعالم فروشنده  متوجه شدم که با 
حدود ، افزایش ۳ یا ۴ درصدی نرخ دالر ،یک دفعه 
قریب به ۲۰ درصد قیمت این محصول افزایش 
پیدا کرده است  و هیجانات بازار آن چنان مرا تحت 
فشار قرار داد که کاالیی که قبل از آن می توانستم 
تر  طوالنی  پرداخت  دوره  با  و  ارزانتر  درصد   ۲۰
این  نقد خریدم حاال  با هزاران منت  امروز  بخرم 
سئوال پیش می آید که به راستی علت العلل گرانی 

همان افزایش چند درصدی دالر است؟
 اگر کمی در این مساله تامل کنیم خواهیم دید که 
متاسفانه امروزه بیش از نوسانات ارز و تورم ،این 
انصاف برخی فروشندگان و عرضه کنندگان بازار 
است که دچار تحول و نوسان شده است . برخی 
نامبارک  سودهای  با  را  انبارشان  که  فروشندگان 
بدبختانه  و  کنند  می  پر  حرام  تاسف  با عرض  و 
تعدادشان کم هم نیست ،  امروز در حال جوالن در  
صحنه بی رنگ اقتصاد زندگی من و شمایی شده 
اند که به اجبار و بر اثر جو روانی افزایش قیمت ها 

، به این طمع کاری ها تن می دهیم . 
بین  در  جمعی  همتی  اگر  که  رسد  می  نظر  به 

مردم ایجاد شود که ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمقاله

  تاسیسات آبی استان هوشمند  می شوند
دربازدید اصحاب رسانه از تاسیسات

آب و فاضالب استان عنوان شد :

صفحه ۸

جم
ن 

 امی
س :

عک

در نشست صفحه اجتماعی آوا عنوان شد:

انتقال از دریای عمان، 
اقتصادی ترین شیوه 
تأمین آبی استان
های  قصه  آن  از  جنوبی  خراسان  در  آب  بحران 
محفل  هر  نقل  سالهاست  که  است  ای  پرغصه 
شده، به نحوی که مدت هاست هیچ منبر موعظه، 

تریبون سخنرانی و ... ) مشروح گزارش در صفحه ۳ (

۲۷میلیارد تومان برای 
جبران خسارت خشکسالی
صفحه ۷

آموزش رایگان بسته بندی 
و بازاریابی در دومین نمایشگاه 
صنایع دستی شرق کشور
صفحه ۷

جناب آقای مهندس عبدالرضا گرامی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار محترم خراسان جنوبی

صميمانه تبریک عرض نموده ، توفيقات روز افزون و سالمتي شما را
 از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیر عامل
 اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

جناب آقای مهندس عبدالرضا گرامی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار محترم خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال توفيقات روز افزون و پایداری شما بزرگوار را خواستاریم.

شرکت تعاونی دامداران پیام دام

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 استان خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت برادر خانم گرامی تان

 را تسليت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 
صبری جميل و اجری جزیل خواهانيم. ما را در غم خود شریک بدانيد

خانواده ابراهیم زاده

جناب آقای دکتر سید محمد موسوی میرزائی
متخصص محترم مغز و اعصاب

زحمات بی دریغ ، مجدانه و پيگيری های خالصانه جناب عالی در جهت درمان موثر بيماران، خصوصا 
بيمارمان را ارج می نهيم.  سالمتی و موفقيت روز افزون شما را از خداوند مسئلت داریم.

 خانواده میرزائی

جناب آقاي دکتر الهیاري
بدینوسيله از زحمات خالصانه و بي دریغ جناب عالي در 

مراحل درمان جناب آقاي دکتر اخباري در بیمارستان و همراهي و پشتیبانی بی وقفه شما

 کمال تشكر و سپاس را داشته، برایتان آرزوي سالمتي و شادماني داریم. 

جمعي از شهروندان بیرجندی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار  و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی برادر همسرتان

 شادروان احمد نارمنجی
 را حضور جناب عالی و بازماندگان محترم تسليت عرض نموده، غفران الهی و علو درجات آن مرحوم 

و شكيبایی بازماندگان را از ایزد منان خواستاریم.

کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان ،کانون بازنشستگان استان
 خانه کارگر تشکیالت بیرجند

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

مصيبت درگذشت برادر خانم عزیزتان

 شادروان احمد نارمنجی
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از خداوند منان علو درجات آن مرحوم 

و صبر بازماندگان را آرزومندیم.

هیئت مدیره تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند )بهار سابق(

ای کاش رفتنت را بازگشتی و فراقت را صبری و دریای دردمان را مرهمی بود 
۲1 آذر ماه هشتمین سالروز هجرت ابدی زنده یاد حاج غالمحسین گنجی

 گرامی باد. 
روحش شاد و یادش همیشه سبز

همسرت

خانواده محترم ضیائیان
مصيبت درگذشت شادروان حاج حسن ضیائیان

 را خدمت شما و فاميل وابسته تسليت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 
و برای بازماندگان محترم صبر و شكيبایی آرزومندیم.

خانواده های کیاستی مقدم

)هوالباقی(

سرکار خانم مینو فرزین و جناب آقای رضا گنجی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده ماجده و مادر خانم تان را تسليت عرض نموده

برای شما و خانواده محترم صبر جميل و اجر جزیل آرزومندیم.

خسرو قادری و بانو

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار  و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت برادر خانم گرامی تان شادروان احمد نارمنجی را محضر جناب عالی و خانواده و فاميل 
بزرگوار تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما

  و دیگر سوگواران محترم صبر و شكيبایی مسئلت می نمایيم. روح شان شاد و یادشان گرامی باد

اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی برادر همسرتان مرحوم احمد نارمنجی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم و سایر اقوام و فاميل وابسته تسليت عرض نموده 

 از ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جميل خواستاریم.

شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آالینده

استاد و حقوقدان فرزانه

جناب آقای دکتر طاهری
عضو محترم شورای اسالمی شهر بیرجند

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی از سوی استاندار محترم به عنوان دستیار استاندار در امور اهل سنت
 باعث خشنودی و مسرت ما شد. این انتخاب را صميمانه خدمت شما تبریک عرض نموده و موفقيت

 بيش از پيش جناب عالی را از درگاه ایزد متعال خواهانم. در ضمن از حسن انتخاب جناب آقای پرویزی
 استاندار محترم خراسان جنوبی کمال تشكر را دارم.

مهندس شمس خواجوی

سرکارخانم بی بی عصمت سرفرازی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری 
جناب آقای اسماعیل حسین پور  مدیرکل محترم حوزه استاندار

 جناب آقای مهندس احمد حاجی زاده
 مشاور محترم استاندار در حوزه آموزش عالی 

انتصاب شما که از نيكان و فرهيختگان در حوزه فرهنگ و اقتصاد شرق کشور هستيد 
مایه مسرت همه دلسوزان این استان گردیده است، موفقيت شما آرزوی ماست.

انجمن اسالمی مهندسان خراسان جنوبی

قابل توجه بانک ها، موسسات و شرکت ها 
یک دربند مغازه به متراژ 1۲0 متر در بهترین نقطه خیابان طالقانی اجاره داده می شود

در صورت نیاز همراه با پارکینگ   0۹1556۲۲318
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گازخانگیگرانمیشود

جام جم -معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه افزایش قیمت گاز مشترکان 
خانگی و صنعتی، گفت: با افزایش سهم گاز در سبد سوخت، عمال نفت 
سفید و سایر فرآورده های نفتی را باید در موزه ها پیدا کنیم.

احتمالعدمافزایشحقبیمهشخصثالث

بیان  با  مرکزی  بیمه  رئیس کل  اعتبار-  عصر 
اینکه درخواست ما از قوه قضاییه این است که 
نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۹۶ افزایش نیابد، 
بستگی  ثالث  شخص  بیمه  نرخ  در  گفت:تغییر 
به  توجه  با  ولی  دارد؛  قضاییه  قوه  تشخیص  به 
اینکه نرخ تورم اکنون خیلی پایین است، به نظر 

نمی رسد افزایشی در این زمینه داشته باشیم.

2۰۰هزارزندانیبیمهمیشوند

عصر اعتبار- الهام امین زاده دستیار ویژه رییس 
مختلف  نهادهای  با  مذاکرات  انجام  از  جمهور 
داد. وی  خبر  زندانی  بیمه شدن ۲۰۰هزار  برای 
گفت:یکی از این حقوق برخورداری از حق بیمه 
است که در رابطه با احقاق این حق، تالشهایی در 
حال انجام است.وی از مذاکره با وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: با شخص دکتر 
زندانیان مذاکرات  بیمه شدن  با  رابطه  ربیعی در 
متعددی داشتم و قرار شد در صورت تامین منابع 

مالی، طرح بیمه شدن زندانیان اجرا شود.

افزایشقیمتمسکن
امسالزیرنرختورماست

وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون  اعتبار-  عصر 
امسال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  و شهرسازی  راه 
تورم  نرخ  زیر  که  داریم  مسکن  قیمت  افزایش 
 ۲۰۰ ساخت  جاری  هفته  گفت:در  است،  بوده 
هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی که 
تعدادی هم ساخت است،  اجاره و  شامل ودیعه، 

در هیأت دولت مطرح می شود.

قیمتخودروافزایشمییابد

به  واردات  فدراسیون  رئیس  احتشام زاد  فرهاد 
تشریح تاثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت 
تاثیر  می تواند  افزایش  این  که  کرد  عنوان  و 
باشد. داشته  خودرو  قیمت  افزایش  بر  مستقیمی 
وی گفت: بر اساس آمار و نرخ های روزهای اخیر، 
ثبات  به  تقریبا  نبوده و  افزایش روبرو  با  ارز  نرخ 
نسبی رسیده است اما اگر قیمت هفته های گذشته 
را مد نظر قرار دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شده 

و بخش خودرو را تحت تاثیر قرار داده است.

سرمقاله

اعالمجزئیاتخریدسهامبیمهملت
توسطبازنشستگانکشوری

با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مالی  هلدینگ 
چگونگی  و  ضوابط  شرایط،  ای،  اطالعیه  انتشار 
را  ملت  بیمه  سهام  به  مربوط  تسهیالت  خرید 
اعالم کرد.با توجه به سیاست های اخیر صندوق 
راستای  در  تا  شده  مقرر  کشوری،  بازنشستگی 
توانمندسازی هرچه بیشتر بازنشستگان کشوری، 
سهام برخی از شرکت های مالی و خدمت محور، 
شناسایی و پس از مذاکره و خریداری از طریق بازار 
بورس، با اختصاص تسهیالت الزم به بازنشستگان 

فرهیخته مشترک این صندوق واگذار شود.

اسکناسهای»تومانی«ازکیمیآید؟

برای  دولت  هیات  مصوبه  اگر  اعتبار-  عصر 
تایید  به  تومان  به  ریال  از  ملی  پول  واحد  تغییر 
و تصویب نمایندگان مجلس برسد و بعد از تعیین 
ساز و کار در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، 
و  چاپ  برای  آینده  سال  ابتدای  از  بانک  این 
و  کمتر  یک صفر  با  جدید  اسکناس های  تزریق 

بر مبنای تومان اقدام خواهد کرد.

وضعیتپروازدرتمامفرودگاهها
بهحالتعادیبازگشت

فرودگاههای  همه  در  پروازها  وضعیت  مهر- 
کشور به حالت عادی بازگشت و با تمهیدات پیش 
بینی شده، تمام فرودگاهها به روی همه پروازها 
تمهیدات  به  توجه  با  فرودگاهها  همه  است.  باز 
پیش بینی شده به روی همه پروازها باز بوده و 
آماده ارائه خدمات هوانوردی و فرودگاهی است.

بارشهایایراننصفشد

آبی  سال  در  کشور  های  بارندگی  مهر-میزان 
 ۴۸ با  درازمدت  دوره   میانگین  به  نسبت  جاری 
یافته  کاهش  درصد   ۳۱ حدود  بارش  میلی متر 
ایستگاه  در  بارش ها  میزان  بیشترین  است. 
میلیمتر   ۶۶۰ با  مازندران  استان  در  آباد  محمود 
و کمترین میزان بارش ها در ایستگاه های چابهار 
در  جنگل  آباد  جنت  بلوچستان،  و  سیستان  در 
خراسان رضوی، خونیک علیا در خراسان جنوبی 

صفر میلی متر به ثبت رسیده است.

قطعسیمکارتهایبدونهویت

و  مقررات  تنظیم  سازمان  جم-سخنگوی  جام 
تلفن  اپراتورهای  گفت:  ایران  رادیویی  ارتباطات 
همراه موظفند نسبت به تعیین تکلیف مشترکانی 
که وضعیت اطالعات ثبتی آنها دارای نقص است 
اقدام کرده و در صورت بی اعتنایی بعد از سه بار 

تذکر، سیم کارت را قطع کنند.

وضعیتشهریهمدارسغیردولتی
درسالآینده

مدارس  سازمان  رئیس  گرد  جم-،مرضیه  جام 
از  برخی  شهریه  آینده  سال  گفت:  غیردولتی 
افزایش  تورم  نرخ  و  شرایط  به  نسبت  مدارس 
می یابد.وی گفت: اخیراً جلساتی را با کارشناسان 
و مؤسسان مدارس غیردولتی در رابطه با تعیین 

الگوی شهریه برگزار کرده ایم.

بازار به چه سمتی می رود
* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( به نظر می رسد که اگر 

همتی جمعی در بین مردم ایجاد شود که به این 
گفته  نه  طلب  فرصت  کنندگان  سواستفاده  گونه 
شود و همچنین دستگاه های ناظر بر بازار نیز در 
کنند  پیدا  ورود  بیشتری  دقت عمل  با   باره  این 
همچنین دستگاه های متولی صدور مجوز نیز در 
بازار اسالمی  برای یک  باره  آموزش های الزم 
مواقع  گونه  این  در  بتوانیم   شاید   نمایند  اقدام 

امنیت خاطر بیشتری در جامعه ایجاد نمائیم .
در  کم  کم  الذکر  فوق  نامیمون  روند  متاسفانه   
بازار استان هم ورود پیدا کرده است مشاهده شده 
خراسان  بازار  روزهای  این  جوان  کاسبان  برخی 
جنوبی نیز ، که شرکت و یا فروشگاهی را افتتاح 
بهانه  به  نیز  صباحی  چند  از  بعد  و  کنند  می 
ورشکستگی وکسادی بازار ... به شاخه ای دیگر 
می پرند هم به این بی انصافی دچار شده اند و 
این مهم گواه آن است که این افراد نه مکاسب 
آداب و اصول کسب و  با  نه  اند و  را ورقی زده 
کار اسالمی آشنایی دارند . نه راه و روش کسب 

و کار را می دانند و نه قوانین بازار و اقتصاد را .
نوع  در  بنیادین  تصمیمات  اتخاذ  با  امیدواریم 
شکل گیری بازار و اصناف جدید و نظارت بیش 
از پیش بتوانیم گام های مثبتی در داشتن جامعه 
ای عاری از این گونه آسیب ها برداریم تا در سال 
های آینده  که کاسبان  اصیل بازار ، حراست از 
حرمت این صنف را  به  دست قشر جوان جامعه 
می سپارند  ، باز هم  بازاری در طراز یک شهر 

متدین و فرهنگی داشته باشیم .

سردارنقدی:لحظهایدستازمبارزهبا
کفرونفاقوظلمبرنخواهمداشت

سردار نقدی در نامه ای به رهبر معظم انقالب 
تصریح کرد: تا نفس دارم بر عهد و پیمانی که 
با حضرتعالی و امام و شهیدان بسته ام، هستم 
و به فضل پروردگار لحظه ای دست از مبارزه با 
کفر و نفاق و ظلم و ستم بر نخواهم داشت. در 
این نامه آمده است : از لطف و عنایت و اعتماد به این سرباز کوچک 
والیت برای خدمت در سنگری جدید که موضوع آن دغدغه اصلی 
حضرتعالی است، تشکر می کنم و پیش از آن، اینکه رخصت دادید 

بیش از 7 سال خادم و نوکر بسیجیان باشم صمیمانه سپاسگزارم.

کدخدایی:هیچحکومتیفردیراتایید
نمیکندکهدرنهایتنظامراتغییردهد

وجود  به  اشاره  با  نگهبان  شورای  سخنگوی 
یا  دموکرات  دنیا گفت:حزب  تمام  در  نظارت 
معرفی  را  فردی  هرگز  آمریکا  جمهوری خواه 
دهد.  تغییر  را  آمریکا  نظام  که  کنند  نمی 
دارد.  در سایر کشورها هم وجود  این مسئله 
از مشکالت  ها  تایید صالحیت  اینکه مسئله  به  اشاره  با  کدخدایی 
قانونی موجود است، افزود: اینکه تا چه اندازه در این زمینه مکانیزم 
های موثری را اعمال کردیم، محل بحث است، اما اصل نظارت بر 

صالحیت نامزدها در تمام نظامات انتخاباتی وجود دارد.

برخیبهخاطرتوهموغرورکاذب،نقش
اصالحطلباندرانتخابات۹2راباورندارند

نماینده تهران در مجلس  گفت : اینکه برخی 
در  طلبان  اصالح  محوری  نقش  آقایان  از 
به  می شوند  منکر  ندارند  باور  را  انتخابات۹۲ 
بر می گردد. عارف  یک توهم و غرور کاذب 
بین  اعتماد  مهم  عامل  را  مسئوالن  صداقت 
حاکمیت و ملت دانست و گفت: تغییر روند در خرداد ۹۲ که امری 
اجتناب ناپذیر بود به خاطر رویگردانی مردم از دروغ و رفتارهای عوام 
فریبانه بود و انتظار است پاسخ اعتماد مردم به تفکر اصالح طلبی و 

اعتدالی را  با اخالق و عمل به وعده های داده شود.

رحیمی:طبقاسنادهمهحسابهاازابتدا
بهنامقوهقضائیهبوده،نهرئیسآن

با  دیدار  خصوص  در  امید  فراکسیون  عضو 
رئیس قوه قضائیه گفت: پس از رویت اسناد 
برای همه طیف های سیاسی کامال روشن شد 
که کلیه حساب ها مربوط به قوه قضائیه بوده 
است. رحیمی تاکید کرد: طبق اسنادی که به 
نمایندگان ارائه شد، سپرده ها و اعتبارات مورد نظر به حساب قوه 
قضائیه واریز شده است و این حساب ها مربوط به رئیس قوه قضائیه 
نبوده است. وی ادامه داد: آیت اهلل آملی الریجانی نیز تاکید کردند 
این حساب ها در هیچ دوره ای به نام رئیس قوه قضائیه نبوده است.

الریجانی:همزمانداراییهایمن،نزدیکان
احمدینژادوناطقنوریرابررسیکنید

عالوه  نامه ای  انتشار  با  الریجانی  فاضل 
با  خود  جلسه  درباره  توضیحاتی  ارائه  بر 
خواست  تهران  دادستان  از  مرتضوی،  سعید 
بررسی  مسئوالن  برخی  و  خود  دارایی های 
شود. برادر روسای قوای مقننه و قضائیه  در 
نامه خود آورده است :  در نامه فاضل الریجانی آمده است: »اخیرا 
هجمه هایی جهت دار از سوی برخی جریان های سیاسی معلوم الحال 
در داخل و خارج از کشور علیه ریاست محترم قوه قضائیه و در دنباله 
آن نسبت به این جانب منتشر شده است که برای اطالع ملت شریف 
ایران الزم می دانم تا نسبت به این دست اقدامات اغواگرایانه همراه 
با اهداف تخریبی توضیحاتی را بیان کنم. اگر در نوبت قبل پروژه 
خورد،  کلید  قبل  دولت  رئیس  سوی  از  قوا  رؤسای  چهره  تخریب 
این بار ظاهرا هدف گروهی دیگر تخریب چهره ریاست قوه قضائیه 
است تا شاید این اغواگری های رسانه ای بتواند رئیس قوه قضائیه را 

از مسیر اصلی خود که اجرای عدالت می باشد بازدارد. حاشا و کال.
کردم  پیشنهاد  تهران  محترم  دادستان  به  خطاب  نامه ای  در  قبال 
اینجانب  دارایی های  تمام  فرمایند  دستور  حقیقت  آشکارشدن  برای 
از قبل انقالب تاکنون بررسی شود. اکنون نیز مجددا در پیشگاه ملت 
شریف ایران تقاضا دارم هم زمان دارایی های نزدیکان آقای محمود 
احمدی نژاد و دارایی های حاج علی اکبر ناطق نوری و نزدیکانشان و 
سایر مسئوالن نظام که ممکن است شبهه ای در دارایی شان وجود 
داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافه تر وجود دارد به 
نفع بیت المال ضبط و ثبت شده و گزارش آن به اطالع مردم برسد.

اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  ستادکل  معاون 
ایران گفت: شرایط نظامی و امنیتی امروز خلیج فارس 
در  کاماًل  دشمن  امکانات  و  نیروها  که  است  به گونه ای 

تیررس نظامیان ایران قرار دارد.
تبلیغات  و  فرهنگی  معاون  جزایری  سیدمسعود  سردار 
به  واکنش  در  مسلح  نیروهای  ستادکل  دفاعی 
رجزخوانی ها و تهدیدات پوشالی جمعی از سیاستمداران 
آمریکا، گفت: نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران 
فارس  منطقه خلیج  بر  دیگری  زمان  از هر  بیش  امروز 
و  نظامی  شرایط  کرد:  تأکید  دارند.وی  احاطه  و  اشراف 
نیروها  که  است  به گونه ای  فارس  خلیج  امروز  امنیتی 

ایران  نظامیان  تیررس  در  کاماًل  دشمن  امکانات  و 
داد:  هشدار  مسلح  نیروهای  ستادکل  معاون  دارد.  قرار 
اقدامی  آنها  اذناب  و  آمریکایی  جنگ طلبان  چنانچه 
تند  واکنش  با  حتمًا  دهند  انجام  غیرحرفه ای  و  ناپخته 
رزمندگان اسالم روبه رو خواهند شد. سردار جزایری در 
نیروهای  ایران و  پایان تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
مسلح در زمینه دفاع و امنیت با کسی شوخی ندارند و 
هر اقدامی که بخواهد امنیت کشور را دچار مخاطره کند، 
قطعًا پاسخ خواهند داد. معاون ستادکل نیروهای مسلح 
گفت: کسانی که خواستار غرق کردن قایق های ایرانی 

در خلیج فارس هستند، فاقد شعور نظامی اند.

نیروهایدشمندرخلیجفارسدرتیررسکاملنظامیانایرانهستند
سردار جزایری : اقدام جنگ طلبان آمریکا با واکنش تند ایران روبه رو خواهد شد

داربستمهدی
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی 32319263- 09151642377- وسیله کار

تجهیزبتنمهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

بامجوزرسمیوبیمهمسئولیت

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/3242432۰-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحيد21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحاديه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای معدن تاالران شرکت خارا سنگ
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای معدن تاالران شرکت خارا 
سنگ  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد حسین محمدی با کد شناسایی بیمه 68902011  ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی کارگر ساده و استادکار  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 معدن گرانیت فسون چاه سلیمان
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای معدن گرانیت فسون چاه 
سلیمان فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد حسین محمدی با کد شناسایی بیمه 68902011  ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی کارگر ساده 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

ایـزوگامرهبـردارفروشقیر-چتایی-)قیرگونی(
بلوار شعبانيه حدفاصل خيابان کارگران و چهارراه دولت 09153638047 - 32317903   

  بلوار شعبانيه حدفاصل خيابان کارگران و چهارراه دولت

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازی     32313600  -  09151615069 جليلی

بنگاهقالببتنتـوکــل آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
اموال  اجرایی  کالسه 2014/95  پرونده  در  اینکه  به  نظر 

افزار حسابداری  نرم  تاپ،  آنتی ویروس، اسپیکر لپ  تاپ،  شامل لپ 
زمرد ساده، اسپیکر حرفه ای، دسته بازی معمولی، هدفن بی سیم، 
بلوتوث، بلندگوی 3 تیکه، نرم افزار حسابداری زمرد حرفه ای جمعاً به 
مبلغ 000/ 54/650 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی سید حسن 
سرفرازی به مبلغ 56/374/760 ریال در حق آقای حمیدرضا کاظمی 
و مبلغ 2/675/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز 
چهارشنبه تاریخ 1395/10/01 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 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. لذا متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال 
به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به کارفرمای معدن بام گرانیت  گزیک شیبانی

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 
هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای معدن بام گرانیت 
آقای محمد  ابالغ می گردد  المکان  گزیک شیبانی فعال مجهول 
حسین محمدی با کد شناسایی بیمه 68902011 ادعای اشتغال 
در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساده 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

به راستی که فصل زمستان و برف و باران برای کسانی زیباست که خاطری آسوده دارند از خانه ای گرم و لباسی مناسب برای زمستانی 
سرد... در فصل سرد به فکر نیازمندانی باشیم که آمدن برف و باران برایشان یک رویای شیرین نیست...

شما همشهری عزیز می توانید با اهدای لباس گرم مازاد قابل استفاده یا نو و همچنین کفش، وسایل گرمایشی
 )بخاری گازی - چراغ گرمکن نفتی - نفت( به یاری نیازمندان بشتابید.

آدرسمرکزنیکوکاری:بیرجند-خیابانکارگران-بینکارگر4و6مسجدحضرتصدیقهطاهره)س(
تلفن:۰۹1572۰212۹-323178۹8

شمارهحسابواریزکمکمردمیبهناممرکزنزدبانکصادرات:۰1۰۹2۰8۰54۰۰۰
شمارهکارت:6۰376۹1۹۹۰125627

همچنین شما می توانید ضمن اطالع قبلی تماس با مرکز 32317898- 09157202129 
کاالهای اهدایی خود را به نزدیکترین مسجد محل زندگی خود برده و به خادم یا هیئت امنا آن مسجد تحویل نمایید. )این کار خیر را به دوستان، اقوام، 

همکاران پیشنهاد دهید یا در گروه های مجازی تبلیغ نمایید تا در اجر این کار معنوی سهیم باشید(

مرکزنیکوکاریمسجدحضرتصدیقهطاهره)س(بیرجند

ثبتنامعتباتعالیات

دفترزیارتیعماد

تلفنتماس:

32224113

آگهی تغییرات شرکت بهساز بنای مهندسین برتر پارسیس )سهامی خاص( شماره ثبت 5101 و شناسه ملی 
14005129739

1- آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی 0650220013 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم نخعی به شماره 
ملی0652253091به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم معصومی نسب به شماره ملی 0652750680 به سمت منشی هیئت 
مدیره و آقای سید رضا حائری به شماره ملی 0651916437 و آقای مرتضی لطفی به شماره ملی 0651846684 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 2 - آقای مرتضی لطفی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و ... با امضای آقای محمدرضا محمدی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است . با  ثبت 
این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی  

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بهساز بنای مهندسین برتر پارسیس )سهامی خاص( شماره ثبت 5101  و شناسه ملی 
14005129739

به استناد صورت جلسه  مجمع عمومی عادی مورخ 95/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان مرتضی لطفی به شماره ملی 
0651846684 و محمدرضا محمدی به شماره ملی 0650220013 و محمد ابراهیم نخعی به شماره ملی0652253091 و ابراهیم معصومی نسب 
به شماره ملی 0652750680 و سید رضا حائری به شماره ملی 0651916437 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای عادل غریبی به شماره ملی 0640236911 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن مهجوره به شماره ملی 0653366949 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . با  ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بهساز بنای مهندسین برتر پارسیس )سهامی خاص( شماره ثبت 5101  و شناسه ملی 
14005129739

به استناد صورت جلسه  هیئت مدیره  مورخ 95/7/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -  عطف به صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 
95/7/16 ، نقل و انتقال سهام وفق مواد 39 و 40 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت جزو امور داخلی شرکت های سهامی خاص بوده و 
از موارد ثبت آگهی نمی باشد . با  ثبت این مستند تصمیمات نقل و انتقال سهام انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند
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هیچ  شهرداری  بوده  تعطیل  سال    5 ام   مغازه 
مدرکی را قبول  ندارد و عوارض می خواهد.

915...352
آخر  تقاطع  اعظم  پیامبر  سالم.کمربندی 
برا  که  داشته  برگردون  دور  دونه  یه  سجادشهر 
دور  همه  از  هم  واقعا  و  میشده  استفاده  صدجا 
بوده  بیشتر  دیدش  قدرت  کمربندی  برگرونای 
دوم  فلکه  از  مردم  و  کردن  مسدودش  حاال  اما 
تا آخر توحید و مردم منظریه  باال  سجادشهر به 
سراب  دوربرگردون  از  برن  باید  همه  امیرآباد  و 
درسته  شما  بنظر  ماشین  حجم  اینهمه  دوربزنن 
و  اونجا  شلوغه  خیلی  که  برن؟درحالی  اونجا  از 

آمارتصادفش خیلی بیشتر.. چرا آخه؟؟؟
915...766
 سالم بر آوای عزیز و درود بر سرمقاله های بی نظیر

عزیزان  یاداشت های شما  وقتی  پور  آقای هرم 
رو میخونیم سبک شده و اون روز شاد میشم که 

یکی حرف دل مردم زد
915...896

سالم  مدیرکل امور   شهر  و روستا ا ستانداری  لطفا   
بررسی   بفرمایید در خصوص کارکنان   مجردی که 
 از  دهیاری ها  در ادارات    مانند  شهرداری     و غیره   
با  جوانان     برای  آنوقت     و  باشند  کار می  مشغول  
مدرک   باال    که    توی    نوبت    کارنند. می گویند   کار   

نداریم. لطفا بررسی  بفرمایید. باتشکر
915...915

و  خواهشا   به   اداره  آب  آقای      مدیح   جناب   
به ساکنین   مهرشهر   اطالعیه  بفرمایید  فاضالب 
 بدهند قبل از روکش آسفالت  نسبت     به    انشعاب 
آب و فاضالب ملک خود  اقدام نمایند. تا هزینه 
متحمل  آسفالت  روکش  حفاری  بابت   زیادی  

باتشکر نگردند. 
915...915

استان  بومی  افراد  به  پزشکی  علوم  دانشگاه   
را  هایش  مجموعه  و  ستاد  در  فعالیت  امکان 
بدهد و ضمنا در زمینه هایی که کمبود نیرو دارد 

دانشجو تربیت کند به صواب نزدیکتر است
933...787

پروتین  اتحادیه  رییس  از  آواجان.  سالم 
حق  پول  سال  هر  که  همانطور  خواهشمندم 
اتحادیه میگیرن با گران شدن آب و برق  و هزار 
هزینه دیگر لطف کنن فکری به حال این کسبه 

کنند.تاچندسال دیگرمنتظربمانیم؟
915...437 

 قابل توجه مسئوالن استانی و دهیاری و شورا 
روستای حاجی اباد آیا می دانید در کنار خانه شما 
که از بهترین امکانات زندگی برخوردار است بیش 
از ششصد خانواری که از مرکز استان کمتر از پنج 
زندگی  امکانات  کمترین  از  دارد  فاصله  کیلومتر 
مانند آب ، برق و گاز محرومند و آیا سنت پیامبر 

و حضرت علی )ع( این است؟
915...748

شهید  بلوار  آسفالت  مسئول  که  کسانی  از  سالم 
همت مهر شهر هستند خواهشمندیم خیابان امام 
خمینی17و19خاکی هست نسبت به آسفالت این 
مکان هم اقدام فرمایند با تشکر تعدادی از ساکنان  
915...772 

در بازخورد گزارشی که 20 آذر با عنوان “دکتر 
روزنامه  در  ماندگار یک خدمتگزار”  نام  اخباری 
آوای خراسان جنوبی درج شده بود، روز گذشته 
تماس  روزنامه  دفتر  با  شهریان  هم  از  یکی 
مطلب  این  درج  برای  تشکر  ابراز  با  و  گرفت 
عنوان کرد: من به مدت یک ماه در بیمارستان 
بستری بودم اما متاسفانه پزشکان نمی توانستند 
آخر،  روز  دهند.  تشخیص  را  بنده  بیماری  علت 
به دکتر اخباری مراجعه کردم و ایشان با گرفتن 
تشخیص  را  بنده  بیماری  بالفاصله  قلب  نوار 
درمان  روند  تا  دادند  ارجاع  مشهد  به  و  داده 
انجام شود. وی با صدایی بغض آلود و در حالی 
که از خدمات دکتر اخباری تعریف و تمجید می 
کرد ادامه داد: از شنیدن خبر بیماری ایشان به 
شدت ناراحت شدم و امیدوارم هر چه زودتر در 

جوار امام رضا )ع( شفا پیدا کنند.

ایجاد ۷۵۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی
  

برنای تنها- مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از ایجاد 750 شغل برای مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: عمده این اشتغال ها از طریق فعالیت های صنایع 
دستی بوده است.  رضا سلم آبادی  اظهارکرد: تا پایان سال بیش از یک هزار و 500 شغل از سوی این نهاد در استان ایجاد می شود. وی با اشاره به پرداخت 

تسهیالت خود اشتغالی به مددجویان تحت حمایت این نهاد افزود: بخش اعظمی از اشتغال های ایجاد شده در حوزه صنایع دستی بوده است.

 5 شهر خراسان جنوبی در فهرست 20 شهر کم باران کشور/ ذخایر آبی اندک، مهمترین چالش توسعه استان

در نشست صفحه اجتماعی عنوان شد:

بهروزی فر- بحران آب در خراسان جنوبی از آن 
قصه های پرغصه ای است که سالهاست نقل هر 
محفل و مجلسی شده، به نحوی که مدت هاست 
هیچ منبر موعظه، تریبون سخنرانی یا مجلس نقد 
و بررسی خالی از این موضوع نداریم، یعنی هر 
کسی، در هر سمت و جایگاهی، در هر فرصت 
و برهه ای، بدون توجه به موضوع اصلی بحث، 
در بخشی از صحبت هایش به آب، این نعمت 
 گرانمایه کمیاب در خراسان جنوبی گریزی می زند،
 در و دیوار را مقصر این کاستی می خواند و از 
بی توجهی ها به جبران این نیاز شاکی می شود، 
مهم هم نیست که این حرف ها به جایی می رسد 
یا گوش کسی بدهکارشان می شود یا ...  مهم این 
 است که همه در این زمینه ادای وظیفه می کنند
و باری از دوش خود  بر می دارند، باشد که مقصر 

اصلی خودی نشان دهد .
این بار و در همین راستا، صفحه اجتماعی روزنامه 
برای متولیان مدیریت منابع آبی استان که گروهی 
از مقصران اصلی این بحران به شمار می روند-
البته به زعم برخی ها- فرصتی را فراهم کرده 
تا دور هم بنشینند و از برنامه هایی بگویند که 
در دستورکارشان قرار گرفته تا آینده این روزهای 

بحران زده را روشن تر سازد.
امامی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، هاشمی 
مقدم مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری، 
خندان رو مدیر کل هواشناسی، محمدزاده معاون 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  برداری  بهره 
استان و عباسی از پژوهشگران حوزه آب در این 
نشست حضور داشتند و بایدها و نبایدهایی را به 
تصویر کشیدند که نوید بخش روزهای خوبی بود.
نتیجه ساعت ها مذاکره و هم کالمی این گروه، 
در صحبت های مدیر عامل شرکت آب منطقه 
به  آب  انتقال  بحث  گفت:  که  ای خالصه شد 
استان، با توجه به وضع موجود که آب های تجدید 
 شونده هم در حال کاهش می باشد، صد درصد
 ضروری و جدی است. مطالعات صورت گرفته بر 
روی نیازهای شرب استان تا سال 1420  در کنار 
عواملی همچون رشد جمعیت و توسعه استان، 
انتقال آب را جدی تر می سازد، چرا که  توسعه 
استان که به رونق کشاورزی، صنعت، گردشگری 
و جمعیت گره خورده جز با افزایش منابع آبی از 

طریق انتقال آب مقدور و میسر نخواهد بود.
به گفته امامی، علیرغم باور خیلی ها که انتقال آب 
از دریای عمان با حواشی زیادی همراه است، انتقال 
آب از این دریا کم دغدغه ترین و اقتصادی ترین 
راه برای انتقال آب به استان می باشد، چرا که این 
مسیر هم مورد توافق استان های همسایه است و 
 هم هزینه کمتری را بر دولت تحمیل می نماید.

 طبق نقشه های هواشناسی، 
کم بارانی همچنان ادامه دارد

زمینه  در  نشست  این  مهمانان  بحث  شروع 
بحران آب با حوزه هواشناسی بود که با آمار و 
اطالعاتی که از میزان بارندگی های چند ساله 
اخیر در اختیار دارد، بیشتر و پیشتر از دیگر حوزه 

ها بر بحران آب در استان اذعان دارد.
 مدیر کل هواشناسی که هدف از این نشست را 
بیان واقعیت های استان به منظور ایجاد تلنگری 
برای عموم مردم عنوان کرد ، بر این نکته هم 
تأکید داشت که؛ در وضع فعلی دیگر شستن حیاط 
و ماشین و فرش و با استفاده از آب لوله کشی 
اصاًل توجیهی ندارد، لذا اگر هر کدام از ما به سهم 

خودمان قدمی در راستای صرفه جویی در مصرف 
آب برداریم قطعاً مشکالت موجود قابل حل است 
و خواهیم توانست با کمترین حاشیه ای از این 

وضع بحرانی گذر کنیم.
خندان رو بر این واقعیت تلخ هم تکیه کرد که؛ ما 
امسال در حالی هفدهمین سال خشکسالی و کم 
 بارانی را در استان پشت سر گذاشتیم که نقشه های 
 هواشناسی و بررسی وضع بارندگی ها ثابت می کند

 این روند همچنان ادامه دارد.
سال  در  استان  بارندگی  میانگین  او؛  گفته  به 
گذشته 65.7 میلی متر بوده که به نسبت بلند 
مدت 42 درصد و به نسبت مدت مشابه سال قبل 
آن 35 درصد کاهش را نشان می دهد. در کنار 
این آمار، ما سال زراعی گذشته را با وضعیت 17 

سال خشکسالی هم که مقایسه شد با 30 درصد 
کاهش بارندگی مواجه گشتیم، یعنی در مقایسه با 
شرایط بد، سال گذشته وضع بدتری را هم شاهد 
بودیم، البته این درحالی است که شرایط خیلی از 
شهرهای استان به لحاظ بارندگی، در سال گذشته 
بحرانی بوده، برای مثال ما در بشرویه با کاهش 
بلند  به  نسبت  بارندگی  میانگین  درصدی   77
مدت، بیشترین کمبود بارندگی را داشتیم، رتبه 
بعدی مربوط به طبس است با 54 درصد کاهش، 
و بعد از آن فردوس با 50 درصد، بیرجند 36درصد، 
قاین 32 درصد، نهبندان 27 درصد و در مجموع 
میانگین استان 42 درصد کاهش است که سبب 
شده در زمانی که وضع بارندگی در کل کشور 
بارندگی های  با  و  بوده  نرمال   در سال گذشته 
فراوانی که در شمال و غرب کشور داشتیم، تنها 
کاهش 2 درصدی بارندگی ها را به نسبت بلند مدت 
 شاهد باشیم، خراسان جنوبی بعد از استان های 
سوم  ردیف  در  بلوچستان  و  سیستان  و  یزد 

خشکسالی قرار بگیرد.
و نکته قابل تأمل در صحبت های او، این است که 
در جدول بررسی بارندگی های سال گذشته بین 
20 شهر کم باران کشور که بیشترین اختالف را 
با وضع نرمال داشته اند، 5 شهر بشرویه، فردوس، 
طبس، قاین و سرایان از استان خراسان جنوبی به 
چشم می خورند که در این بین بشرویه در صدر 

شهرهای کم باران کشور بوده است.
طبق  کرد:  خاطرنشان  هواشناسی  کل  مدیر 
بررسی های انجام شده طی یک دوره 7 ساله 

مشخص شد 94 درصد جمعیت استان تحت تأثیر 
خشکسالی قرار گرفته اند.

اما با توجه به اهمیت آمارها و اطالعات به ثبت 
رسیده از بارندگی ها و تغییرات اقلیمی، اداره کل 
آینده  انداز  راستای چشم  در  استان  هواشناسی 
برنامه های خود، کارهای تحقیقاتی زیادی انجام 
دادده که نتایج آن را در اختیار  سیاست گذاران 
نکته  اما  داده است  قرار  استان  ریزان  برنامه  و 
قابل اهمیت در این آینده نگری ها این است که 
امسال پاییز کم بارانی را تجربه می کنیم و در 
برخی از مناطق هم بین 5 تا 10 درصد کاهش 
بارندگی به نسبت نرمال پیش بینی می شود و 
از همه مهمتر این که بر خالف سال گذشته در 

اکثر مناطق هم تأخیر در بارندگی داریم.

 اطالعات هواشناسی، نقشه راه 
کشاورزی و صنعت

حال سؤال اینجاست؛ با توجه به این که تغییرات 
اقلیمی مهمترین گزینه در برنامه ریزی ها به شمار 
می رود، در اغلب کشورهای دنیا، پیش بینی های 
هواشناسی چند ده ساله است و این که ما هنوز 
نمی توانیم بیش از سه ماه فراتر برویم و شرایط 
آب و هوایی را تخمین بزنیم جای تعجب و سؤال 
دارد چرا که همین پیش بینی ها و داده های اولیه 
به راحتی می تواند هم به پژوهشگران و محققان 
در راستای ارائه طرح هایی کارآمد کمک نماید و 
هم این که در زمینه کشاورزی، صنعت و... برنامه 

ریزی درستی را به همراه داشته باشد.
 پاسخ خندان رو به این سؤال این است؛ پیش بینی های
 ما چند وجهی و در سه قالب کوتاه ، بلند و میان مدت 
 اتفاق می افتد ولی در هیچ کجای دنیا نمی توان
 وضع بارندگی در یک منطقه خاص را برای  چند 
سال دیگر پیش بینی کرد و به دقت گفت مثاًل 
در فالن شهر انگلستان در فالن روز سال 2020 
به  اشاره  با  شود  می  فقط  بلکه  داریم  بارندگی 
اوضاع اقلیمی این را عنوان کرد که یک منطقه به 
 سمت خشک تر شدن یا تر شدن پیش می رود.
از طرفی پیش بینی های بلند مدت مستلزم دو نیاز 
اساسی ابر کامپیوتر و دیتای قبلی می باشد که ما به 
جهت تحریم ها دسترسی به اَبرکامپیوترها نداشتیم 
 و طی چند سال اخیر با همکاری دانشگاه های

مطرح کشور و سازمان هواشناسی اَبر کامپیوتری در 
 حد کوچک تهیه شده و در زمان حاضر برنامه های
 اقلیمی را بر مبنای داده های آن ارائه می نمایند.

در بحث دیتاها و داده های قدیمی هم با توجه به 
این که ایستگاه های هواشناسی ما حدود 58 سال 
قدمت دارد لذا به اطالعات قدیمی تر دسترسی 
نداریم تا بتوانیم برای پیش بینی های بلندمدت 
از آن استفاده نماییم، اینکه کمبود دیتا داریم را 
قبول داریم اما در شرایط فعلی تمام تالش مان 
بر این است که زیرساخت های موجود را توسعه 
دهیم تا زمینه دسترسی به دیتاها هم فراهم تر 
گردد، نسبت به تأسیس ایستگاه های خودکار هم 
اقدام نموده ایم تا خطاهای انسانی هم کاهش 
یابد، االن 103 ایستگاه هواشناسی در استان راه 

اندازی کرده ایم که تمام تغییرات جوی را بی وقفه 
ثبت می کنند و در مجموع برای آیندگان سرمایه 
گذاری خوبی داشته ایم، چرا که می گویند یک 
دالر سرمایه گذاری در هواشناسی 15 دالر بازده 
برای جامعه دارد، چون اطالعات هواشناسی نقشه 

راهی برای کشاورزی و صنعت می باشد.
آن چه اکنون ارائه می گردد، به این گونه است که 
اوضاع رصد شده  بر اساس یک مدل هواشناسی 
روی  از  که  و سیستم جوی  بازسازی می شود 
 دریای مدیترانه یا دریای سیاه حرکت می کند، 
رصد شده و بر اساس پیشرفت آن، نقشه های 
پیش یابی 120 ساعته تهیه می گردد که کوتاه 

مدت و در بازه زمانی 5-10 روز است.

در استان ما آب، بستر توسعه نیست

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری در 
ادامه به این مسئله اشاره کرد که؛ اگر بخواهیم 
شود،  حل  آن  پیامدهای  و  استان  آب  بحران 
اولین اصل این است که به مدیریت یکپارچه 
آب باور قلبی داشته باشیم، اعتبارات ویژه ای 
با  و  ببینیم  استان  آبرسان  های  حوزه  برای 
مدیریت استانداری و شرکت آب منطقه ای، به 
برنامه هایی بیندیشیم که آورده های بیشتری 

برای استان داشته باشد.
اصل دوم هم این است که این نگاه و شعار»آب، 
بستر توسعه است« را به این گونه اصالح کنیم 
که »آب، کمک کننده به توسعه است«چرا که با 

وجود ذخایر آبی اندکی که در استان داریم، عماًل 
در توسعه با مشکل مواجه خواهیم شد، لذا باید با 
توجه به همین منابع به توسعه مشاغلی همچون 
بوم گردی، تولید و توزیع صنایع دستی و... توجه 

بیشتری داشته باشیم.
به گفته هاشمی مقدم؛ شرکت آب و فاضالب 
 180 برای  نیاز  مورد  آب  تأمین  برای  استان 
هزار مشترک خود در سطح شهرهای استان، 
آبی  منابع  از  مکعب  متر  میلیون   45 ساالنه 
هزینه  که  جایی  آن  از  و  کند  می  برداشت 
انتقال  و  آن  تجهیز  چاه،  آب)حفر  تولید  های 
آب به شهر( بسیار سنگین می باشد-حفریک 
میلیون   600 حدود   ، بیرجند  در  چاه  حلقه 
تومان هزینه در بردارد- لذا پیشتر و بیشتر از 

مقوله تأمین آب، به مدیریت منابع موجود و در 
حقیقت بحث کاهش مصارف مشترکین و هدر 

رفت آب توجه داشته است.
او ادامه داد: در راستای مدیریت منابع موجود، 
چند دستگاه های نشت یاب را خریداری کرده 
و با فعال کردن آن بر روی شبکه های توزیع 
نهبندان و فردوس،  بیرجند، طبس،  شهرهای 
و  یافتیم  را  زیرزمینی  مخفی  های  نشتی 
اقدام  ها  آن  بازسازی  و  مرمت  به  نسبت 
برنامه عملیاتی سبب شده در  نمودیم، همین 
لیتر   40 بیرجند  در شهر  تنها  امسال  تابستان 
آب  -بازیافت  چاه  حلقه  دو  -معادل  ثانیه  در 
که  شدیم  این  مانع  عماًل  و  باشیم  داشته  را 
شرکت آب منطقه ای به روال سالهای گذشته 
برای تجهیز یک حلقه چاه و تحویل آن برای 
در  بپردازد،  را  گزافی  هزینه  شهر  نیاز  تأمین 
کنار این کار، مهندسی دوباره و بهینه سازی 
بتوانیم  تا  داشتیم  برنامه  در  هم  را  تأسیسات 
به  انرژی،  وری  بهره  و  هدررفت  کاهش  با 

حداکثر بهره وری دست یابیم.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان، 
مجموعه  این  خاص  مصرف،  مدیریت  موضوع 
نیست و دیگر دستگاه های اجرایی هم باید در این 
 مهم مشارکت داشته باشند برای مثال؛ شهرداری ها 
 باید برای فضای سبز موجود، استفاده از شیوه های

آب  از  سبز  فضای  آب  جداسازی  آبیاری،  نوین 
شرب و تغییر الگوی کشت را جدی بگیرند و 
آب مصرفی خود را مدیریت نمایند-شهرداری 

بیرجند سال گذشته عالوه بر استفاده از منابعی 
که از طریق آب منطقه ای در اختیار گرفته 840 
هزار متر مکعب از منابع آبی شهر برداشت نموده 
است-از طرفی تمام تأکید ما بر این است که 
آبیاری  شب  پایانی  ساعات  در  سبز  فضاهای 
شوند چرا که با توجه به نحوه طراحی شبکه ها 
بر اساس پیک مصرف روزانه، باز گذاشتن آب 
برای آبیاری فضاهای سبز، به شبکه فشار می 
آورد و برای مشترک مشکل ایجاد می کند لذا 
ما ناچاریم برای جبران این مسئله با کلی هزینه، 

قطر شبکه را افزایش دهیم.

 کلید حل مشکالت موجود،
 در دست مردم 

هاشمی مقدم تأکید نمود: عالوه بر این مهندسین 
ناظر در سازمان نظام مهندسی هم باید در جریان 
ساخت و سازها بر وضعیت تأسیسات نظارت کامل 
داشته باشند، نصب شیرآالت کاهنده، به کار رفتن 
 فالش تانک های کم ظرفیت، تعبیه راه هایی
در  خاکستری  های  فاضالب  از  استفاده  برای 
آبیاری فضاهای سبز منازل و فالش تانک هاو... 
از مواردی است که می تواند مصرف آب را در 

هر بنایی  کاهش دهد.
وی به هدررفت آب از شبکه ها هم اشاره کرد 
و گفت: اکنون 25 درصد2600 کیلومتر شبکه و 
انتقالی که در سطح استان داریم، فرسوده  خط 
است و بازسازی آنها اعتبار بسیاری نیاز دارد به 
همین جهت ما برای جبران این مشکل، بحث 
زون بندی شبکه را عملیاتی کردیم و با نصب 
شیرهای فشارشکن در ورودی کوچه ها، ضمن 
تأمین نیاز مردم به طور مطلوب، میزان اتفاقات 
را هم کاهش داده ایم، مسئله قابل تأمل در این 
موضوع، اختالف ارتفاع 160 متری در خط الرأس 
و خط القعر شبکه بیرجند است که فشار زیادی را 
بر شبکه تحمیل می نماید بنابراین با زون بندی 

این مشکل به خوبی مدیریت شده است.
او به روال دیگر نشست ها و گفتگوهای خود، 
از هزینه بر بودن جریان استحصال و توزیع آب 
گفت و خاطرنشان نمود: با توجه به این که برای 
تحویل هر متر مکعب آب به مشترک بیش از 
500 تومان زیان می بینیم و همین مسئله هم 
زیان  تومان  میلیارد  با 18   باعث شده ساالنه 
انباشته  مواجه شویم به همین جهت درخواست 
سازمان  و  استانداری  اسالمی،  شوراهای  از  ما 
منابع  تأمین  در  را  ما  که  است  این  مدیریت 
مدیریت  عملیات  اجرای  برای  نیاز  مورد  مالی 
مصرفی همراهی کنند، به واقع اگراین برنامه به 
خوبی اجرا شود، قطعاً یک سوم بار مالی دولت 
موجود  منابع  اگر  که  چرا  دهد،  می  کاهش  را 
مدیریت نشود، دولت ناچار است با هزینه کرد 
نیاز  مورد  آب  مکعب،  متر  هر  برای  دالر  یک 
در  موجود  های  آب  کردن  شیرین  با  را  مردم 
دشت های استان تأمین کند یا این که هر متر 
دریای  از  دالر   4-3 پرداخت  با  را  آب  مکعب 

عمان به استان منتقل نماید.
انتهایی او هم این است که کلید حل  صحبت 
مشکل موجود در دست خود مردم است که با 
های  آب  از  استفاده  کاهنده،  شیرآالت  نصب 
خاکستری در آبیاری باغچه ها و... به راحتی هم 
میزان آب مصرفی خود و هم هزینه های خانوار 

را کاهش دهند.  
...ادامه دارد

انتقال آب از دریای عمان، اقتصادی ترین شیوه تأمین نیاز استان
 *قسمت اول
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تکلیف داوطلبان متقاضی آزمون دکتری دانشگاه آزاد تا چند روز آینده مشخص می شود 
 
ایسنا- سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعالم خبر برگزاری مستقل آزمون های تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: با توجه به سؤاالت مطرح شده از طرف داوطلبان درخصوص ثبت 
نام آزمون ورودی دکتری تخصصی )Ph.D( سال 1396، سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با انتشار دفترچه راهنما و ثبت نام آزمون مذکور و پذیرش تحصیالت تکمیلی اقدام نموده است.  لذا برای 
داوطلبانی که متقاضی دانشگاه آزاد اسالمی هستند پس از اتخاذ تصمیم مراتب بطور رسمی تا چند روز آینده به اطالع داوطلبان محترم خواهد رسید. ضمناً در صورت لزوم مهلت ثبت نام آزمون تمدید خواهد شد.

یادداشت

تربیت فرزند 
یک هنر است ! 
* عبداهلل شفیع آبادی

پدر و مادر شدن یک مهارت و هنر است. هنر 
ترکیبی از علم و تجربه است. 

نمی توان افرد را صرفًا به این دلیل که ازدواج 
تربیت  واجدشرایط  شده اند،  بچه دار  و  کرده 
فرزندان دانست. همان طور که همه ما می دانیم 
آنان  آینده  زندگی  در  فرزندان  صحیح  تربیت 
به عنوان شهروندی نمونه و بهبود زندگی شان در 
جامعه ای  داشتن  همچنین  و  مختلف  زمینه های 

بهتر موثر است.
فرهنگ سازی  این  ما  کشور  در  متاسفانه 
در  الزم  آموزش های  که  است  نگرفته  صورت 

مورد تربیت فرزند انجام گیرد. 
پدر و مادران امروزی با مشغله های کاری ای 
که به دلیل گذران زندگی با آن روبه رو هستند، 
فقط فرزند را به دنیا وارد می کنند و تربیت آن 
می سپارند.  مهدکودک ها  مثل  جاهایی  به  را 
که  است  فرزندپروری  نوع  بدترین  تک فرزندی 

در جامعه ما باب شده است.
خواهر  اینکه  دلیل  به  امروز  کودکان  بیشتر 
می کنند.  تنهایی  احساس  ندارند  برادری  و 
براساس یافته های علمی بچه ها و نوزادان قادر 
به لمس محبت پدر و مادر خود در جزئی ترین 
اتفاقی که در حال وقوع است، مثل شیر خوردن 

یا غذا خوردن هستند.
این  می شود  صحبت  آن  از  امروز  آنچه  حتی 
است که جنین در حال رشد نیز دارای حس است 
و محبت مادرش نسبت به خود را لمس می کند. 
است  این  باشند  داشته  باید مدنظر  والدین  آنچه 
خوشبخت  و  سالم  فرزندان  می خواهند  اگر  که 
داشته باشند باید مسائل روز آنها را درک کرده و 

با عکس العمل مناسب با آن روبه رو شوند.
زندگی شان  از  دوره  هر  در  ما  فرزندان 
برخورد  اگر  که  دارند  آرزوهایی  و  خواسته ها 
نگیرد  انجام  آنها  خواسته های  با  صحیحی 
افت  همانند  جبران ناپذیری  اثرات  است  ممکن 
انواع  و  غریبه  افراد  به  بردن  پناه  تحصیلی، 
این  تمامی  که  کنند  تجربه  را  ناباب  دوستان 
مسائل می تواند منجر به رفتارهای ضداجتماعی 
شود و ضدیت با خانواده را در آنها تشدید کند. 
دراین هنگام در درجه اول خانواده دچار بحران 
می شود بعد این بحران را وارد جامعه می کنند. 

دائما  فرزندان  تربیت  آموزش های  روزها  این 
نوینی  تغییر است و هر روز روش های  در حال 
معرفی می شود و آن هم به این دلیل است که 
فرزندان ما در زمانی زندگی می کنند که هر روز 
با مسائل جدیدی روبه رو هستند. البته این نکته 
را باید در نظر گرفت که روش های نوین باید با 

فرهنگ هر جامعه متناسب باشد.
نمی توان روش های تربیتی را به صرف اینکه 
در یک جامعه با موفقیت همراه بوده است و از 
نظر فرهنگی و شاخص های اجتماعی تفاوت های 
بسیاری دارند در جامعه دیگر به اشتراک گذاشت. 
این عمل نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه باعث 

سردرگمی والدین نیز می شود. 
آموزش والدین باید از زمانی که آنها تصمیم 
آنها  تا  شود  شروع  می گیرند،  شدن  بچه دار  به 
دوران  از  خود  فرزند  با  را  مناسبی  رفتار  بتوانند 
جنینی تا تولد، کودکی و نوجوانی داشته باشند.

در  سخنرانی   و  رسانه ها  مورد  این  در 
به خصوص مساجد می تواند  مراسم های مذهبی 
درست  روش های  آموزش  برای  مناسبی  محل 

تربیتی برای والدین باشد. 
آنچه باید بر آن تاکید شود این است که آموزش 
ندادن به مردم بهتر از آموزش های غلطی است 

که این روزها در رسانه ملی وجود دارد. 
می کنند  برنامه ریزی  این باره  در  که  کسانی 
باید در گزینش افراد ی که دارای علم کافی در 
این باره هستند، وسواس زیادی به خرج دهند.

آشپزی

قاب عکسلطفاً با احتیاط و آهسته برانید ... !سعید صادقیکاریکاتور

،،،، ،،،،

اجتماع بزرگ منتظران ظهور، شهرستان بیرجند- تولی

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
تست ضدیخ

مقداری از ضد یخ را درون یک ظرف بریزید و درون فریزر قرار 
دهید و پس از 45 دقیقه از فریزر خارج کنید اگر یخ نزده بود ضد 

یخ مطلوب است.

کمي  آن  روي  است،  شده  کثیف  جوهر  به وسیله  فرشتان  اگر 
ماست بریزید و سپس ماست را با قاشق جمع کنید.

 این کار را چندبار تکرار کنید تا ماست جوهر را کاماًل جذب کند. 
این روش براي لکه تازه است.

اندکی چرخاندن فرمان درخالف جهت سرخوردن، میتواند 
شما را به مسیر مستقیم برگرداند. 

ترمزگرفتن ناگهانی؛ 
خطرناکترین اشتباه درهنگام سرخوردن است ؟!

در محیط کار دمپایی نپوشید! 

ضمن این که این ظاهر در محل کار کاماًل غیر حرفه ای است 
اینکار پذیرفته نیست، هیچ گونه شباهتی  برای  و هیچ عذری 
به کفش استاندارد ندارد و به کمر و پاها نیز آسیب می رساند.

کودکان کار را 
در این سرما دریابید!

اشکنه بنه
)پسته وحشی(

 

طرز تهیه: 1. درابتداء بنه کوبیده شده را در ظرف 
مخصوص کشک سابی یا همان )تغارچه( ریخته، در 
اندازه دلخواه سیر کوبیده شده را  صورت تمایل به 
مانند کشک  را  آنها  کنیم سپس  اضافه می  آن  به 
می سابیم، تا خوب به روغن آمده و حالت چسبندگی 
پیدا کند. بعد از این مرحله یک چهارم لیوان آب کاماًل 
داغ روی آن ریخته و مجدداً آنرا می سابیم، این کار را 
بایستی تا زمانی که روغن بنه را بتوان با فشار دادن آن 
با دست جدا کرد، ادامه بدهیم )روغن بنه را با فشردن 
آن در مشت به راحتی می توان جدا نمود، روغن بنه 
برای سوختگی بسیار مفید می باشد و اثر سوختگی را 

از بین می برد(
2. سپس آب گرم و نمک را به آن اضافه نموده 
خوب آن را بهم میزنیم، از صافی عبور می دهیم و 
بعد از کمی حرارت مالیم )کمتر از جوش( غذا آماده 

می باشد. 
3. غذای فوق را می توانید با نان ترید کرده میل 
فرمائید. توجه داشته باشید نمک و سیر این غذا بایستی 
به اندازه کافی باشد، در غیر این صورت لذت واقعی 
خود را نخواهد داشت. در خوردن این غذا زیاده روی 
نکنید چرا که طبیعت آن بسیار گرم بوده و ممکن است 

سبب ایجاد جوش در پوست  گردد.
این غذا به صورت سرد و گرم در تابستان و زمستان 
مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت این غذا عالوه بر 
مزه عالی در گرم بودن چربی مفید و بی ضرر آن است.

از  که  است  واژه ای  محرومیت  تسنیم- 
است؛  جنوبی  خراسان  مهمان  دراز  سالیان 
در این استان روستاهایی وجود دارد که این 
با وجود سرمای هوا وسیله گرمایشی  روزها 

ندارند و فرش خانه هایشان از شن است. 
درح  روستای  کیلومتری   50 فاصله  در 
کیلومتری   100 و  سربیشه  شهرستان 
“چاه  نام  به  روستایی  نهبندان  شهرستان 
شولک” وجود دارد روستایی که مردمان آن 
در مشکالت دست و پنجه نرم می کنند اما 

کمتر مسئولی از مشکالت آنها با خبر است.
روستاهای  مرزی ترین  از  شولک”  “چاه 
نهبندان با 31 خانوار و 170 نفر جمعیت است 
که در حاشیه مرز افغانستان و در فاصله 120 
کیلومتری مرکز شهرستان نهبندان قرار گرفته 
است. مام خانه های روستا از سنگ ساخته شده 
بود و آهن، آجر و سیمان در آنها به کار نرفته 
بود. بعد از گذشت چند دقیقه ای از حضور ما در 
روستا، تعدادی از مردم از کوچه پس کوچه های 

روستا به محل استقرار ما سرازیر شدند.
یکی از جوان های روستا در حالی که دستش 
بطری آب گل آلودی بود از ما دعوت کرد تا به 
خانه اش برویم. دعوتش را پذیرفتیم. در راه از او 
پرسیدم این بطری که در دست داری چیست و 
می خواهی با آن چکار کنی؟ در کمال ناباوری 
با  و  کشید  سر  را  آلود  گل  آب  بطری  دیدم 
صدای لرزانی گفت “این آب مردم روستا است 

می ترسم به شما تعارف کنم”.
زنی که 40 سال از بهار زندگیش گذشته بود 
از بی پولی خود و همسرش گفت از اینکه چرخ 
انگیزی  از داستان غم  زندگیشان نمی چرخد. 

گفت که عالو ه بر خشکسالی و قعر طبیعت 
کمی امکانات هم بر مصائب شان افزوده است 

و امان از بی آبی و امان از محرومیت.
یکی دیگر از اهالی با صفای روستا که سابقه 
حضور در جبهه های حق علیه باطل را داشت 
به ما گفت مردم این روستا از عدم رسیدگی 

مسئوالن بسیار گالیه مند هستند.
جمله  از  شولک”  “چاه  داد:  ادامه  او 
خراسان  ناشناخته  و  محروم  سرزمین های 
کالف  در  دیار  این  مردم  که  است  جنوبی 
سردرگم مشکالت غرق شدند. آنها نمی دانند 
به  خود  مشکالت  کردن  برطرف  برای  باید 
نهبندان بروند یا به سربیشه مراجعه کنند. از این 

منطقه باید به دیار ناشناخته تعبیر کرد.
در  کور  نقطعه ای  شولک”  “چاه  آری 
خراسان جنوبی است نقطه ای که نه تنها مردم 
بلکه کمتر مسئولی از وجود این روستا با خبر 
است یا شاید هم می دانند که چنین روستایی 
وجود دارد و خود را به بی خبری زده اند! صدها 
و هزاران فریاد از زبان محرومان این روستا 
به  تنها  که  افسوس  صد  و  است  برخواسته 

گوش خودشان رسیده است. 
دل  به  را  پنجره  زخم  خانه ها  دیوارهای 
در  شود  بسته  و  باز  که  پنجره ای  و  داشته 
این خانه ها دیده نمی شود و این یعنی سوز 
مار  است.  آنها  خانه های  میهمان  سرما  و 
ناخوانده  مهمان  حشرات  دیگر  و  عقرب  و 
اینجا  است.  شولک”  “چاه  خانه های 
مردمان برای محافظت خود از نیش عقرب 

و مار، خود را به خداوند می سپارند. 
راه روستا نیز در مسیر سیالب قرار دارد 

روستا  راه  بارانی  اندک  با  که  گونه ای  به 
قطع می شود و برای رسیدن به روستا باید 

امداد را خبر کرد.
بسیج سازندگی شهرستان سربیشه  رئیس 
در گفت وگو با تسنیم در رابطه با این روستا 
اظهار داشت: در بخش خدمت رسانی به صورت 
تفکیک توسط شهرستان نهبندان و سربیشه 
به  که  امکانات  تنها  می شود  انجام  خدمات 
مردم این روستا ارائه شده گروه جهادی بسیج 
شولک”  “چاه  روستای  مردم  برای  سازندگی 

یک باب مسجد 120 متری احداث کردند.
از  خبری  روستا  این  در  افزود:  کاری 
صورت  به  مردم  و  نبود  بهداشتی  سرویس 
این  در  که  می کردند  استفاده  سنتی  بسیار 
چشمه  چند  سازندگی  بسیج  توسط  راستا 
اقدام  احداث و در دست  سرویس بهداشتی 
بهداشتی وضعیت روستای  نظر  از  اما  است 

“چاه شولک” بسیار ضعیف است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان 
تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز  نهبندان 
مرزی  روستاهای  تمام  جاده  داشت:  اظهار 
شهرستان نهبندان خاکی است و بسیاری از 
روستایی  راه  نظر  از  شهرستان   روستاهای 
محروم اند که روستای “چاه شولک” نیز یکی 
از روستاهای مرزی شهرستان است و از راه 

مناسبی برخوردار نیست. 
“چاه  روستای  اینکه  بیان  با  محمدی 
در محدوده هنگ  منطقه عشایری  شولک” 
مرزی است افزود: هر سال تالش می شود تا 
راه های روستایی و عشایری شهرستان چند 
نوبت تیغ زده شود و تاکنون خدمات زیادی به 

روستاها شده است اما به صورتی که رضایت 
زیادی جلب شود نبوده است. 

وی با بیان اینکه در شهرستان نهبندان به 
101 روستا آبرسانی سیار انجام می شود گفت: 
هنگ مرزی یک کریدوری را تحت پوشش 
خود قرار داده است و آبرسانی سیار به روستای 
“چاه شولک” انجام می شود و این روستا تحت 

پوشش بخشداری مرکزی نهبندان است.
در  نیز  سربیشه  فرماندار  عمرانی  معاون 
گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: روستای “چاه 
شولک” در حوزه شهرستان نهبندان است و 
ما نمی توانیم از طریق اعتبارات شهرستانی به 
این روستا خدمات دهیم اما در حوزه بهداشت 
ملی  اعتبار  که  واکسیناسیون  بخش  در  و 
داشته است و نیاز به اعتبار شهرستانی نیست 

به آنها خدمات می دهیم. 

نکته ای که این میان در هاله ای از ابهام باقی 
ماند این است که در گزارش مردمی بیان شد 
مردم برای پیگری مشکالت خود و روند اداری 
پاس  نهبندان  و  سربیشه  شهرستان  دو  بین 
کاری می شوند، اما هنگامی که این موضوع 
را از فرمانداری دو شهرستان جویا شدیم آنها 
گفتند این روند وجود ندارد و تنها این شهرستان 
زیر نظر نهبندان است و معاون فرماندار نهبندان 
در مصاحبه اعالم کرد که آبرسانی سیار مرتب 
تانکر  بودند  مدعی  مردم  اما  می شود  انجام 
آبرسانی ماهی یک بار می آید و آن هم کفاف 
این جمعیت را نمی کند حال صحت و سقم 

حرف مردم و مسئوالن را خدا می داند.
امیدواریم تا قبل از آمدن زمستان سرد 
کویر خیران و مسئوالن آستین همت باال 
زده و مردم مظلوم “چاه شولک” را دریابند.

اینجا »فقر« با »زندگی« مردم عجین شده است 

حکایت »چاه شولک«؛ عمق محرومیت

حواستان باشد 
لیز نخورید!

به هنگام رانندگی در جاده 
جمع  حواستان  برفی  های 
باشد. شرایط جاده خیلی سریع 
تغییر می کند. آهسته برانید و 
از زنجیر چرخ استفاده کنید. از 
ترمزهای قوی پرهیز کنید و 
حواستان باشد فقط لیز نخورید!

از کروز کنترلر 
استفاده نکنید!

در جاده برفی، یخ زده و خیس 
از کروز کنترلر استفاده نکنید تا 
کنترل کامل روی شتاب گیری 

و کاهش سرعت داشته باشید.

پیچ ها را بپایید! 
سر پیچ که می رسید از شتاب 
و ترمز گیری جداً خودداری کنید.

قبل از پیچ ترمز بگیرید.
آهسته بپیچید.

بعد از پیچ شتاب بگیرید.
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قبل از حرکت، حتماً سقف، چراغ ها و برف 
پاک کن هارا کاماًل از برف و یخ پاک کنید.

از سالم بودن چرخ ها، سیستم روشنایی و گرمایشی، برف پاک کن، 
ترمزها و سایر موارد مشابه و همراه داشتن زنجیر چرخ، مواد خوراکی 

و بنزین بیشتر از مقدار مصرف، ضدیخ و ... اطمینان حاصل فرمائید.

قبل از
 حرکت

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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درس هایی  زندگی که برای موفقیت به آن نیاز دارید

یکشنبه *21 آذر  1395 * شماره 3669

آیه روز  

و ما پيامبران ]خود[ را جز بشارتگر و هشداردهنده نمى  فرستيم پس كسانى كه ايمان آورند و نيكوكارى كنند 
بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نخواهند شد. سوره األنعام، آيه 48

حدیث روز  

همانا بيناترين ديده ها آن است كه در طريق خير نفوذ كند، و شنواترين گوشها آن است كه پند و اندرز را در 
خود فرا گيرد و از آن سود برد، سالمترين دلها آن است كه از شبهه ها پاك باشد. امام حسن )ع(

درد تو به جان خریدم و دم نزدم
درمان تو را ندیدم و دم نزدم
از حرمت درد تو ننالیدم هیچ
آهسته لبی گزیدم و دم نزدم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

و  مى خورد  زندگى شكست هايى  در  هر كس 
گاهى بعضى از اين شكست ها بسيار ناخوشايند 
هستند. تنها چيزى كه افراد موفق را از بقيه جدا 
مى كند، اين است كه آنها چگونه به شكست 
واكنش نشان مى دهند. بعضى از بهترين درس ها 
در زندگى، سخت ترين  درس هايى هستند كه بايد 
قبول شان كنيد و نسبت به آنها نگرش صحيحى 
داشته باشيد. چنين درس هايى انعطاف پذيرى و 
ميزان ميل شما به يادگيرى را به چالش مى كشند. 
پس اگر آنها را هر چه زودتر نپذيريد، جزو همان 
سخت ترين درس ها خواهند ماند و به بهترين  

درس ها تبديل نمى شوند.
اولینگامهمیشهسختترین

گاماست
زمانى كه مى خواهيد به چيزى مهم دست يابيد، 
اولين گام اين است كه بدون ترس و حتى با 
اعتماد به نفس باال جلو برويد. وقتى كه جرئت 
اضطراب  باشيد،  داشته  را  گام  اولين  برداشتن 
با  كه  افرادى  مى رود.  بين  از  ترس تان  و 
اعتماد به نفس و سريع به سراغ اولين گام مى روند، 

قوى تر از بقيه نيستند، بلكه آموخته اند كه اين كار 
منجر به نتايجى فوق العاده مى شود. آنها مى دانند 
كه ترس از شروع، همواره وجود دارد و طفره 
رفتن فقط رنج و عذاب شان را طوالنى تر مى كند.
رسیدنبهچیزهایخوب،زمانبر

است
يک درس زندگى اين است كه بدانيد موفقيت 
بيش از هر چيز، نيازمند صرف زمان و تالش 
است.ِ لَدِول، نويسنده ى مشهور كانادايى پيشنهاد 
كرده كه تسلط بر هر چيزى، نيازمند ۱۰ هزار 
بسيارى  است.  خستگى  بدون  تمركز  ساعت 
هستند.  موافق  پيشنهاد  اين  با  موفق  افراد  از 
هنرى فورد را در نظر بگيريد كه ابتدا دو تجارت 
اتومبيل راه اندازى كرد كه هر دو شكست خوردند 
و باالخره در سن 4۵ سالگى كارخانه ى فورد را 
تأسيس كرد. همچنين، آرتور َهرى برنستين كه 
كل زندگيش را صرف نوشتن كرده بود، در سن 
۹۶ به يكى از نويسندگان پرفروش  تبديل شد. 
زمانى كه باالخره موفق مى شويد، متوجه خواهيد 
شد كه مسيرى كه طى كرده ايد، بهترين بخش 

از اين موفقيت بوده است.
مشغولیتبرابربامولدبودننیست

به اطرافيان تان نگاه كنيد. همه ى آنها مشغول 
به نظر مى رسند، از يک جلسه به جلسه ى ديگر 
مى روند و تند و تند ايميل مى زنند. با اين حال چه 
تعداد از آنها واقعا مولد هستند و در مراحل باالى 
موفقيت قرار دارند؟ موفقيت ناشى از حركت و 
فعاليت نيست، بلكه از تمركز شكل مى گيرد؛ 
يعنى مطمئن شويد كه از زمان تان به طور كا رآمد 
و مولد استفاده كرده ايد. تعداد ساعات شما در روز 
مانند ديگران است، پس هوشمندانه از آن استفاده 
كنيد. به عالوه نتايج و نه تالش هاى تان، مهم 
هستند. پس مطمئن شويد كه تالش هاى تان در 
جهت انجام تكاليفى هستند كه به نتيجه منجر 

مى شوند.
کنترلتانهمیشهکمتر

ازمیزانیاستکهمیخواهید
شرايط بسيارى در زندگى وجود دارد كه باعث 
حال  اين  با  مى شود.  نتايج  بر  كنترل  كاهش 
مى توانيد كنترل كنيد كه تا چه حد به چيزهايى 

كه خارج از كنترل تان هستند واكنش نشان دهيد. 
واكنش شما چيزى است كه يک اشتباه را به يک 
تجربه ى يادگيرى تبديل مى كند و شما را مطمئن 
مى سازد كه با يک پيروزى، اعتماد به نفس كاذب 
پيدا نمى كنيد. شما نمى توانيد در هر مبارزه اى 
پيروز شويد اما با نگرش صحيح، هميشه مى توانيد 

برنده باشيد.
شماشبیهافرادیهستید

کهزمانتانراباآنهاسپریمیکنید
از  پر  اطراف تان  كه  باشيد  مشتاق  بسيار  بايد 
در  و  هستند  الهام بخش تان  كه  باشد  افرادى 
شما »ميل به بهتر بودن« را ايجاد مى كنند. اما 
با افرادى كه به شما احساس منفى القا مى كنند، 
چه بايد كرد؟  چرا به آنها اجازه مى دهيد كه بخشى 
از زندگى تان باشند؟  هر كس كه باعث مى شود 
احساس بى ارزشى، اضطراب يا بى اشتياقى كنيد، 
در حال تلف كردن وقت شماست و احتماال باعث 
زندگى  مى شود شما هم شبيه خودش شويد. 
كوتاه تر از آن است كه زمان تان را با چنين افرادى 

سپرى كنيد، پس آنها را از زندگى تان خط بزنيد.

بزرگترینمشکالت،ذهنیهستند
تقريبا همه  مشكالت به دليل اين است كه ما 
در زمان سفر مى كنيم؛ به گذشته فكر مى كنيم 
و حسرت كارهايى كه انجام داده ايم را مى خوريم، 
آينده را تصور مى كنيم و در مورد اتفاق هايى كه 
هنوز رخ نداده اند مضطرب مى شويم. بسيار آسان 
است كه به گذشته برويم يا در آينده سير كنيم، 
اما هر زمان اين اتفاق براى تان رخ داد، بدانيد كه 

نگاه تان را از چيزى از دست داده ايد.
ارزششمابایددرونیباشد

درس زندگى ديگرى كه مى توانيد بياموزيد اين 
است كه زمان و انرژى خودتان را با مقايسه ى 
خودتان با ديگران از دست ندهيد. وقتى كه به 
خوبى  احساس  داده ايد  انجام  كه  كارى  خاطر 
داريد، اجازه ندهيد نظرات يا دستاوردهاى فرد 
اگرچه  بگيرد.  از شما  را  اين احساس  ديگرى، 
آنچه  به  واكنش هاى تان  كه  است  غيرممكن 
ديگران در مورد شما فكر مى كنند را كامال از 
بين ببريد، نيازى نيست كه خودتان را با بقيه 

مقايسه كنيد.

عارفانه روز

من عاشق پروردگار هستم. زماني كه
 آغاز به شناخت خدا كنید، 

او را زیباترین ومهربان ترین خواهید یافت.

يک لحظه نخور حسرت آن را كه ندارى راضى 
به همين چند قلم مال خودت باش. پرواز قشنـگ 

است ولى بى غم و منت  منـت نكش از غير
 پــر وبــال خـودت بــاش.

 انسان تمام خوبيها را با يک بدى فراموش
 مى كند. خدا تمام بديها را با يک خوبى

 فراموش مى كند. ياد بگيريم 
كه گاهى مثل خدا باشيم

خود را درگیر طوفان هایی كه دیگران 
برایتان می سازند نکنید شما آنقدر
 وقت ندارید  كه به هر كسی بهتان

 سنگ پرتاب می كند واكنش دهید 

                        

لقب    - بيماري   -۱ افقي:
قاجار  عهد  رجال  از  نفر  چند 
بنا ساختن - رشوه دهنده-    -2
باريكترين رگ 3- امتداد فيزيكي 
چرخ  رويي  الستيک   - نظير   -
حيوان   - عرب  شتر   -4 خودرو 
وحشي-  عاقل و آگاه - نقره ۵- 
ماه شاعرانه - توبه و بازگشت به 
شرعي  پرداختني   - خدا   سوي 
۶- بدرستي كه - پست و حقير 
- نفس سوزناك 7- داراي سطح 
نوشيدن   - مباحثه    - خراشيده 
8- نبرد ارتش آلمان و نيروهاي 
متفقين در جريان جنگ جهاني 
پنداري   - تنفسي  لوله   - اول 
نزديک  به  اشاره   -۹ گويي  و 
مظهر   - تهنيت  و  تبريک   -
فلز   - درازگوش   نماد ۱۰-   و 
با  اي  حشره   - دماسنج   مايع 
چشمان برجسته ۱۱- گاوآهن-  
عضو   - فرمانروايى  رئيسى، 
علي  ترشرويي-   صورت ۱2-  
ادبانه  بي  خطاب   - اسفندياري 
تايلند ۱3-   مردم كشور  زبان   -
نغمه خواب-  يكتاي كفش - به 
طور آشكار ۱4-  امرود - ذاتي و 
فطري  -كلمه تائيد خارجي ۱۵-  
جبرئيل-   حضرت  براي   نامي 

به وجود آوردن

عمودي: ۱- كسي كه در حال 
برهم   - باشد  حرفه  يادگيري 
زننده نظم 2- از انگشتان دست 
-  مخلوط آرد با آب - دايي 3- 
تيردان - اشاره تاكيدي - نمک 
فرمانده   - پا  و  سر  بي   -4 ها 
 - تهران  پادگان   - حاكم  و 
نزديک   -۵ كردن  سرپيچي 
شدن  - محل اقامت -  پهلوان 
۶- يک ششم از سهم چيزي -  
ماه چهارم سال ميالدي 7- رنگ 
ستاره شناس   - نساج   - لون  و 

8- شجاعت و دالوري-  پيچ و 
با توپ بيضي ۹-  خم- ورزشي 
قهرمان   - دره  دهان   - آبگينه 
كتاب ايلياد ۱۰-  گوشه نشيني  
- روز نخست هفته ۱۱-  رطوبت 
- پنبه درون تشک- مساحتي از 
زمين ۱2- از دنيا رفتن -  واحد 
سطح - بيماري واگيردار-  فكر 
و انديشه ۱3-  آرزوي كارمند - 
زدن  موج   - بويايي  جزء  حس 
۱4-  قابل مشاهده - خرگوش 

تازي ۱۵- كتابى از آري ا ك ب ي رى .

مالنصرالدینودیگ

مالنصرالدين از همسايه اش ديگى را قرض گرفت. 
به  به همراه ديگى كوچک  را  بعد ديگ  چند روز 

او پس داد. 
وقتى همسايه قصه ديگ اضافى را پرسيد مال گفت 
روز  چند  كرد.  حمل  وضع  ما  خانه  در  شما  ديگ 
بعد، مال دوباره براى قرض گرفتن ديگ به سراغ 
همسايه رفت و همسايه خوش خيال اين بار ديگى 
بزرگتر به مال دادبه اين اميد كه ديگچه بزرگترى 

نصيبش شود.
 تا مدتى از مال نصرالدين خبرى نشد  همسايه به 
در خانه مال رفت و سراغ ديگ خود را گرفت. مال 
گفت ديگ شما موقع وضع حمل در خانه ما فوت 
كرد. همسايه گفت مگر ديگ هم  مى ميرد؟ چرا 
مزخرف ميگى!!! و جواب شنيد: چرا روزى كه گفتم 
ديگ تو زاييده نگفتى كه ديگ نمى زايد. ديگى كه 

مى زايد حتما مردن هم دارد.
 و اين حكايت اغلب ما مردم است هرجا كه به نفع 
ما باشد عجيب ترين دروغها و داستانها را باور مى 

كنيم اما كوچكترين ضرر را بر نخواهيم تابيد.

جدول شماره 3669

نگرش

دالیلموفقیتیکزن

بسيارى از زنان بسيار موفق، دختران پدر محسوب 
و  تاييد  كسب  جستجوى  در  آنها  زيرا  شوند  مى 

قدرت آن اولين الگوى مردانه هستند.
تلقى  مهم  چندان  آنها  مادر  تحسين  و   تاييد 
تعريف  را  زنانگى  كه  است  پدر  اين  و  شود   نمى 
توانايى  بر جنسيت دختر،  تعريف،  اين  و  مى كند 
ارتباط با مردان و قابليت او براى موفق شدن در 

دنيا اثر مى گذارد. 
احساس خوب زن از بلند پرواز بودن، قدرت داشتن، 
پول در آوردن و داشتن رابطه موفق با يک مرد از 

رابطه او با پدرش ناشى مى شود. 
مطالعه  افراد  هاى  انگيزه  روى  كه   روانشناسانى 
موفق  زنان  از  بسيارى  كه  اند  دريافته  كنند  مى 
پدرانى داشته اند كه استعداد آن ها را پرورش داده 
و باعث شده اند تا از كودكى احساس جذابيت و 

دوست داشتنى بودن كنند. 
مدت  به  اجتماعى  علوم  دانشمند  لوزاف  ماجورى 
چهار سال روى زنان موفق مطالعه كرد و به اين 
نتيجه رسيد كه وقتى پدران با دختران خود مانند 
افراد جالب و شايسته احترام و تشويق رفتار ميكنند
زنان موفق ترى بدل مى شوند. احساس  به  آنها 
زنانى كه چنين رفتارى از جانب پدر خود مى ديدند 
اين بوده كه پرورش استعدادها در آنها باعث به خطر 
افتادن زنانگى نمى شود. اين پدران عالقه زيادى به 
زندگى دختران خود نشان مى دادند و آنها را تشويق 
 مى كردند تا به طور فعال به زندگى حرفه اى يا 
يا  عالقمندى هاى خود در زمينه سياست،ورزش 

هنر توجه نشان دهند.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
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کار خوب اتفاقی نیست

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

شرکت صنایع شیر ایران پگاه
شعبه بیرجند به یک نفر 

راننده نیسان و یک نفر راننده 
ایسوزو با مدرک حداقل 

دیپلم و شرایط قانون کار برای 
پخش محصوالت لبنی پگاه

 در سطح استان نیازمند است. 
متقاضیان به آدرس: بیرجند  
بلوار شهدای عبادی ، میدان 
ابن حسام ، جنب آهن آالت 

موالیی ، شرکت پگاه 
مراجعه  نمایند.

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

اجرای نمای آلومینیــوم و چلنیــوم 
با پایین ترین قیمت 

   09157201009 - 09151655537

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کاماًل توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
 و نیسان و کارگر ماهر

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

به یک منشی خانم برای کار 
در فروشگاه نیازمندیم.

32422082

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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  

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده  09156706538

رهن و اجاره 
یک باب مغازه به زیربنای حدود 

600 مترمربع در 2 طبقه
 خیابان منتظری مقابل سینما 
)فروشگاه سابق مبل شاهین(

09151611550 -09151614145

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

نیازمندیم
به یک نفر آقا رشته الکترونیک ترجیحا 

لیسانس با تجربه کاری به صورت تمام وقت 
)صبح و عصر(  

خانم با روابط عمومی باال برای امور بازاریابی 
در شیفت صبح 

بلوار شهدای عبادی، ابتدای بلوار فایده
 ساختمان  توشیبا 

ساعت تماس: 17 الی 20
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مسابقات والیبال سربیشه ، تیم خوسف را مغلوب خود کرد

تیم سربیشه در دومین دیدار دور رفت مسابقات لیگ والیبال استان، 
به مصاف تیم خوسف رفت.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و 
والیبال  بیژن پور دبیر هیأت  از حمیدرضا  به نقل  جوانان سربیشه و 
لیگ  مسابقات  ادامه  در  سربیشه  مختاران  روستای  تیم  شهرستان، 
والیبال استان و در دومین دیدار خود در حالی به مصاف تیم خوسف 
رفت که دومین برد خود را در مقابل این تیم رقم زد.در سومین دیدار 

دور رفت نیز، تیم سربیشه به مصاف نماینده زیرکوه خواهد رفت.

آغاز مسابقات والیبال لیگ شهرستان قاینات»جام وحدت«

این مسابقات با حضور شش تیم در این هفته بازیهای خود را آغاز 
کرده است.این مسابقات با حضور شش تیم )دهیاری اسفشاد،دهیاری 
برنا  برداری  نقشه  فرزاد(،شرکت  قاینی)کاشی  دهشک،بزرگمهر 
این  در  نیمبلوک(  زراعی  وشرکت  قهستان  پشتیبان  بهین  ،شرکت 
هفته بازیهای خود را آغاز کرده است.این مسابقات که بصورت رفت 
و برگشت برگزار می شود در پنج مرحله پس از 30 بازی به کار خود 
پایان خواهد داد.در هفته اول مسابقات لیگ شهرستان )جام وحدت( 
و  داد  شکست  را  پشتیبان  بهین  1تیم  بر   3 برنا  برداری  نقشه  نیز 
دهیاری  تیم  مقابل  1در  بر  نیز3  فرزاد(  )کاشی  بزرگمهرقاینی  تیم 
شرکت  2تیم  بر   3 اسفشاد  دهیاری  رسید.تیم  برتری  به  دهشک 

زراعی نیمبلوک را مغلوب خود کرد.

تیراندازان کامپوند ایرانی 
به مرحله حذفی رقابت های تایلند راه یافتند

شد  آغاز  تایلند  در  جهان  سالن  داخل  کمان  با  تیراندازی  مسابقات 
و مردان کماندار رشته کامپوند ایران به مرحله حذفی راه یافتند.در 
مسابقات تیراندازی با کمان داخل سالن جهان و در مرحله مقدماتی 
نیما محبوبی دوم شد و مجید کیانزاد و اسماعیل عبادی به ترتیب 
چهارم و یازدهم شدند.امید طاهری دیگر ملی پوش کشورمان در رده 
سیزدهم قرار گرفت و مهرداد فالحی، مجید احمدی، محمد معدندار، 
بیستم، بیست و سوم،  ترتیب عناوین چهاردهم،  به  محمد تمبرچی 
بیست و ششم را کسب کردند.براساس این گزارش امید طاهری و 
مجید احمدی در مرحله یک شانزدهم باید مقابل یکدیگر قرار گیرند.

نمایندگان ایران موفق به کسب پنج مدال نقره و برنز شدند

مسابقات جوجیستو قهرمانی آسیا به میزبانی ترکمنستان با حضور تیم 
هایی از 32 کشور آسیایی آغاز شد. تیم ایران نیز با دو تیم مردان و زنان 
و در دو بخش مبارزه در این مسابقات حضور پیدا کرده است.در روز 
نخست بازی ها مسعود حسن زاده در وزن ۹۴+ کیلوگرم صاحب مدال  
نقره شد. در وزن ۹۴- کیلوگرم محسن حمیدی برنز دریافت کرد و در 

وزن ۷۷- کیلوگرم محمد منصوری مدال برنز را از آن خود کرد. 

خواص  درمانی زنجبیل

زنجبیل اصالتًا یک گیاه چینی و هندی است 
 ۴000 از  بیشتر  طول  در  کشورها  این  در  و 
است. شده  مصرف  غذا  پز  و  پخت  در  سال 
تند  طعم  به  وافری  عالقه  مردم  که  آنجا  از 
اند و نوعی خاصیت  و بوی معطر آن داشته 
گرمایی داشته و برای درمان درد معده مؤثر 
در سرتاسر  و جهانگردان  است،کاشفان  بوده 

اند.ریشه  داده  کشت  را  آن  گرمسیری  نقاط 
سرگیجه،تعریق،تهوع  درمان  در  گیاه  این 
یا  حرکتی  بیماریهای  از  ناشی  استفراغ  و 
دریازدگی مؤثر واقع میشود.این گیاه همچنین 
دردهای  انواع  از  ای  گلودرد،سردردها،پاره 
قاعدگی و آرتریت وتب و درد ناشی از انواع 

سرماخوردگیها و آنفلونزا را درمان می کند.

چرا نباید روزانه به حمام رفت؟

چندان  عادت  کردن،  حمام  روزانه  عادت 
از  شما  پوست  بیرونی  نیست.الیه  درستی 
که  است  تشکیل شده  ای  مرده  سلول های 
کند.الیه  می  محافظت  زیرین  های  الیه  از 
لیپیدها  یا  ها  چربی  توسط  پوست  بیرونی 
حفظ می شود که مسئول حفظ رطوبت پوست 
هستند. زمانی که به حمام می روید و پوست 

روی  از  را  چربی  الیه  سابید،این  می  را  تان 
پوست تان جدا می کنید هر چه بیشتر دوش 
بگیرید، آسیب بیشتری به الیه بیرونی پوست 
رشد  مانع  کردن  حمام  زیاد  کنید.  می  وارد 
باکتری های مفید روی پوست تان می شود. 
از  محافظت  برای  خوب  های  باکتری  این 
پوست و بدن در برابر عفونت ها الزم هستند.

این بیماری با سرما بیدار می شود!

و  پیشگیری  فکر  به  همه  هوا  شدن  سرد  با 
و  سرماخوردگی  مانند  بیماری هایی  درمان 
آنفلوانزا هستندکمتر کسی می داند که سرمای 
و  می برد  باال  را  دیابتی  بیماران  شمار  هوا 
میزان این بیماران در فصل سرما و زمستان 
به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند. جالب 
دیابت  به  مبتال  بیماران  تعداد  که  اینجاست 

از  شمالی  اروپای  کشورهای  در  یک  نوع 
به  است  بیشتر  به مراتب  گرمسیر  کشورهای 
جهان  کشورهای  بین  در  فنالند  که  طوری 
قرار  نوع یک  دیابت  به  ابتال  در  اول  رده  در 
گرفته است.یخبندان شروع شد، دمای هوا به 
یافت به طوری که  طور چشمگیری کاهش 

بسیاری از موجودات زنده منقرض شدند.

فایده های  روغن بادام تلخ 

آثار  کننده  پاک  تلخ  بادام  روغن  مالیدن   -1
چین   رافع  تلخ  بادام  روغن   , در صورت  لکه 
و چروک پوست صورت2- افرادی که به درد 
کلیه  ها مبتال هستند در صورتی که علت درد 
وجود سنگ نباشد و مربوط به بافت خود کلیه 
باشد می  توان مقداری از روغن بادام تلخ را با 
مقداری نشاسته و مقداری نعنای خشک پودر 

کرده، مخلوط کنید و بخورید.3- روغن بادام 
تلخ را با سرکه مخلوط نموده و بر پیشانی و 
اطراف سر بمالید. سردردهای افراد سردمزاج را 
ساکت می  کند.۴- روغن بادام تلخ را در چشم 
بچکانید، قدرت بینایی را زیاد می  کند5- هر 
ماساژ  تلخ  بادام  روغن  با  را  سر  پوست  شب 

دهید.از طاسی سر جلوگیری می  کند.

 آشنایی با خواص بادام زمینی

بادام زمینی یکی از مغز های بسیار پرخاصیت 
بوده  پروتئین  زیادی  مقادیر  حاوی  که  است 
کار  بدنسازی  رشته  در  که  افرادی  برای  و 
طبیعی  وزن  زیر  که  کسانی  یا  و  می کنند 
قرار دارند، بسیار مناسب است.اما متخصصان 
تغذیه تاکید دارند،  اگر بادام زمینی با پوست، 
مصرف شود، مقدار بیشتری از ریز مغذی ها را 

دارا خواهد بود و نسبت به نوع بدون پوست 
دارد.بادام  بیشتری  آن، خاصیت  پاک شده  و 
اکسیدان  آنتی  زیادی،   مقادیر  زمینی حاوی 
اسید  آن  ابتدایی  نوع  که  است  فنول  پلی 
زمینی  نامیده می شود.بادام  ــ کوماریک  پی 
و سرخرگ ها،  عروق  برای سالمت  بی نمک 

بسیار مفید است.

واژگوني  تریلي در طبس حادثه آفرید

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگوني یک تریلي در طبس دو مجروح برجاي گذاشت. 
سرهنگ حسین رضایي اظهار داشت:با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110مبني 
بر واژگوني تریلي در کیلومتر پنج محور»عرب آباد-خور«بالفاصله مأموران پلیس 
راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وي افزود:مأموران با حضور 
این  در  واژگون شده است که  آکسور  تریلي  در صحنه مشاهده کردند که یک 
سانحه؛راننده و سرنشین خودرو به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.وی 
تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي از جانب راننده تریلي به 
علت عدم توجه به جلو و تخطي از سرعت مطمئنه اعالم کرد وبا توجه به لغزنده 
بودن محورهاي مواصالتي استان،رانندگان قوانین و مقررات راهنمائي و رانندگي 

را رعایت کنند تا از وقوع سوانح جاده اي پیشگیري کنیم.

1-باکتری هارامی کشید: اشک های شما باکتری های 
که  است  این  هم  می شوید.دلیلش  را  چشمان تان 
اشک، حاوی آنزیم است که هورمونی موجود در بزاق 
و شیر انسان می باشد2-بینایی تان بهتر می شود:در 
طول روز، غشاء چشم های تان کم آب می شود که 
است. گریه کردن،  تمرکز  در  توانایی  باعث کاهش 

کلی  عملکرد  و  می کند،  رسانی  آب  غشاء،  این  به 
بهتر  می شود3-روحیه تان  احیاء  چشم های تان 
می شود:گریه کردن با رهاکردن هورمون های خاصی 
در بدن، استرس را کاهش می دهد ۴-برای سالمت 
عمومی تان خوب است:گریه کردن به مبارزه با سایر 
مشکالت معمول جسمی مانند فشارخون باال، چاقی 

و دیابت کمک می نماید 5-سموم را دفع می کنید: 
رها  کورتیزول  از  را  بدن تان  می کنید،  گریه  وقتی 
استرس  به  مربوط  کورتیزول، هورمونی  می نمایید. 
است که اگر میزانش متعادل نباشد، می تواند موجب 
آسیب شود.مقادیر زیاد این هورمون به طور مزمن، 

می تواند منجر به مشکالت گوناگونی شود.

وقتی گریه می کنید چه اتفاقاتی می افتد

جوان اعدامی داماد می شود

دانشجوی 22ساله ای که به جرم تعرض به یک دختر 16 ساله به اعدام محکوم 
شده بود در حالی که یک سال شب و روز با کابوس مرگ بر فراز چوبه دار روبه رو 
بود وقتی از زندان به دادگاه تجدید نظر احضار شد نمی دانست چه سرنوشتی در 
انتظارش است،اما وقتی منشی دادگاه متن درخواست مادر دختر جوان را خواند 
شوک زده در جای خود میخکوب شد.این مادر در نامه ای به دادگاه نوشته بود:اگر 
این جوان با دخترم ازدواج کند و خانه ای 500 میلیون تومانی به عنوان مهریه 
به نامش کند و تعهد بدهد با دخترم خوش رفتاری کند حاضرم از اعدامش بگذرم 
و او را به عنوان دامادم بپذیرم.وحید با اطالع از این ماجرا چند دقیقه ای سکوت 
کردانگار نمی توانست باور کند.راه نجاتی برای رهایی از مرگ برایش مهیا شده و 

به دامادی خانواده ای پذیرفته می شود که خواستار اعدامش بودند.

تصادفات درون شهری خراسان جنوبی 44 مجروح بر جای گذاشت

فقره   3۴ گذشته  هفته  طی  گفت:  جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
تصادف در معابر درون شهری استان وقوع یافته که بر اثر آن ۴۴ نفر مجروح شدندوی با 
بیان اینکه این تصادفات منجر به مجروح شدن ۴۴ نفر شد، تصریح کرد: بیشترین آمار 
مجروحان این تصادفات با 20 درصد مربوط به رانندگان خودروها بوده است.رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی افزود: عدم رعایت حق تقدم با 35 درصد، عدم توجه 
به جلو با 2۹ درصد، تغییر مسیر ناگهانی با ۹ درصد، تجاوز از سرعت مقرره با 6 درصد و 
سایر علل با 21 درصد از مهم ترین این موارد بوده است.رضایی یادآور شد: بیشتر تصادفات 
هفته گذشته در معابر درون شهری در ساعات 1۴ الی 16 به میزان 21 درصد وقوع یافته 
است.وی از ثبت 5 هزار و 3۴ فقره انواع تخلفات راهنمایی و رانندگی در معابر درون 
شهری استان خبر داد و گفت: از این میزان ۷6۷ فقره جزو تخلفات حادثه ساز بوده است.

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
 09155610262-  32342112 056 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل فاطمــی
پرشین سابق

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

 این شرکت برای متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری
 در مقیاس های بزرگتر نیروگاهی می باشند، برای مشاوره ،

طراحی و اجرا آمادگی خود را اعالم می دارد

بیرجند - خیابان توحید - میرزا کوچک خان شرقی - پالک 30 - واحد 5
09151634991- 09336599793     )صباغ زاده -سلطانی(

 اطالعیه شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش

تسهیالت ویژه بانکی با درآمدی تضمین شده 20 ساله

 کیفیت عالی و گارانتی بلند مدت

خدمات رسانی شبانه روزی در اسرع وقت

اولین شرکت  دانش بنیان  در  زمینه سیستم های برق خورشیدی  در خراسان جنوبی

تیم فنی مجرب با سابقه 7 ساله اجرای سیستم های برق خورشیدی

ثبت نام احداث نیروگاه برق خورشیدی
ویژه مشترکین شرکت برق )دولتی و خصوصی( در شهر ها و روستاها

 تخفیف ویژه به تعداد محدود فقط تا 15 دی ماه

قابل توجه همشهریان گرامی
 به خصوص ساکنین مهرشهر 

 عرضه مستقیم کلیه محصوالت غذایی ، بهداشتی ،
شوینده ، سلولزی و غیره

با تخفیفات ویژه / قیمت ها را مقایسه کنید

2 عدد ماکارونی بخر3 عدد ببر
آدرس: مهرشهر - خیابان حافظ غربی نرسیده به تقاطع ولی عصر)عج( جنب نانوایی

افتتاح فروشگاه بزرگ حافظ
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آغاز مرمت استخر بخش اندرونی باغ و عمارت تاریخی بهلگرد

غالمی- مدیر  پایگاه باغ های تاریخی استان گفت: پس از اتمام مرحله اول مرمت و الیروبی قنات، مرمت استخر بخش اندرونی باغ بهلگرد آغاز شد. جنتی فر افزود:  استخر اندرونی 
)ضلع جنوبی باغ ( در حدود سی سال قبل توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرمت شده که در این مدت  به واسطه عوامل طبیعی و نفوذ ریشه های درختان اطراف استخر دچار 

یکشنبه * 21 آذر 1395 * شماره 3669ترک و شکست هایی شده بود که باعث نشت و هدر رفتن آب شده بود. با الیروبی قنات و جاری شدن آب نیاز به مرمت مجدد استخر بوجود آمد که این امر در دستور کار قرار گرفت.
7

رئیس مجمع نمایندگان استان خبر داد:

۲7میلیارد تومان اعتبار برای 

جبران خسارت خشکسالی

در خراسان جنوبی

از  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  برزجی- 
پیگیری و أخذ مصوبه اختصاص۲۷میلیارد تومان 
اعتبار خشکسالی برای خراسان جنوبی و تخصیص 
بیان  با  امیرحسنخانی  داد.  خبر  آن  ۱۰۰درصدی 
است که  در شرایطی  اعتبار  این  اینکه تخصیص 
با  مکاتبه  از  دارد  اعتباری  های  محدودیت  دولت 
رئیس جمهور و پیگیری جبران خسارت سرمازدگی 
افزود:شرایط  و  خبرداد  انتخابیه  حوزه  و  استان  در 
است  نامناسب  و  شکننده  بسیار  جنوبی  خراسان 
دامداران  و  کشاورزان  داد  به  باید  زودتر  هرچه  و 
رسید. وی با اشاره به  اجرای طرح توان افزایی در 
روستاهای استان با همکاری بنیاد خیریه امام علی) 
ع( شهر ری و خیران کشور و همراهی سپاه،آستان 
کمیته  و  امام  فرامین  اجرایی  رضوی،ستاد  قدس 
استان  روستاییان  سازی  توانمند  گفت:ستاد  امداد 
برای اولین بار در کشور در خراسان جنوبی دایر و 
در مرحله اول این طرح ۲۰ روستای فردوس تحت 
پوشش قرارگرفته و در آینده روستاهای بخش سه 
قلعه و پس از آن نیز بخش آیسک تحت حمایت 
قرار می گیرد. نماینده مردم فردوس،طبس،بشرویه 
و سرایان با اعالم اینکه برای توسعه پایدار باید از 
روستاها و مناطق محروم چون روستاهای شهرستان 
و سرایان شروع کرد، افزود:تأکید اصلی ما در حوزه 
انتخابیه ایجاد اشتغال است و یکی از مطالبات مردم 
آیسک نیز سرمایه گذاری و احداث کارخانه است که 
درصورت فراهم شدن زیرساخت ها و آماده شدن 
سیلیس  فرو  کارخانه  استقرار  برای  صنعتی  ناحیه 
و  استعدادیابی  بر  وی  داریم.  آمادگی  آیسک  در 
معرفی ظرفیت ها و درخواست های صنعتی آیسک 
توسط شورای شهر، مردم و مسئوالن تأکید کرد 
و گفت:با پشتکار و سخت کوشی هیچ کاری غیر 
ممکن نیست. امیرحسنخانی همچنین از موافقت 
دولت  برای دوبانده کردن کامل جاده ی  سرایان 
- سه راهی روم، ساخت ملی  کلینیک تخصصی 
بیمارستان سرایان و توسعه آن به ۴۴ تخت خبر داد.

طرح های اشتغال زایی بانوان کارآفرین 
در استان حمایت شوند

با  استانداری  بانوان  امور  مدیرکل  تسنیم- 
تأکید بر اینکه بانک ها باید برای بانوان کارآفرین 
از  حمایت  گفت:  دهند  قرار  ویژه ای  تسهیالت 
استان  در  کارآفرین  بانوان  اشتغال زایی  طرح های 
ضروری است. نخعی در بازدید از چند طرح تولیدی 
اشتغال زایی زنان کارآفرین نهبندان اظهار کرد: در 
نهبندان بیش از ۷۰ بانوی کارآفرین در بخش های 
مختلف فعالیت می کنند که این بانوان توانسته اند 
تولید  و  منطقه  اقتصاد  در  اشتغال زایی،  بر  عالوه 
ملی نیز نقش موثری داشته باشند و موفق به ایجاد 

فرصت های شغلی در این بخش شده اند.

بیش از ۳۱ میلیون سهم ملی
در تاالر بورس استان معامله شد

آبان  گفت:  منطقه ای  بورس  مدیر  غالمی- 
امسال تعداد ۳۱ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۵۱۵ سهم 
به ارزش ۸۵ میلیارد ریال در تاالر بورس استان 
داد و ستد شد. هریوندی عنوان کرد: این میزان 
در مقایسه با ماه قبل ۴6 درصد رشد داشته است. 
ماه شاخص کل ۱۱۸۷  آبان  در  یادآور شد:  وی 

واحد افزایش داشته است.

طبس روی ۳ میلیارد تن زغال سنگ
قرار دارد

تسنیم- معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس 
تن  میلیارد   ۳ روی  این شهرستان  اینکه  بیان  با 
ظرفیت های  بهترین  گفت:  دارد،  قرار  زغالسنگ 
دارد. طالیی مقدم   قرار  توریسم در طبس  صنعت 
مذهبی  هیئت های  شورای  صمیمی  نشست  در 
سطح شهر طبس با اشاره به وقایع کربال اظهار 
شورای  کمک  به  طبس  شهرستان  امروز  کرد: 
و  دارد  نیاز  مردم  عموم  و  مذهبی  هیئت های 
دست مودت و محبت را به سوی همشهریان دراز 
برای  و  بدانند  را خانه خود  فرمانداری  تا  می کنم 

کمک به خادمین خود همراه ما باشند.

هزینه کرد 500 میلیون تومان
برای تجهیز چهارشنبه بازار بیرجند

 ۵۰۰ تاکنون  بیرجند  شهرداری  سیما-  و  صدا 
میلیون تومان برای تجهیز چهارشنبه بازار بیرجند 
هزینه کرده است. مدیرعامل سازمان میادین میوه 
و تره بار شهرداری بیرجند گفت: با هزینه کرد این 
اعتبار، نصب ۱۸ دوربین مدار بسته، اصالح هندسی 
معابر، بازگشایی 6 درب در نقاط مختلف بازار، راه 
اندازی و تجهیز نمازخانه، یکسان سازی غرفه ها، 
نصب آب سردکن، ساخت دیواره ضلع شمالی کانال 
کنار بازار و ایجاد سایه بان در بیش از ۸۰ درصد 
عباسی  علیرضا  است.  شده  انجام  بازار  مساحت 
تجهیز  عملیات  درصد   ۷۰ اقدامات  این  با  افزود: 

چهارشنبه بازار بیرجند انجام شده است.

مالئی- ۱۹۱جلسه شورای شهر بیرجند با 
با  شهردار  مدیح  عباسعلی  و  ۹عضو  حضور 
بودجه،  کمیسیون  های  پرونده  کار  دستور 
قرائت  با  “سلیم”  شد.  برگزار  خدمات 
دستورکارهای کمیسیون بودجه شورا خالصه 
سند  تنظیم  به  نسبت  فرمانداری  کرد:  بیان 
ابالغ  کشور  وزارت  از  که  شهر  راهبردی 
شده تذکر داده است و درخواست کرده که 
سریعتر  هرچه  سند  ابالغی  چارت  براساس 

تنظیم و به فرمانداری ارسال شود.
دستور کارهایی که

دوبار مصوب می شود
میلیارد   ۱۰ تسهیالت  بعدی  کار  دستور 
که  بود  شهر  بانک  از  شهرداری  تومانی 
قرائت  دوباره  اما  است  داشته  مصوبه  قبال 
که  بانکی  هر  افزود:  شورا  شد.”نیک” عضو 
مکاتبه  آن  با  شهرداری  بگیرد  سودکمتری 
همین  در  شورا  دیگر  عضو  “بهترین”  کند. 
 باره ادامه داد: به علت مبلغ باال وام بانک ها 
وثیقه های زیادی از شهرداری طلب خواهند 
کرد اما بانک شهر چک شهرداری را به عنوان 
وثیقه قبول دارد.  مدیح شهردار بیرجند نیز با 
اشاره به اینکه در همین باره با رئیس شعبات 
شرق کشور جلسه دارم افزود: امکان گرفتن 
تسهیالت با بهره کمتر از ۱۸ درصد نیست. 
برای دومین بار مصوب شد بعد از استعالم از 
که سودکمتری  درصورتی  دیگر  های  بانک 

بگیرند تسهیالت گرفته شود.
تفاوت فاحش!

مطالبات  شورا  جلسه  این  جالب  دستورکار 
های  ازدستگاه  شهرداری  کتبی  و  شفاهی 
اجرایی بود که به گفته صباغ یکی از اعضای 
مطالبه  مبلغ  کتبا  شهرداری  مسئوالن  شورا 
عنوان  تومان  میلیارد   ۹ تا   ۸ را    شهرداری 
می کنند اما شفاهی از ۹۰ میلیارد تومان سخن 
برای  افزود:  باره  همین  در  سلیم  گویند.  می 
شفاف سازی طلب های شهرداری از دستگاه 

که  ارگانی  هر  و  ها  دانشگاه  اجرایی،  های 
شهرداری طلب دارد باید دوباره به تفکیک به 
شورا ارائه شود.همین سخن به عنوان مصوبه 
این دستورکار تصویب شد. پرونده بعدی تذکر 
بر  مبنی  شهر  شورای  به  فرمانداری  دوباره 
جمع بندی کمیسیون تلفیق شهرداری برای 
سال آینده بود که مقررشد هر چه سریعتر این 
موضوع در شورا رسیدگی شود. سلیم نامه ای از 
طرف فرمانداری مبنی بر اینکه چرا شهرداری 
سازمان  طرف  از  تسهیالت  تومان  ۲میلیارد 
تفکیک  به  را  همیاری شهرداری می خواهد 
مدیح  که  کرد  قرائت  کند  اعالم  ها  پروژه 
شهردار در همین باره بیان کرد: این پروژه ها 
درآمدزای شهرداری  احداث طرح های  برای 
پارکینگ  تسهیالت،  این  محل  از  که  است 

طبقاتی و سردخانه احداث شود.
مصوبه شورا ، شورا را زیر سوال برد!

یکی از دستورکارهای جنجالی این جلسه 
کمک به یک مکان مذهبی بود که سلیم با 
تاکید براینکه ما موسسه خیریه نیستیم افزود: 
این کمک  توانیم  نمی  بودجه  در کمیسیون 
که  کردم  تاکید  بارها  افزود:  وی  بکنیم.  را 
شورا باید در مسائل فرهنگی مجزا و در شأن 
خودش کار کند که خانم “هالل” با تذکر به 
سلیم گفت: شورا سیاست گذار است و نمی 
نیک عضو  اجرایی شود.  کارهای  وارد  تواند 
دیگر شورا با تاکید براینکه دستور العمل هایی 
باید “ُمر قانون”  بیاید  که در قالب ماده ۱۷ 
انجام شود خاطرنشان کرد: ما مصوب کردیم 
و  ها  دانشگاه  اجرایی،  های  دستگاه  به  که 

مکان های مذهبی کمک نخواهد شد.
ورزش مرکز استان

در خواب به سر می برد
قالیبافان قائم مقام شورا با گالیه از مسئوالن 
فرهنگی و ورزشی شهرداری خاطرنشان کرد: 
۵۰۰ میلیون تومان بودجه کمیسیون فرهنگی 
و ورزشی بوده که متاسفانه هیچ کاری انجام 

نشده است. وی با بیان این که در فضاهای 
انجام  فعالیتی  هیچ  رسما  شهرداری  باز   رو 
نمی شود تاکید کرد: بیش از یک سال شده که 

ورزش مرکز استان خوابیده است.
مدیح شهردار بیرجند در همین باره با گالیه 
و انتقاد از شورا بیان کرد: عیب از شوراست 
که خودتان سال گذشته در بودجه شهرداری 
به  اشاره  با  را تصویب کردید. وی  ماده ۱۷ 
به  بتواند  که  کمکی  هر  شهرداری   اینکه 
هیئت های مذهبی می کند، ادامه داد: برای 
۲۰میلیون  ورزشی  فرهنگی  های  باشگاه 
را  آن  که  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان 

هزینه کنید تا دوباره از شورا مجوز بگیرم.
فرهنگی  کمیسیون  بودجه  سلیم  گفته  به 
کمک  کار  دستور  باید  و  است  یکی  ورزشی 
فرهنگی  به کمیسیون  آن هیئت مذهبی  به 

ورزشی شورا ارجاع داده شود.
 GIS بستر  اندازی  راه  بعدی  دستورکار 
شهرداری بود که مقررشد این واحد زیرنظر 
راه  برای  و  گیرد  قرار  شهرداری   it واحد 
اندازی به صالح دید مسئوالن شهرداری از 

مشاور کمک گرفته شود.
نانوایی در پارک

پارک  نانوایی  دیگر شورا  جنجالی  موضوع 
سرو در خیابان فردوسی بود که به علت تمدید 
قرار داد به صحن شورا آمده بود. “بهترین”عضو 
دیگر شورا نیز در همین باره بیان کرد: چرا با 
نامه و دستوری با شهرداری مکاتبه می شود؟و 
ارجاع  نامه به شهرداری  نانوایی طبق  همین 

داده شده و مصوبه ای هم ندارد.
وی با اشاره به اینکه این نانوایی بدون اینکه 
در کمیسیون معامالت مجوز داده شود تاسیس 
نانوایی ها هم  اتحادیه  شد، خاطرنشان کرد: 
نسبت به احداث آن در پارک اعتراض دارند. 
عدالت اجتماعی کجاست؟ این عضو شورا بیان 
کرد: اساس نامه سازمان های شهرداری باید 
تغییر کند تا مصوبات خودمان زیر سوال نرود. 

عبدالرزاق نژاد عضو شورا با اشاره به اینکه آنجا 
مشکل دارد افزود: چرا در پارک سرو مسجد یا 

نمازخانه  نیست و باید نانوایی زده شود؟
به همه چیز اتهام زد و بند نزنید!

بلند  صدای  با  بیرجند  شهردار  مدیح 
شورا  که  هایی  نامه  درباره  کرد:  خاطرنشان 
 به شهرداری ارجاع داده می شود هیچ کاری 
نمی کنم و باید مصوبه داشته باشد. وی افزود: 
چرا به همه چیز اتهام زد و بند نسبت می دهند 
را  اختیار  این  پارک ها  هیئت مدیره سازمان 
داشته است که در این باره اقدام کند. شهردار 
از  توان ۱۰درصد  می  قانون  طبق  داد:  ادامه 
فضای سبز را تجاری کرد و هیچ اشکالی ندارد. 
مدیح نسبت به ساخت نمازخانه بیان کرد: قرار 
بود چند خّیر در ۴ نقطه شهر مسجد ایجاد کنند 
که واحد تجاری هم داشته باشد پارک سرو به 
آنها پیشنهاد داده شد اما قبول نکردند اما ما 

نمازخانه در آنجا احداث می کنیم.
سلیم عضو شورا با تاکید براین که باید به 
شهردار اعتماد داشت یادآورشد: نباید قدرت 
کار را از شهردار گرفت. وی افزود: شهردار 
اختیاراتش  از  پایدار  درآمد  ایجاد  برای  باید 
استفاده کند و برای این گونه مسائل جزئی 
وقت شورا را نگیرید. این عضو شورا با اشاره 
شهرداری  های  سازمان  اساسنامه  تغییر  به 
های  دستورکار  گفت:  بهترین  به  خطاب 
شورا را نمی توانیم انجام دهیم چه برسد به 
تغییر اساسنامه. قالیبافان قائم مقام شورا نیز 
درباره نانوایی پارک سرو بیان کرد: تکلیف 
سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون تومانی آن فرد 
خروج  موجب  شورا  در  چیست؟اختالفات 

سرمایه گذار می شود.
اینکه  با بیان  نیز  صباغ عضو دیگر شورا 

شورا نباید با دیدن سرمایه گذار دست پاچه 
شود افزود: و کار سرمایه گذار نانوایی ایده 
کار  از  مردم  که  است  شهر  در  جدیدی 

نانوایی راضی هستند. 
پست در ترمینال شعبه می زند

در ادامه نیک منشی شورا با قرائت پرونده 
های کمیسیون خدمات عنوان کرد: موسسه 
ولگرد  های  سگ  از  نگهداری  نهاد  مردم 
باید اساسنامه خود را به فرمانداری ارائه دهد. 
پایانه  در  پست  شعبه  ایجاد  بعدی  دستورکار 
مسافربری بیرجند بود که اعتراض تعاونی ها را 
به همراه داشته است که مقررشد نماینده تعاونی 

دار ها به کمیسیون خدمات شورا دعوت شود.
حاشیه: جلسه تغ و لغ

مدیح شهردار بیرجند در باره نامه های شورا 
بیان کرد: هر نامه ای که بار مالی داشته باشد 

به شورا برگشت خواهد داد.
خیابان  بازگشایی  در  شهروندان  از  یکی 
است  کرده  همکاری  شهرداری  با  ظفر 
زمینی  التفاوت  به  ما  تومان  ۳6میلیون  اما 
وی  که  کند  پرداخت  باید  شهرداری  به  را 
درخواست بخشودگی آن را از شورا داشت. 
باره  همین  در  نیز  عضوشورا  “بهترین” 
بنیاد  به  را  تومان  ۳۰۰میلیون  شورا   گفت: 
بیماری های خاص بخشیده است این مبلغ 
افزود: آن  را هم ببخشد. نیک منشی شورا 
بنیاد خیریه است و جریمه ساخت وساز غیر 
ماده ۱۰۰پرداخت  را در کمیسیون  مجازش 
کرده است. گفتنی است از ساعت ۱۱:۱۰تا 
۱۱:۳۰دقیقه که جلسه به اتمام رسید فقط 6 
عضو در شورا حضور داشتند که به حد نصاب 
نمی رسید اما در همین مدت دو پرونده دیگر 

قرائت و مصوبه گرفت!

امین جم- ظهر دیروز مراسم افتتاحیه سردر 
ورودی دانشکده ابن حسام با حضور فرماندار،  
شهردار و اعضای شورای شهر و مسئوالن و 

جمعی از اساتید دانشکده برگزار شد.
رئیس دانشکده ابن حسام بیرجند در این آیین 
ساختمان  این  در  که  کارهایی  کرد:  عنوان 
انجام شده زیبا سازی محوطه، مرمت، تعمیر 
ساختمان و ساخت سردر بوده است. وی با بیان 
اینکه این پروژه حدود سه ماه به طول انجامیده 
است، اضافه کرد: قریب به ۱۰۰میلیون تومان 
برای این کار هزینه شده که بیشتر آن صرف 

دانشکده  رئیس  است.  کارهای محوطه شده 
برنامه  چند  اینکه  بیان  با  بیرجند  حسام  ابن 
دیگر هم در دستور کار قرار داده ایم، ادامه داد: 
بازسازی سر در ساختمان شماره دو دانشکده 
فنی و حرفه ای واقع در نزدیکی دانشگاه پیام 
نور یکی از این برنامه ها است. سلیم با اشاره 
به راه اندازی سوله و آسفالت دانشکده تا دهه 
فجر عنوان کرد: هزینه ساخت مسجد، نمازخانه 
و کتابخانه دو میلیارد برآورد شده که زمان پایان 
این پروژه ها بستگی به نحوه تامین منابع مالی 
دارد. وی با بیان اینکه ۱۴۰۰ دانشجو در این 

ادامه داد:  دانشکده در حال تحصیل هستند، 
سال گذشته ۹۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل 
بودند که امسال ۱۵ درصد افزایش داشته است. 
به گفته سلیم این دانشکده دارای ۱۳ رشته بوده 
که برای اضافه کردن دو رشته کاردانی و سه 

رشته کارشناسی درخواست داده ایم. 
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی ما شناخته شدن 
افزود: طبق  است،  ای  و حرفه  فنی  دانشگاه 
مصوبه وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش 
که در سال ۹۱ تصویب شد، دانشگاه فنی حرفه 
ای از آموزش و پرورش جدا و به عنوان یک 

دانشگاه مستقل به کار خود ادامه داد.
ناصری فرماندار شهرستان بیرجند هم در این 
مراسم با بیان اینکه جدی گرفتن مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای یکی از اهداف نوین آموزش 
عالی است، ادامه داد: در کشور ما قبال شاخه 
داشت  زیادی  طرفدار  و محض  نظری  های 

ارتباط  که  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  و 
بیشتری با بازار کار و نیازهای آن دارد،کمتر 
مورد توجه بود. مدیح شهردار بیرجند نیز ضمن 
تشکر برای زیبا سازی سر در دانشکده، عنوان 
کرد: امیدواریم سایر دستگاه ها با انجام این 
گونه فعالیت ها، به زیباسازی شهر کمک کنند.

آذر  دهم  در  پیش  سال   ۹۱  - سربازی 
سومین  عنوان  به  فردوس  شهرداری 
و  بزرگ  خراسان  سابق  استان  شهرداری 
اولین شهرداری خراسان جنوبی تاسیس شد. 
با تصویب شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
فردوس این روز به نام روز فردوس نامگذاری 
برگزار می  شده و هر ساله مراسم ویژه ای 
شود. امسال نیز این مراسم با تاخیر چند روزه 
مدیران کل،  معاونانش،  و  استاندار  با حضور 
محلی  مسئوالن  مجلس،  در  مردم  نماینده 
شهروندان  چشمگیر  و  گسترده  شرکت  و 
این  سرخ  های  الله  سالن  در  فردوسی 
شهرستان با شکوه خاصی برگزار شد. استاندار 
در این مراسم عنوان کرد: شهرستان فردوس 
دارای چهرهای فرهنگی، علمی و اقتصادی 
توانند نقش موثری در  زیادی است که می 

پیشرفت این شهرستان داشته باشند. 

کارها تا به نتیجه رسیدن
رسانه ای نمیشود

رئیس  با  دیدار  در  اینکه  بیان  با  پرویزی 
جمهور و جمعی از وزراء مشکالت و مطالبات 
مردم استان را منعکس کرده ام تصریح کرد: 
در پنج ماه گذشته کارهای خوبی برای استان 
انجام شده که تا به نتیجه رسیدن آنها ترجیح 
میدهم رسانه ای نشود. به گفته وی توافقاتی 
نیز در حوزه بودجه و راه آهن استان در تهران 
انجام شده که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه 
برسد. وی از اختصاص صد درصدی ۳ میلیارد 
در  فردوس  نجات  و  امداد  باند  اعتبار  تومان 
کمیته تلفیق خبر داد و افزود: بیمارستان جدید 
فردوس نیز در حال تجهیز است و تا دو ماه 
آینده به همراه بیمارستان بیرجند و اورژانس 

قاین به بهره برداری خواهد رسید.
سال  پایان  از  قبل  تا  کرد:  عنوان  استاندار 

تسهیالت بانکی برای رونق اقتصادی استان 
به واجدان شرایط واگذار می شود.

بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  وسرایان 
پیگیر  استاندار  تنگناها،  تمام  علیرغم  گفت: 

مطالبات مردم استان است.
بزرگترین کارخانه فردوس

نیازمند توجه بیشتر
کرد:  تصریح  امیرحسنخانی  رضا  محمد 
نساجی فردوس به عنوان بزرگترین کارخانه 
شهرهای  از  سهامدار   ۱۷ با  شهرستان  این 
فردوس، بشرویه و سرایان فقط نخریسی دارد و 
چرخه بافت و دوخت درآن تعریف نشده است.

وی افزود: بدهی ارزی این کارخانه مقرر شده 
از محل منابع ارزی بانک مرکزی با همان نرخ 
قبلی ارز تهاتر شود. وی با اشاره به سرمازدگی 
درختان پسته در فروردین و سه محصول انار، 
باید ۷۰  که  اخیر  روزهای  در  کلزا  و  زعفران 

درصد باغات انار شهرستان کف بر شود تاکید 
پرداخت خسارت مرکبات  الگوی  کرد: دولت 

شمال را در خراسان جنوبی نیز اجراء کند.
برای  اینکه  به  اشاره  با  امیرحسنخانی 
 ۷۰۰ فردوس  مهندس  و  فنی  دانشکده 
میلیون تومان در بودجه سال آینده اختصاص 
یافته گفت: با توجه به اخذ مصوبه کمیسیون 
باید  دانشگاه  به  دانشکده  این  ارتقاء   ،۲۱۵

بطور جد پیگیری شود.
وی با بیان اینکه ۴ سال شده ایجاد منطقه 
پیگیری  فردوس  شهرستان  در  خشک  ویژه 
می شود خاطرنشان کرد: مقرر شده استاندار 
این  آزاد  مناطق  شورای  دبیر  با  ای  درجلسه 

موضوع را پیگیری کند تا به نتیجه برسد.
مشکالت فردوس از زبان امام جمعه

امام جمعه فردوس نیز تاکید کرد: باید موانع 
دانشگاه  به  مهندسی  و  فنی  دانشکده  ارتقاء 
نیز برای ساخت دانشکده  رفع شود و زمین 

االسالم  حجت  شود.  واگذار  موجود  های 
امداد  کمیته  عادالنه  کمک  خواستار  بابایی 
به شهرستانهای استان شد و خاطرنشان کرد: 
های  خواسته  دیگر  از  خشک  ویژه  منطقه 
از  نیز  فردوس  سهم  و  است  فردوس  مردم 
بودجه ۲۷ میلیارد تومانی خشکسالی پرداخت 
شود. وی خواستار ساخت سالنی بزرگ برای 
مجالس شهرستان شد و تاکید کرد: دولت در 
موعد مقرر به قول خود برای بهره برداری از 
طرحهای نیمه تمام مانند بیمارستان جدید و 

مجتمع فرهنگی هنری عمل کند.
عنوان  به  کافی  فرامرز  از  مراسم  این  در 
برگزیده در بخش ورزش شهرستان، محمود 
چندین  ساخت  با  اقتصادی  فعال  سردشتیان 
پاساژ و تاالر و حمید عبداله زاده رئیس موسسه 
آموزش عالی “پیروزان” برای ساحت خوابگاه 
دانشجویی و توجه به امور رفاهی دانشجویان با 

لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

تفاوت فاحش مطالبات شهرداری در نوشتار و گفتار

آموزش رایگان بسته بندی و بازاریابی 
در دومین نمایشگاه صنایع دستی شرق

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  برزجی- 
دستی و گردشگری از آموزش بسته بندی رایگان 
محصوالت صنایع دستی توسط دانشکده آموزش 

نمایشگاه  محل  در  بیرجند  کاشانی  سپیده  عالی 
نمایشگاه  این  در  همچنین  گفت:  و  داد  خبر 
آموزش بازاریابی نیز به عالقمندان ارائه می شود. 
افتتاح  به گزارش خبرنگار ما، رمضانی در حاشیه 
دومین نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای شرق با 
بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تعداد ۳ هزار نفر در 
استان به هنرمندان دارای کارت شناسایی خراسان 
جنوبی اضافه شده است، اظهار داشت: طی دو سال 
گذشته فروش صنایع دستی ما رشد چشم گیری 
داشته است. وی ادامه داد: این نمایشگاه از ۱۹ تا 
۲۳ آذر ساعت ۱6 لغایت ۲۲ در محل نمایشگاه بین 
المللی بیرجند برای بازدید عالقمندان دایر است، 
افزود: به جز استان های مهمان، بالغ بر ۸۰ غرفه 

دیگر از خراسان جنوبی در این نمایشگاه است.

پرداخت بیش از ۱ میلیارد و۳00میلیون 
تومان براي احداث و تعمیرات مسکن 

شهري مددجویان

امور  و  مسکن  تامین  مدیر  تنها-  برنای 
از  گفت:  استان  امداد  کمیته  ساختمان  مهندسی 
ابتدای سالجاری ۱ میلیارد و ۳۱۸ میلیون تومان 
از سوی این نهاد برای احداث و تعمیرات مسکن 
مددجویان هزینه شده است. گل محمدی عنوان 
کرد: مددجویان روستائی با دریافت مبلغ ۱۵میلیون 
 ۱۸ و  نهاد  این  سوی  از  بالعوض  کمک  تومان 
میلیون تومان وام بهسازی از بنیاد مسکن می توانند 
نسبت به احداث واحد مسکونی روستائی اقدام کنند 
و از ابتدای سالجاری ۴۰ مددجوی روستائی از این 
تسهیالت بهره مند شدند. وی همچنین کمک به 
احداث واحد مسکونی برای مددجویان شهری را 
۲۵ میلیون تومان به صورت بالعوض عنوان کرد 
تحت  مددجوی  سالجاری ۲۹  ابتدای  از  افزود:  و 

حمایت از این تسهیالت بهره مند شده اند.

 ۱۱۲هزار کارت ملی هوشمند
در استان صادر شد

 
برزجی- مدیر کل ثبت احوال با اشاره به صدور 
۱۱۲ هزار کارت ملی هوشمند در استان اظهار کرد:    
در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۵، تعداد ۲۷ هزار فقره 
شناسنامه مکانیزه باالی ۱۵ سال صادر شده است.

پورحسین در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان کرد: 
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بیش از 66 
هزار درخواست کارت ملی هوشمند از هم استانی 
ها اخذ شده که بیشتر آنها تحویل و مابقی نیز در 
از  داد:  ادامه  باشد. وی  مرحله تحویل کارت می 
ابتدای شروع طرح کارت هوشمند ملی قریب به 
۱۱۲ هزار کارت اخذ درخواست شده و این روند 
پورحسین  است.  انجام  حال  در  ظرفیت  تمام  با 
اشاره  نیز  ملی  اهمیت جایگاه کارت هوشمند  به 
داشت و ابراز امیدواری کرد : با همت هم استانی 
های هرچه زودتر تمامی مردم خراسان جنوبی  از 
این کارت مهم و ضروری بهره مند گردند. مدیر 
از  یکی  را  ملی  هوشمند  کارت  احوال،  ثبت  کل 
اساسی ترین ابزار ورود به دولت الکترونیک دانست 
و خواستار استقبال بیش از پیش و ثبت نام در این 
طرح ملی شد. گفتنی است هم استانی های گرامی 
می توانند از طریق پایگاه www.ncr.ir نسبت 

به ثبت نام کارت ملی هوشمند اقدام نمایند.

سرایان میزبان برگزاری بخش شعر 
جشنواره فرهنگی هفته قرآن و عترت

گروه خبر- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: بخش شعر جشنواره های هفته قرآن و عترت 
در  کودک  نقاشی  بخش  و  سرایان  شهرستان  در 
شهرستان های فردوس و سربیشه برگزار می شود، 
به ویژه اینکه این دو شهرستان بیشترین آثار ارسالی 
را در بخش نقاشی کودک داشته اند. محبی، در جمع 
برنامه ریزی های  براساس  کرد:  عنوان  خبرنگاران 
تا برخی  هفته قرآن و عترت، تصمیم گرفته شد 
از بخش های جشنواره های هفته قرآن و عترت در 
شهرستان ها برگزار شود. وی اظهار کرد: همچنین 
بخش نمایش خیابانی به صورت جشنواره و عمومی 
چون  استان  مختلف  شهرهای  خیابان های  در  و 
بیرجند، قاین و دیگر شهرستان هایی که امکان آن 

وجود داشته باشد، برگزار می شود.

9 میلیارد روی کاغذ  90 میلیارد در لفظ

سردر دانشکده ابن حسام افتتاح شد

دولت الگوی پرداخت خسارت به مرکبات شمال را
در استان اجراء کند

امیرحسنخانی در مراسم جشن روز فردوس:

به مناسبت سومین روز درگذشت فرزندی عزیز، همسری مهربان، پدری دلسوز، برادری فداکار، برادرزاده و خواهرزاده ای با گذشت مرحوم 

مغفورشادروان غالمرضا نیکخواه نوری )فرزند مرحوم علی نیکخواه نوری(
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/9/21 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف 

فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: نیکخواه نوری، نوری، کشتبان، دادی، پور ابراهیمی، عجم، محمدنیا، زنگویی، نیکفرجام نوری،بزی، اکرمی، مرادی، سنچولی و سایر فامیل وابسته

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای معدن کوجین محبوبه کاظمی
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای معدن کوجین محبوبه کاظمی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد حسین 
محمدی با کد شناسایی بیمه 68902011 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان کارگر ساده و استادکار  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 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیو الزم االجرا می باشد. 



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 (
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از فاز 2  بازدید خبرنگاران  آبفا استان در جریان  مالئی- مدیر عامل 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند به کنفرانس تخصصی بین المللی آب و 
فاضالب که در پایتخت برگزار شده بود، اشاره کرد و گفت: استفاده 
از پساب تصفیه شده  از نشانه های توسعه یافتگی کشورها محسوب 
می شود و تصفیه خانه فاضالب بیرجند و تله مترینگ  می تواند نشان 

توسعه یافتگی کشور محسوب شود.   
نمایندگان رسانه های خبری استان  با هدف آشنایی  بافعالیت های 
شرکت آب و فاضالب و انعکاس تالش های انجام شده برای تامین 
و توزیع آب شرب ، جمع آوری و تصفیه فاضالب از تاسیسات شرکت 
اصلی  کلکتور  اجرای  حال  در  پروژه  شامل  استان  فاضالب  و  آب 
پایش  تله مترینگ )مرکز کنترل و  فاضالب مهرشهر، مرکز 122 و 
تاسیسات آبفا( همچنین پروژه در دست انجام خط انتقال و فاز دوم 
و  توسعه  بانک  تسهیالت  از محل  که  بیرجند  فاضالب  خانه  تصفیه 

تجارت اکو در حال اجرا است، بازدید کردند.

تکمیل فاضالب مهرشهر نیازمند22 میلیارد تومان 
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا در بازدید از پروژه کلکتور اصلی 
فاضالب مهرشهر که در محل خیابان رجایی بیرجند در حال اجرا است، 
اعتبار 22 میلیارد  نیازمند  این منطقه  عنوان کرد: پروژه فاضالب در 

تومانی است که این مبلغ بدون در نظر گرفتن هزینه آسفالت شکافی 
و مرمت آسفالت می باشد. وی از پیشرفت 49 درصدی پروژه کلکتور 
اصلی فاضالب مهرشهر خبر داد و گفت: با وجود تراکم شدید تاسیسات 
ترافیک  و  زمین  جنس سخت  همچنین  پروژه  این  اجرای  محل  در 
از برنامه پیش بینی شده جلوتر هستیم.  مسیر، در اجرای این پروژه 

در  اساسی  گامی  مترینگ  تله  پروژه  توسعه  و  تکمیل 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

بازدید از مرکز 122 و تله مترینگ شرکت آبفا برنامه بعدی خبرنگاران 
بود که در این بازدید عبدالرضا گرامی پور مشاور اجتماعی و فرهنگی 
استاندار نیز حضور داشت. مدیرعامل شرکت آبفا در این بازدید توسعه 
را گامی  تله مترینگ  یا مراکز  پایش و راهبری آب  و تکمیل مراکز 
هزینه  آوردن  پایین  با  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  اساسی 
هدر  کاهش  و  اتفاقات  موقع  به  رصد  تاسیسات،  کنترل  و  نگهداری 

رفت آب و کاهش هزینه نیروی انسانی عنوان کرد.

تاسیسات آبی استان هوشمند می شود
وی ادامه داد: سیاست شرکت آبفا توسعه این سیستم در کل منابع تولید 
و توزیع آب شهرها با اولویت شهرهای مرزی است که سرمایه گذاری 
 در صنعت آب استان هزینه های خدمات به مردم را کاهش می دهد.

مشکلی  اجرایی  و  فنی  نظر  از  اینکه  بیان  با  مقدم  هاشمی  مهندس 
برای اجرای این پروژه وجود ندارد، بیان کرد: در صورت فراهم شدن 
منابع مالی، مشکلی برای اجرای پروژه تله مترینگ و هوشمندسازی 
برای  نیاز  اعتبار مورد  ندارد، همچنین  استان وجود  تاسیسات آب در 

توسعه و تکمیل قریب به 4 میلیارد تومان است.

 ضمانت دولت برای انجام تصفیه خانه جدید فاضالب بیرجند
 مهندس هاشمی مقدم همچنین در برنامه بازدید خبرنگاران از فازاول 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند )که در سال 84 به بهره برداری رسید( 
با بیان اینکه ظرفیت این تصفیه خانه 10 هزار و 500 مترمکعب در 
این  نهایی  به ظرفیت  شبانه روز است، تصریح کرد: در زمان حاضر 
دوم  فاز  احداث   عملیات  دلیل  همین  به  و  ایم  رسیده  خانه  تصفیه 
تصفیه خانه از محل تسهیالت بانک توسعه و تجارت اکو در حال اجرا 
است. مدیرعامل شرکت آبفا ادامه داد: با توجه به وجود جلبک ها در 
پساب تصفیه خانه این آب مناسب برای استفاده در کشاورزی است 

که نیاز زمین به کودهای شیمیایی را بسیار کم می کند.
وی با بیان اینکه مناقصات انتخاب پیمانکار و مشاور به صورت بین 
المللی انجام شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه جزو سه پروژه ای 
در صنعت آب و فاضالب کشور بود که موفق به بهره مندی از این 

دفتر  مدیر  شود.  می  محسوب  بزرگی  موفقیت  این  و  شد  تسهیالت 
تجهیز منابع مالی وتوسعه مشارکت بخش خصوصی آبفا نیز  با بیان 
از تولیدات داخلی برای اجرای این  اینکه تا حدود زیادی سعی شده 
پروژه استفاده شود، افزود: فقط تجهیزاتی که تولید داخلی آن وجود 
. شود  می  خریداری  اتریش   و  آلمان  ترکیه،  کشورهای  از   نداشته 

اشتغال بیش از 500 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم
مهندس بهارشاهی به فرآیند ساخت تصفیه خانه اشاره کرد و یادآور 
شد: از جدیدترین روش ها در ساخت این تصفیه خانه استفاده شده که 
در زمانی کمتر از 8 ساعت عملیات تصفیه فاضالب انجام می شود 
اول تصفیه  این در حالی است که در مدول  ندارد.  نیز  بویی  و هیچ 
خانه که از روش برکه تثبیت استفاده شده فاضالب باید 35 روز برای 
تصفیه باقی بماند که این زمان طوالنی یکی از عوامل ایجاد بو بوده 
که به دلیل نوع فرآیند قابل اصالح نیست. وی از اشتغال بیش از 200 
نفر به صورت مستقیم در این پروژه خبر داد و گفت: همچنین 500 
نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این پروژه مشغول به فعالیت هستند. 
مهندس بهارشاهی از پیشرفت کلی 31 درصدی این پروژه در زمان 
حاضر خبر داد و گفت: این پروژه از خرداد 94 آغاز شده و مدت اجرای 

آن 36 ماه است. 

در بازدید اصحاب رسانه از تاسیسات شرکت آب و فاضالب استان عنوان شد:

پروژه تصفیه خانه جدید فاضالب شهر بیرجند، نشان توسعه یافتگی کشور
لوله بتنی فاضالب در عمق 8  تا 13متری سازه  عظیم  فاز 2 تصفیه خانه مرکز تله مترینگ  نشست خبری در تصفیه خانه مدول دوم

عکس: امین جم

به اطالع مصرف کنندگان عزیز گاز مایع سیلندری در سراسر استان می رساند: 
گاز مایع سیلندری صرفا برای سوخت لوازم خانگی گازسوز بوده و استفاده از آن

 به عنوان سوخت در خودروهای شخصی )به جز خودروهایی که با مجوز قانونی در 
جایگاه مربوطه شارژ می شود( در حال حاضر ممنوع می باشد. لذا مسئولیت و حوادث 

ناشی از استفاده غیر مجاز از گاز مایع سیلندری بر عهده مصرف کننده خواهد بود.

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

اطالعیــــه

جناب آقای عبدالرضا  گرامی
مشاور محترم فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی اجرایی شما می باشد، تبریک عرض 
نموده، از درگاه خداوند سبحان سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

اتحادیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولیدی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس عبدالرضا گرامی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار محترم خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده

 از خداوند منان توفیقات روز افزون شما بزرگوار را آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی بیرجند

خانواده های محترم ضیائیان و کیاستی
درگذشت بزرگ خاندان شادروان حاج حسن ضیائیان 

را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
 و صبر جمیل و شکیبایی برای بازماندگان محترم آرزومندیم.

داراالیتام هیئت ابوالفضلی- موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط عروسک و ماشین نیست

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

جناب آقای عبدالرضا گرامی
مشاور محترم فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی 
اجرایی شما می باشد تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان 
سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

مدیر و جمعی از فرهنگیان دبیرستان چمران بیرجند

ثبت نام فوری کربال - هوایی 95/9/27

با تسهیالت  ویژه

دفتر خدمات زیارتی مبین بیرجند  
32445661










