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امام جمعه موقت تهران : 
اگر دادگاهی برای سران فتنه برگزار شود

 اتهامات سنگینی برای آنان قابل احصاء است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام : 
دولت احمدی نژاد شیره جان اقتصاد  

و  فرهنگ ایران را گرفته و هدر داد

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  : 
 منشور حقوق شهروندی تبلیغات

انتخاباتی و خالف قانون است

توصیه گاردین به وزیر خارجه رئیس جمهور جدید آمریکا : پاره کردن برجام یعنی شکاف میان امریکا و اروپا / اگر رأفت اسالمی شامل حال سران فتنه شود چیزی کمتر از اعدام در انتظارشان نیست / سخنگوی هیئت رئیسه مجلس  : در ارتباط  با اظهارات ظریف نه چیزی را تأیید و نه رد کردم /  خرید و فروش سهام عدالت ممنوع است / صفحه ۲
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

معادن استان 
و پیشنهادی مهم 
برای یک سفر ویژه
* هرم پور

نمایشگاه  برگزاری  جریان  در  و  پیش  چندی 
روزنامه  خبرنگاران  از  یکی  تهران،  در  مطبوعات 
آوا در حاشیه حضور وزیر محترم صنعت، معدن و 
تجارت، مطالبی را در خصوص مشکالت صنعتی 
و معدنی استان خراسان جنوبی خطاب به مهندس 
نعمت زاده ارائه نمود که بازتاب بسیار گسترده ای 
داشت و برای شخص وزیر محترم و هیئت همراه 

ایشان و سایر حضار  بسیار تأمل برانگیز بود!
های  غصه  قصه  بیان  شد،  اعالم  آنجا  در  آنچه 
فراوان استان بود که رفته رفته رنگ و بوی بحران 
به خود می گیرد. مطلب به صورت خالصه این 
بود که استان خراسان جنوبی علیرغم برخورداری 
از ظرفیت های معدنی باال، سهم بسیار ناچیزی از 
این گنج عظیم دارد و خام فروشی به عامل اصلی 
فقر و بدبختی مردمان این کهن سرزمین تبدیل 
شده که از قضا بر روی این گنج بزرگ نشسته اند. 
در استان خراسان جنوبی، تغییر اقلیم و مشکالت 
حاصل از آن که نمودش را در خشکسالی 19 ساله 
می بینیم، کشاورزی را به مسلخ برده و دامداری را

نیز به  نیز به حال احتضار کشانده است. تجارت 
دلیل ظرفیت های محدود کشور افغانستان، عدم 
برنامه ریزی و فرصت شناسی مناسب در سالهای 
بازار استانهای همجوار و نیز  قبل برای رخنه در 
نبود علم و دانش و فن بازاریابی مطلوب در حوزه 
حد  از  کمتر  استان  تجاری  های  ظرفیت  معرفی 
انتظار عمل می کند، تولید در خراسان جنوبی نیز 

به دالیلی که ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (
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جم
ن 

 امی
س :

عک

در ستادمدیریت بحران عنوان شد:

استاندار ،  استان
 را بیمه کرد

 استاندار به بیمه منازل مسکونی در شهر و روستا 
و مراکز تجاری اشاره و بیان کرد: در سه ماه پیش 
برای  شرکت  چند  یا  دو  اتحاد  “با  کنسرسیومی 
شرکت در مناقصه یک پروژه معین” با اعتبار یک 

میلیارد و 100میلیون تومان ... ) مشروح در صفحه 7 (

فاز یک ورزشگاه 
15 هزارنفری بیرجند
 افتتاح می شود
صفحه 7

450 هکتار از اراضی بلوار 
شهید ناصری واگذار می شود 
مدیر ساخت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی 
استان از آماده سازی 450 هکتار اراضی بلوار شهید 

ناصری بیرجند خبر داد و ... ) مشروح در صفحه 7 (

شبکه های  فاضالب در صورت 
تامین اعتبار اجرایی می شود
صفحه 7

سه سرقت طی یک شب
صفحه ۶

مانورکرمان  در کویر استان

محسن رضایی : 
طرحی برای افزایش

۲ برابری یارانه های نقدی دارم

صفحه ۳

شرکت بنیاد بتن خراسان
وابسته به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

تولید کننده: بتن آماده ، شن و ماسه دانه بندی با نازل ترین قیمت
دارای آزمایشگاه کنترل و کیفیت و پروانه عالمت استاندارد بتن ، شن و ماسه
دارنده مجوز تولید بتن پر مقاومت با رده مقاومتی C50  در استان از اداره استاندارد

بیرجند ، نبش عدل 17          32350183- 32422481

جناب آقای مهدی کیانی
مدیر محترم کاروان زیارتی فدک

از تالش بی دریغ  و توجهات ویژه جناب عالی در راستای تامین هر چه بیشتر امنیت، سالمتی
 و رفاه زائران عتبات عالیات بسیار سپاسگزاریم

تعهد شغلی باال و اخالق حرفه ای ارزشمند شما بسیار قابل تقدیر است
 از خداوند متعال سالمتی و موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

فاطمه زهرا قربانی نیا ، دکتر خسروی ، دکتر حسن زاده

 تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای        
  شماره 2/11296

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظردارد: 
برونسپاری نگهداری وتعمیرات تاسیسات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب شهر 
بیرجند را به مدت ۲ سال به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های خدماتی 
که دارای گواهی صالحیت حداقل رتبه 5 در رشته آب و یا تاسیسات و تجهیزات 
از سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین گواهی صالحیت ایمنی بوده، دعوت 
تاریخ  از  مناقصه  سایر شرایط  از  اطالع  و  مناقصه  اسناد  برای خرید  می شود 
بلوار شهدای  بیرجند-  در  واقع  قراردادها  دفتر  به  روز  مدت 4  به  آگهی  درج 
عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

3۲۲34014-3۲۲34013-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:

زمان و محل دریافت اسناد: 4 روز پس از درج آگهی مناقصه
فاضالب  و  آب  دبیرخانه شرکت   - اسناد: 95/10/۲1  زمان و محل تحویل 

خراسان جنوبی
زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت: 95/10/۲۲ ساعت 10 

صبح - اتاق جلسات  
به  بایست  می  که  ریال  درمناقصه:871.610.000  شرکت  تضمین  میزان 
صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه به شماره حساب 0105650414000 

بانک ملی باشد و فیش را در پاکت الف تحویل نمایید.
برآورد اولیه مناقصه: 17.43۲.319.938 ریال که از محل اعتبارات جاری و 

سرمایه ای شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی شماره 94/158764 

تاریخ 1394/07/13 مالک عمل خواهد بود.
ملی  سایت  و  جنوبی  خراسان  فاضالب  و  آب  سایت  طریق  از  مناقصه  اسناد 

مناقصات قابل دریافت خواهد بود.

 WWW.abfa-khj.ir
       http://iets.mporg.ir  

 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

  تاریخ:95/10/04

روزها را چه غریبانه به شب رساندیم
 و اشک را خوراک روز و شب کردیم

چه سخت است در دل گریستن و به زبان هیچ نگفتن
 و تکیه گاهی مطمئن را از دست دادن 

4 دی ماه ، 14 زمستان صد ساله از سفر ناباورانه و بی بازگشت 

زنده یاد حسن بی باک 
می گذرد. با ذکر فاتحه یاد و خاطرش را گرامی می داریم

خانواده بی باک

روح پاکت با امیر المومنین)ع( محشور باد       خانه قبرت ز الطاف خدا پر نور باد
ای چراغ زندگانی، ای پدر یادت بخیر     خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

 سومین سالگرد کوچ ناباورانه همسر و پدر عزیزمان زنده یاد

محمد مهدی دعاگو
 را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

خانواده دعاگو

سرکار خانم سرفرازی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری
جناب آقای شفیعی   فرماندار محترم شهرستان خوسف

جناب آقای گرامی پور   مشاور محترم فرهنگی و اجتماعی استاندار
جناب آقای حاجی زاده  مشاور محترم آموزش عالی استاندار

جناب آقای دکتر نخعی  معاون محترم شرکت فرآورده های نفتی خراسان جنوبی
انتصاب شما بزرگواران را که بیانگر لیاقت و شایستگی و خدمات صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت تان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

اتاق تعاون خراسان جنوبی

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس ۲7 و ۲9    تلفن: 3۲437700
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سرمقاله

معادن استان 
و پیشنهادی مهم 
برای یک سفر ویژه

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( تولید در خراسان جنوبی نیز 

به دالیلی که نخبگان جامعه و فعاالن این بخش 
بارها و بارها در روزنامه ها و جلسات مطرح نموده 
های  حوزه  سایر  در  و  درآمده  رکود  حال  به  اند، 
و  تواند بستر توسعه  استان که می  برای  درآمدزا 
باال  در  آنچه  از  بهتر  روزی  و  باشد، حال  عمران 

گفته شد نداریم. 
در  گذاری  امید سرمایه  نقطه  آنچه  میان  این  در 
مهم  حوزه  آید،  می  حساب  به  جنوبی  خراسان 
های  سنگ  معادن  از  که  است  استان  معادن 
بنتونیت  تا معادن مس و طال و   گرانیتی گرفته 
و کرومیت و آزبست و  سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی. شاخه وسیعی از پهنه استان را در مناطق 
مختلف به ویژه حوزه های حاشیه کویر در خود 
و  توانمندی  همه  این  است.علیرغم  داده  جای 
ظرفیت در حوزه معدن، سهم ما چقدر بوده است؟ 
بررسی همه ی آنچه در استان خراسان جنوبی در 
حوزه معدن روی می دهد ناخواسته ذهن ما را به 
سمت همان حکایت استعمار قاره سیاهمی کشاند 
که معادنشان سالها بهره برداری می شد و آخراالمر 
هم نه تنها سودی به آنها نمی رسید بلکه تازیانه 
بدبختی و بیچارگی حاصل از این بهره برداری ها را 
نیز به گرده شان می نشست! در حالیکه سالهاست 
بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اختصاص دو در 
هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمران 
و آبادانی مناطق نفت خیز، و ابالغ ماده واحده  آن، 
دولت مکلف است هر ساله دو در هزار درآمد ناشی 
از فروش نفت خام در هر سال را از طریق درج 
عمران  کشور  برای  کل  سالیانه  بودجه  لوایح  در 
روستائی(  و  ) شهری  خیز  نفت  مناطق  آبادانی  و 
البته بر اساس ابالغ این آیین  اختصاص دهد) و 
از  حاصل  هزار  در  دو  دولت،  هیأت  مصوب  نامه 
صادرات نفت خام و گاز طبیعی نه تنها به استانهای 
نفت خیز و گازخیز، بلکه به شهرستانها و بخشهای 
محروم کشور هم می رسد( و الزام به هزینه  این 
درآمدها در همان محل وجود دارد، اما هیچگونه 
قانونی برای شهرهای معدن خیز که نفعی برای 
مردم و امیدی برای شهروندان باشد وجود نداشته 
است. سالهاست همه ی سهم مردم استان ما از 
بلند  این معادن خدادادی، چشم دوختن به صف 
برای  معدنی  مواد  و  ها  از سنگ  مملو  تریلرهای 
عناصر  توسط  معدن  شدن  دایر  استان،  از  خروج 
کنار  در  آنها  از  وسیع  برداری  بهره  و   غیربومی 
و  به طبیعت  ضربه های مهلک زیست محیطی 
حتی درکمال تأسف استفاده از کارگران غیربومی 
استان در اغلب این معادن شده است؛ سهمی که 

واقعاً حق این مردم نیست. 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  محترم  وزیر  حضور 
استان و بازدید صحنه ای ایشان و  عمل زودهنگام 
مهندس نعمت زاده به  قولی که حدود دو ماه قبل 
در نمایشگاه مطبوعات تهران برای سفر به خراسان 
بسیار  دادند،  آوا  اظهارات خبرنگار  از  جنوبی پس 
قابل تقدیر، تشکر و توجه است. از سوی دیگر الزم 
است دولت محترم الیحه و یا نمایندگان سخت 
کوش استان طرحی را به مجلس شورای اسالمی 
مناطقی  در  آن حداقل  اساس  بر  که  نمایند  ارائه 
مثل خراسان جنوبی درصدی از درآمدهای حاصل 
از استحصال مواد معدنی در همین جا هزینه شود، 
دولت محترم نیز از درصد منافع خودش در حوزه 
بهره برداری از معادن کم کرده و از  آن سو بهره 
برداران را  نیز ملزم به استفاده از نیروی کار بومی 
اشتغال کمک شود و هم  به  تا هم  نماید  استان 
حوزه  به  مفید  و  مؤثر  اما  ناچیز  هرچند  سهمی  

اعتبارات و درآمدهای استان اضافه گردد.
این مهم، مطالبه ی مردم و سهم مسؤوالن برای 
شریف،  شهروندان  قبال  در  وظیفه  و  حق  ادای 
نجیب و مرزداریست که تا پای جان و در هر نقطه 
و زمان از دستاوردها و آرمانهای نظام اسالمی دفاع 
و از برنامه های مثبت دولت تدبیر و امید نیز حمایت 
کرده اند. شاید این توجه، بخشی از آالم ودردهای 
خشکسالی  منفی  پیامدهای  از  ای  گوشه  و  آنان 
روستاها  خالی شدن  آنها  ترین  مهم  از  یکی  که 
را جبران  است  از سکنه  و سکونتگاههای مرزی 
نماید. تأکید و پیگیری وزیر محترم و استاندار در 
این خصوص و اخذ مصوبه ای در همین سفر در 
این زمینه، می تواند ارمغانی مهم و شیرین برای 

مردم این خطه از کشور عزیزمان باشد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های

 روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۴ آموزش و پرورش 

تسنیم- مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از واریز مطالبات مربوط به پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان سال 94 از روز2 دی خبر داد.وی افزود: از روز شنبه 4 دی کار پرداخت 
مطالبات مربوط به حق التدریس معلمان و حق الزحمه سرباز معلمان آغاز خواهد شد.

  خرید و فروش سهام عدالت ممنوع است

جام جم -رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید 
بر غیرقانونی بودن خرید و فروش سهام عدالت 
گفت: این روزها که موضوع پرداخت سود و سهام 
به مشموالن سهام عدالت مطرح شده، بازار خرید 
و فروش این سهام ممکن است رونق گیرد که 
فضای  این  وارد  می کنیم  توصیه  مردم  به  ما 
سهام  فروش  و  خرید  که  چرا  نشوند،  معامالتی 

عدالت از اساس باطل است.

آخرین خبرها از پرونده پدیده شاندیز 
اختالفات رفع شد

تسنیم-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزارت کشور از رفع اختالف بین شورای 
شهر و شهرداری شاندیز و شرکت پدیده شاندیز 
به  مربوط  مسائل  ویژه  کارگروه  رئیس  داد.  خبر 
و  تدبیر  ستاد  کرد:  اضافه  شاندیز  پدیده  شرکت 
بازار غیر متشکل پولی و شرکت های  ساماندهی 
دستور  با  رضوی،  خراسان  استان  سرمایه گذاری 
ویژه وزیر کشور،و با حضور معاون عمران و توسعه 
اعضای  کشور،  وزارت  روستایی  و  شهری  مور 
هیات  اعضای  و  شاندیز  شهردار  و  شهر  شورای 
مدیره شرکت پدیده شاندیز تشکیل جلسه داد و 
چارچوب مشخصی را برای حل اختالفات شرکت 
و  نمود  ابالغ  شاندیز  شهرداری  با  شاندیز  پدیده 
بدین ترتیب گام بسیار مهمی در اغاز مجدد فعالیت 

شرکت پدیده شاندیز برداشته شد.

جزئیات ورود تعاون روستایی به اجرای 
طرح شیر مدارس

اینکه  بیان  با  کشاورزی  وزیرجهاد  تسنیم-معاون 
سازمان مرکزی تعاون روستایی برای اجرای طرح 
البته  شیرمدارس اعالم آمادگی کرده است، گفت: 
نگرفته است.  این زمینه  هنوز دولت تصمیمی در 
معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته 
آموزش و پرورش از طریق پیمانکارانی که با آنان 
قرارداد بسته بود، اقدام به اجرای طرح شیر مدارس 
کرد، اظهارداشت: سال گذشته حدود 400 تا ۵00 
میلیارد تومان اعتبار،  برای این طرح در نظر گرفته 
شده بود و امسال نیز، این طرح در اولویت کارهای 
دولت است. قراردادهایی بین کارخانجات وجود دارد 
که می تواند شیر باکیفیت را برای مدارس تامین کند.

اگر رأفت اسالمی شامل حال سران فتنه شود 
چیزی کمتر از اعدام در انتظارشان نیست

سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه تهران 
 ،88 سال  در  فتنه  سران  فراخوان  با   : گفت 
آشوب ها در خیابان ها آغاز شد و باورهای دینی 
حتی  ما  گرفت،  قرار  تعرض  مورد  نیز  مردم 
یک بار از جانب آنها به دلیل این جنایات شان 
عذرخواهی و ابراز ندامت ندیدیم؛ اگر بخواهد رافت اسالمی شامل 
حال آنها شود، چیزی کمتر از اعدام در انتظار آنها نخواهد بود. ذوالنور 
تصریح کرد: امروز حصر سران فتنه پرده ای از رافت اسالمی است که 

در قبال آنها اعمال می شود، نه جفا به سران فتنه

رئیس جامعه مدرسین قم  : منشور حقوق 
شهروندی  تبلیغات انتخاباتی و خالف قانون است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: 
الیحه،  نه  بوده  طرح  نه  شهروندی  منشور 
قانون  خالف  و  انتخاباتی«  »تبلیغات  بلکه 
است. آیت ا... یزدی متذکر شد: برای اولین بار 
است که در انقالب اسالمی چنین منشوری 
در کشور به طور مستقیم به مردم ابالغ می شود و متأسفانه قید و 
بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده اند. وی افزود: هیچگاه 
اصل  به  اهانت کنندگان  و  فتنه انگیزان  که  نمی گوید  اساسی  قانون 

مقدسات و اسالم آزادند تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند.

انتقاد هاشمی از دولت احمدی نژاد: شیره جان 
اقتصاد  و  فرهنگ ایران را گرفته و هدر دادند

نظام   مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
تحلیلی جامع از سیر تدریجی ایران و انقالب 
اسالمی در دولت های پس از جنگ ارائه کرد 
و گفت: متأسفانه فقط در یک مقطع هشت 
ساله یک دولت، شیره جان اقتصاد و فرهنگ 
ایران را آن هم در بهترین دوره قیمت نفت، گرفتند و هدر دادند. 
دیگر  را مشکل  نیروها  در جذب  بی استداللی  رفسنجانی،  هاشمی 
مقطع دولت های نهم و دهم دانست و گفت: می خواستند آمار اشتغال 

را باال ببرند، اما اقداماتی کردند که هیچ کاری پیش نبرد .

محسن رضایی :طرحی برای افزایش
 2 برابری یارانه های نقدی دارم

در  از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
اختیار داشتن طرحی برای افزایش دو برابری 
یارانه های پرداختی به مردم، خبر داد. محسن 
رضایی افزود : این طرح یعنی مردم از یک 
طرف یارانه بگیرند و از طرف دیگر هم بچه 
هایشان به سر کار بروند و سرشان باال باشد و با درآمد وارد خانه شوند و 
 این شدنی است و اگر کارشناسان کشور درست استفاده کنند، می شود

با همین پول یارانه ها بخش زیادی از مشکالت اقتصادی را حل کرد 
و منابع اقتصادی که گفته می شود را می توان تامین کرد.

اگر دادگاهی برای سران فتنه برگزار شود، 
اتهامات سنگینی برای آنان قابل احصاء است

به  اشاره  با  امام جمعه موقت تهران  صدیقی 
حصر  مسئله  اینکه  بر  مبنی  برخی  صحبت 
 88 سال  در  کرد:  تصریح  شود  تمام  باید 
بی اعتنایی به قانون، حذف شورای نگهبان، 
امام  و  به عاشورا  اهانت  با مقدسات،  مقابله 
راحل، اهانت به اصل والیت فقیه و همچنین ولی فقیه، روزه خواری 
در مالء عام در ماه مبارک رمضان، از جمله اتهاماتی است که به 
فتنه و سران آن وارد است و اگر قرار باشد روزی دادگاهی برپا شود 
موارد گفته شده برای سران فتنه به عنوان اتهام قابل احصاء است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس  : در ارتباط  با 
اظهارات ظریف نه چیزی را تأیید و نه رد کردم

شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  سخنگوی 
با  جلسه  در  خارجه  وزیر  گفت:  اسالمی 
نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی  عنوان 
کرد، ما استراتژی را درباره مذاکره پیرامون 
قانون داماتو طراحی کرده بودیم و باید همان 
استراتژی را پیگیری می کردیم اما بنا به شرایطی که در مذاکرات 
وجود داشت من آن استراتژی را پیگیری نکردم و اشتباه کردم که 
این کار را نکردم. بهروز نعمتی افزود : من در ارتباط با این موضوع 

نه چیزی را تأیید و نه رد کردم.

گاردین نوشت: اگر رییس شرکت آمریکایی اکسان موبیل 
موفق به کسب رای اعتماد از سنا بشود و رهبری وزارت 
خارجه آمریکا را در دست بگیرد متوجه خواهد شد که در 
بسیاری از بحران های جهانی که در انتظار او نشسته اند 

و بحران های آینده یک در هم پیچیدگی منافع وجود دارد 
که بر خالف معامله گری عمل می کند.

به گزارش »انتخاب«؛ این نشریه در ادامه آورده است: راه 
سنجش میزان موفقیت یک مدیر میلیاردها دالری است 
اما موفقیت  ارمغان می آورد.  او برای سهامداران به  که 
دیپلمات ارشد کشور چگونه قابل اندازه گیری است. ارزش 
های مورد نظر آمریکا مانند حقوق بشر چه بهایی دارند؟ 

نرخ معامله آن اهداف با منافع ملی چیست؟
فروشنده خواهید  و  فقط خریدار  ندرت  به  دیپلماسی  در 

یافت.کره شمالی، چین، اروپا، ناتو و روسیه، ایران، سوریه 
و مقابله با تروریسم بخشی از این مشکالت بسیار پیچیده 
اند.رهبران امنیت ملی که دونالد ترامپ برای کابینه اش 
برگزیده است مصمم هستند با نفوذ ایران در خاورمیانه، 
حمایت اش از گروه های شبه نظامی و برنامه موشکی اش 
مقابله کنند. کنگره از چنین سیاستی قویا حمایت خواهد 
کرد. پرسش این است که آیا این مهم باید شامل ترک 
توافق هسته ای باشد. این امر ممکن است به اقدام تالفی 
جویانه ایران منجر شده و تهران خود را از محدودیت های 

تعیین شده در برجام رها کند. اگر جمهوری اسالمی با 
بگیرد گزینه جنگ  از سر  را  اورانیوم  شدت غنی سازی 

دوباره بر روی میز قرار خواهد گرفت.
امضاء  میان  شکاف  موجب  آمریکا  سوی  از  توافق  لغو 
کنندگان برجام، کشورهای اروپای غربی، روسیه و چین، 
خواهد شد. این مهم از ارزش امضای آمریکا بر پای یک 
توافقنامه بین المللی می کاهد و تالش ها برای رسیدن 
به دیگر قراردادها مانند توافق بر سر برنامه هسته ای یا 

موشکی کره شمالی را تضعیف می کند.

پاره کردن برجام یعنی شکاف میان امریکا و اروپا 
توصیه گاردین به وزیر خارجه رئیس جمهور جدید آمریکا : 

اگر توافق لغو شود، امضای امریکا بی اعتبار می شود

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

سالن آرایش مردانه با سوابق 
کاری عالی  و موقعیت مکانی 

خوب، با طراحی و دیزاین جدید و 
کلیه امکانات به فروش می رسد. 

09305617213

داربست مهدی  
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

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا: الف( ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 
ثبتی 1539 فرعی مجزی شده از 1103 فرعی از 2250 - اصلی بخش 6 اصفهان به نشانی اصفهان - سپاهان شهر- بلوار 

شاهد - خیابان فارابی 4 - پالک 82 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 3723 صفحه 340 دفتر جلد 133 به نام خانم دلبر سلطانی فرزند 
کریم دارنده شناسنامه شماره 4 صادره اصفهان به شماره ملی 4172569498 صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود اربعه ذیل 
به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 12 متر دیوار به دیوار پالک 1520 فرعی شرقا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالک 1540 فرعی 
جنوبا به طول 12 متر درب و دیواریست به خیابان 13 متری غربا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالک 1538 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( 
ب( ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی 2860 فرعی از 200- اصلی بخش 11 کرمانشاه به نشانی استان ایالم، شهرستان 
ایوان، خیابان امام خمینی )ره(، جنب شیرینی فروشی آفتابگردان، کوچه بن بست که سند مالکیت آن ذیل ثبت 52590 صفحه 349 
دفتر جلد 14 به نام آقای جعفر کریمیان فرزند علی اکبر دارنده شناسنامه شماره 876 صادره ایوان به شماره ملی 6169498781 صادر 
و تسلیم گردیده است. محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 17/75 متر دیوار اشتراکی است به باقیمانده 
پالک 200- اصلی شرقا به طول 21/80 متر دیوار اشتراکی است به باقیمانده پالک 200 اصلی جنوبا به طول 17/65 متر دیواریست 
به باقیمانده پالک 200- اصلی غربا به طول 21/80 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست )فاقد حقوق ارتفافی( که به همراه سایر 
وثائق منقول و غیر منقول از جمله محل اجرای طرح و ماشین آالت مربوطه طی سند رهنی شماره 15888 مورخ 1388/12/09 
دفترخانه 7 بیرجند در قبال مبلغ 5/550/000/000 ریال به انضمام سود متعلقه و خسارت تاخیر تا روز وصول و مازاد مالکیت آقای 
جعفر کریمیان به موجب سند متمم شماره 16016 -88/12/20 دفتر7 بیرجند در ازای افزایش مبلغ قرارداد سابق از مبلغ مذکور به 
رقم 7/370/000/000 ریال به انضمام سود و جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع بدهی شرکت مان روژین اندیشه )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 3478 بیرجند با مدیریت و امضای آقای محسن مهدوی فرزند یداله در رهن بانک ملت شعبه میدان امام خمینی 
)ره( بیرجند قرار گرفته است. به دلیل اینکه بدهکار و راهنین مذکور ظرف مدت مندرج در سند رهنی به تعهدات خود عمل ننموده 
اند بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان را نموده و پرونده 
ای تحت کالسه 9100001 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه محل اقامت راهنین 
و محل وقوع بعضی از وثائق در شهرستان های ایوان و اصفهان بوده، بنابراین به استناد مواد 30 و 31 - آیین نامه اجرا نیابت اجرایی 
به ادارات اجرای مربوطه اعطا و عملیات اجرایی تا مرحله قطعیت ارزیابی پیگیری و پس از قطعیت ارزیابی به استناد ماده 123 - آیین 
نامه مذکور جهت تنظیم آگهی مزایده به اجرای اسناد رسمی بیرجند اعاده شده است. مستند به رای وحدت رویه صادره از شورای 
عالی ثبت و برابر نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری پس از رسیدگی به اعتراضات واصله ششدانگ پالک ثبتی 2860 
 فرعی از 200 - اصلی بخش 11 کرمانشاه با عرصه ای به مساحت 385/86 مترمربع به صورت یک باب منزل مسکونی شامل 139 
مترمربع اعیان مشتمل بر طبقه همکف دارای انباری با کاربری مسکونی بوده که حد شمال ملک بر طبق سند مالکیت صادره به پالک 
مجاور تعریف شده و در حال حاضر ملک مجاور در اثر طرح تفصیلی مصوب در مسیر تعریض قرار گرفته و حد شمال به طول 17/5 
متر حاشیه خیابان 45 متری می باشد. نوع بنا آجری و دیوار باربر با سقف شیروانی و نمای پالستر سیمانی و سیستم گرمایشی بخاری 
گازی و سرمایشی کولر آبی دارای یک امتیاز آب و یک اشتراک برق و یک اشتراک گاز به مبلغ 8/826/920/000 ریال و ششدانگ 
پالک ثبتی 1539 فرعی از 2250- اصلی بخش 6 اصفهان با عرصه ای به مساحت 240 مترمربع که به صورت یک باب منزل دارای 
حدود 460 مترمربع اعیان مشتمل بر سه طبقه در همکف و طبقه اول و دوم با اسکلت فلزی و سقف های تیرچه بلوک و قدمت بنا 
حدود 14 سال با نمای آجر و درب و پنجره های خارجی فلزی و کف سرامیک و موزاییک و کابینت آشپزخانه فلزی و بدنه راه پله 
سرامیک و کف آن سنگ می باشد با سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی دارای یک امتیاز آب و یک اشتراک برق 
و یک اشتراک گاز و فاضالب توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ8/500/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت 
یافته است و حسب درخواست بستانکار در روز چهارشنبه 1395/11/6 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال مانده طلب بانک ملت از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبالغ 
ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. همچنین برابر گواهی بانک بستانکار موارد مزایده فاقد بیمه 
می باشد و بدهی متعهدین تا مورخ 94/6/3 مبلغ 11/338/576/277 ریال اعالم شده است که به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین 
نامه اجرا محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود. هزینه های دولتی به شرح 
ماده 40- آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و آب و برق و گاز اعم از مصرف و حق انشعاب و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است که در صورت وجود مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهدین تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا 
تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1395/10/4
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت فدک کاوان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 908 و شناسه ملی 
10360026462 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/8/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای پیمان ارتش یار به شماره ملی 0945786557 و خانم سیده فرزانه بخارائی قوچانی به شماره ملی 0946755779 
و آقای داریوش ارتش یار به شماره ملی 1284485897 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- آقای مهدی حامد به شماره ملی 0651790451 به عنوان بازرس اصلی و سعید غنچه گی به شماره ملی 0942063988 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزانه کثیر االنتشار، 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

کاوان  فدک  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند 

908 و شناسه ملی 10360026462
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/8/22 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ملی  شماره  به  قوچانی  بخارائی  فرزانه  سیده  خانم   -1
0946755779 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش 
نایب  عنوان  به   1284485897 ملی  شماره  به  یار  ارتش 
رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان ارتش یار به شماره ملی 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر   0945786557
عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره و 
همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضای پیمان ارتش 

یار )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
، امضا  تعیین دارندگان حق  این مستند تصمیمات   با ثبت 

تعیین سمت مدیران 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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139360308001003627-1395/08/12هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فتحعلی بیکی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 9 صادره از بیرجند به شماره ملی 0652086837 نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت 300 مترمربع قسمتی از پالک 247 - اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت امیر علم خزیمه تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/17      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/04
علی فضلی- کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

بیمه معلم کد: 256۹
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040

09158642955 

آبکـش ارزان قیمـت  
 حمل آب  به  تمام نقاط استان 
 حمل آب از ما قیمت از شما    

09159639415- زارعی 

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
 شنبه * 4دی 1395 * شماره 3679

200تن قیر رایگان آماده تحویل به شهرداری های نهبندان است 
 

  ایرنا- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی گفت: هم اکنون 200 تن قیر رایگان آماده ی تحویل به شهرداری های 
شهرستان نهبندان است . علی اصغر آسمانی مقدم، با بیان اینکه پارسال 25 هزار تن قیر به ارزش 250 میلیارد ریال توسط این نهاد 

چند روز پیش قسمتی از فضای سبز خیابان شهید وارد استان شد افزود: 220 تن قیر یارانه ای برای بهسازی و اجرای طرح هادی روستایی در نهبندان توزیع شد.
فکوری تمیز و از علف های هرز پاکسازی شد ولی 

بقیه خیابان فراموش شد.. چرا؟
0915...806

خواهشا درباره پرداخت مابقی سپرده های میزان 
یک گزارشی تهیه کنید. االن 2 سال گذشته اینا 
دارن تا ٧0 میلیون رو تسویه می کنند. مردم چقدر 
میدن.  نه سودی  میدن  پولی  نه  کنند.  باید صبر 
شما فرض کنید من 150میلیون پول فروش خونه 
خودم رو گذاشتم میزان االن 2٣ ماه گذشته با بهره 
18 درصد هم که حساب کنید چقد سودش میشه 
و گرونی هم که حسابش جدا هست.  تورم  تازه 
اینا بماند که استرس هایی که به من و خانواده ام 
وارد کردند، چه اعصاب خوردیا و مریضیایی که تو 
این دو سال کشیدم، اینه حقوق شهروندی؟؟؟ اینه 
مملکت اسالمی؟؟؟ از همه بدتر اینه که هیچ کس 
جوابمون رو نمیده!!! بالتکلیفی از هر دردی بدتره. 
شما به عنوان خبرنگار تشریف ببرید استانداری یا 
بانک صادرات یا دادگستری  ، ببینید اگر جوابتون 
جایی  بگیم؟  کی  به  رو  دردمون  آخه  دادند!!!  رو 

نبوده که نرفته باشیم.
0915...826 
با سالم از اهالی مهرشهر)حافظ غربی10( هستم در 
سال 91 هزینه آماده سازی و آسفالت را پرداخت 
کرده ایم ولی هنوز داخل میالن ها خاکیه ضمنا 
٣ ساله که پیگیریم ولی از تلفن ثابت خبری نیست 

لطفا به گوش مسوولین برسونید.
0915....681

احداث باغ پرندگان در بیرجند برایم جای تعجب 
داشت ، تاریخ مصرف این قبیل کارها تمام شده ، 
باغ پردیسان تهران االن بودنش زیر سوال است ، 
لطفا مقلد کار شهر های دیگر نباشید ، نبوغ الزمه 

خوب بودن است.
0915...260
بر تو  بزرگوار جناب هرم پور چقدر زیبا   آفرین 
ترین  نجیب  و  ترین  مظلوم  درد  دردناک  ولیکن 
نگاشتی و مرحمی  قلم  به  را  قشر زحمت کش  
 گذاشتی  بر دلهای بغض آلود که با تحمل رنج ها

فرو  دم  و  گذراندند  سختی  به  عمر  ها  مرارت  و 
بستند به خاطر اسالم انقالب وکشور.

0915...211

پاسخ  به پیام شما

جای خالی یک جشن ملی برای ثبت جهانی لوت خراسان جنوبی

عصمت برزجی-  »کویر لوت«، نخستین اثر 
طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو 
به  ایرانیان  میان  در  که  کویری  رسید؛  ثبت  به 
»دشت لوت« نیز شهرت دارد؛ نامی عجیب که 
تضاد میان »دشت« )به معنای سرزمین پست و 
همواری که از آبرفت رود ها به وجود آمده و به 
دریا یا دریاچه ای دایمی ختم می شود( و »لوت« 
)به معنای برهنه و عریان( در آن، بهترین توصیف 

از این سرزمین ویژه را به دست می دهد. 
نخستین  لوت«،  »کویر  که   بود   95 تیر   2٧
جهانی  اثر  بیست ویکمین  و  ایران  طبیعی  اثر 
کشورمان،  از سوی کمیته جهانی یونسکو به ثبت 

رسید و در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. 
بیابان  پایگاه  سرپرست  ملکوتی  رضایی  زهرا 
لوت خراسان جنوبی و کارشناس ثبت میراث 
کویر  جهانی  ثبت  به  اشاره  با  استان  طبیعی 
اثر  این  از آن  لوت به خبرنگار ما گفت: قبل 
دوره  به  مربوط  قدمت  با  ارزشمند  طبیعی 
 29 در  قبل(  سال  میلیون   1/6( پلیستوسن 
فهرست  در   20٣ شماره  به   1٣9٣ ماه  مرداد 

میراث طبیعی ملی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بیابان لوت در جنوب شرق ایران 
و در شرق کوه های مرکزی و رشته کوه های 
زاگرس قرار دارد. این منطقه میزان بارش بسیار 
کمی دارد و به عنوان خشک ترین مناطق ایران 

و جهان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه اصطالحات جغرافیایي متنوعی 
به این پدیده پهناور طبیعی نسبت داده شده است 
که از آن جمله می توان به چاله لوت ، دشت لوت، 
آنچه  افزود:  کرد  اشاره  لوت  بیابان  لوت،  کویر 
 باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بیابان
پوشش  است که  اقلیمی  و  اکولوژی  ای  واژه   
کم  آن  در  بارندگی  میزان  و  حیات  و  گیاهی 
است و کویر به پست ترین نقاط داخلی مناطق 
یعنی جایی که میزان  بیابانی اطالق می شود 
 نمک در آن بسیار زیاد است. بنابراین بیابان واژه
 جامع تری برای این پدیده به شمار می رود. به 
لحاظ تکامل زمین شناسی، بیابان لوت بخشی 

از بلوک لوت است. 
وی با اشاره به جاذبه های کویر لوت نیز اظهار 
 کرد:  از جاذبه های شگفت انگیز بیابان لوت
می توان به کلوت ها ، تپه ها  یا هرم های 
و  صحرا  های  گلدان  یا  نبکاها  ای،   ماسه 

رودخانه شور  اشاره کرد.
سرپرست پایگاه بیابان لوت استان خراسان جنوبی 
یاد آور شد: دشت لوت محدوده وسیعی است که 
بخشهایی از استان هاي خراسان جنوبي، سیستان 
این  گیرد.  می  بر  در  را  کرمان  و  بلوچستان  و 
محدوده بین دو گسل نهبندان در شرق و ناي بند  
در غرب  قرار دارد.  وسعت حوضه آبگیر دشت 

لوت، حدود 1٧5 هزار کیلومتر مربع  ) یک دهم 
مساحت کشور( است.

ملکوتی تاکید کرد: در پاي کوه هاي مشرف به 
کویر بزرگ لوت آثاري از سکونت انسان از هزاره 
چهارم پیش از میالد  مسیح مشاهده شده است. 

بیابان  در  مشهود  های  ویژگی  به  اشاره  با  وی 
لوت نیز گفت: بلندترین تپه های ماسه ای دنیا  
با ارتفاع  بیش از 4٧5 متر ارتفاع در ریگ یالن، 

متر  از 155  بیش  ارتفاع  با  ها  کلوت  بلندترین 
ارتفاع-   طویل ترین کلوت ها با بیش از 40 
کیلومتر طول ، گرم ترین نقطه شناخته شده در 
سطح زمین  ، بلندترین نبکاها )گلدان صحرا ( با 
ارتفاع 12 متر  از ویژگی های منحصر به فرد کویر 
لوت است که می تواند این بیابان را به مهمترین 

ظرفیت گردشگری تبدیل کند. 
  

 شگفتی های دهسلم در لوت
 خراسان جنوبی

مدیر پایگاه بیابان لوت استان خراسان جنوبی با 
بیان این که بیابان لوت در استان های سیستان 
واقع  کرمان  و  جنوبی  خراسان  بلوچستان،  و 
استان  بیابان لوت در  افزود: جاذبه های  است، 
یا همان تپه های  خراسان جنوبی ریگ یالن 
پذیرای  سال  طول  در  که  است  ای  ماسه 

گردشگران داخلی وخارجی زیادی است.

طبیعی  میراث  های  پایگاه  محل  ملکوتی 
در  دهسلم،  روستای  را   استان  در  لوت  بیابان 
و  سیستان  استان  در  و  شهداد  کرمان   استان 
و  کرد  عنوان  آباد  نصرت  روستای  بلوچستان 
افزود: روستای دهسلم به عنوان آخرین روستا 
با  آن  و مجاورت  نهبندان  استحفاظی  از حوزه 
این بیابان موجب شد به عنوان مقر پایگاه بیابان 
آور  یاد  لوت خراسان جنوبی معرفی شود. وی 

شد: یکی از شگفتی های این روستا با توجه به 
شرایط اقلیمی وجود نخلستان آن است که مانند 

نگینی در دل بیابان خودنمایی می کند. 

در حوزه کویر لوت کم کاری کرده ایم

آن طور که فعاالن گردشگری عنوان می کنند 
خراسان  در  لوت  کویر  های  جاذبه  بیشترین 
برای  نیز  ها  استان  سایر  و  شده  واقع  جنوبی 
را  نقاط  این  که  ناگزیر هستند  گردشگر  جذب 
این  ورود  آیا  اما  کنند  لحاظ  خود  تبلیغات  در 
هم  جنوبی  خراسان  برای  ثمری  گردشگران 
حوزه  فعاالن  از  که  کاشانی  داشت؟  خواهد 
حوزه  در  که  اعتقاد  این  با  است  گردشگری 
از  بیش  باید  استان  گردشگری  نقاط  معرفی 
کنند  همکاری  مسئوالن  و  ها  رسانه  گذشته 
روستای  نزدیکترین  دهسلم  کند:  می  اذعان 
 قابل سکونت به ریگ یالن است که خانه های 

بوم گردی نیز در آن ایجاد شده است. 
وی با تاکید بر اینکه مردم استان رویکردشان به 
سمت گردشگری مثبت شده است خاطر نشان 
ایم  کرده  کاری  کم  لوت  کویر  حوزه  در  کرد: 
وقتی که کویر لوت ثبت جهانی شد در کرمان 
جشن ملی برگزار شد اما در خراسان جنوبی حتی 
نتوانستیم یک جشن منطقه ای برگزار کنیم. وی 
بین  داد: حتی مسئوالن کرمان در سطح  ادامه 

المللی هم با ترکیه مذاکراتی داشته و برای ورود 
گردشگر کارهای خوبی انجام دادند و گردشگران 

خود را به دهسلم هم می آورند . 
گردشگری  های  آژانس  صنفی  انجمن  رییس 
بیشتر  توجه  خواستار  جنوبی  خراسان 
از  گفت:  و  شد  استان  باالی  رده  مسئولین 
هاست کلوت  فقط  کرمان  سهم  لوت   کویر 
و بیشترین جاذبه های این کویر در خراسان جنوبی 
واقع شده لذا باید اطالع رسانی بیشتر شود و در 
کنار این موارد مسئوالن نیز همت بیشتری نشان 
 دهند. کاشانی خاطر نشان کرد: حتی آژانس های
جنوبی  خراسان  از  شناختی  تهران  گردشگری 
سهیم  لوت  کویر  از  را  استان  این  و   ندارند 
نمی دانند . وی با اشاره به تالش های سازمان 
میراث فرهنگی در راستای ثبت جهانی کویرلوت 
این  معرفی  در  بیشتر رسانه ها  خواستار تالش 
باید  گفت:  و  شد  گردشگری  عظیم  ظرفیت 
کویر  از  جنوبی  که سهم خراسان  کنیم  تالش 

لوت نه تنها در کشور بلکه در سطح بین المللی 
هم معرفی شود.  وی با تاکید بر اینکه هنوز هم 
می شود برای معرفی بیشتر این کویر کار کرد 
گفت: انتظار می رود مسئوالن استانداری پای کار 
بیایند و  با برگزاری یک جشن بزرگ ملی سهم 
خود را برای پیشرفت گردشگری استان ادعا کنند. 
 کاشانی اظهار امیدواری کرد: با کمک رسانه ها 
خراسان  سهم  گردشگری  دفاتر  تالش  و 

دانگ  شش  سند  و  حفظ  کویرلوت  از  جنوبی 
آن از دست کرمان رها شود.  

مانور استان همسایه در کویر 
گردشگری خراسان جنوبی

فعالیت هایی که برای جذب گردشگر در  روستای 
دهسلم نهبندان انجام گرفته بسیار متنوع و قابل 
ستایش است.خانه صنایع دستی روستا با همکاری 
کمیته امداد امام خمینی)ره( راه اندازی و تجهیز 
از قبیل  شد. در این محل صنایع دستی روستا 
 قالی، قالیچه، گلیم و پارچه که از موی شتر بافته
مانند کاله،  تولیدات حصیری  انواع  و  می شود 
 زیرانداز، عروسک های حصیری و... تولید می شود.  
همچنین با همکاری و مشارکت شرکت تعاونی 
نخل کاران 1٣نوع خرمای دهسلم با بسته بندی 
نهبندان،  های  شهرستان  در  مناسب  کیفیت  و 
سربیشه و استان سیستان و بلوچستان ... به فروش 

می رسد. یکی دیگر از کارهای مهم و اساسی در 
روستای دهسلم اعالم آمادگی تعدادی از اهالی 
روستا در پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی در 
خانه هایشان است. لذا برای ارائه خدمات با کیفیت 
بهتر آمادگی خود را برای تبدیل خانه هایشان به 
اقامتگاه های بوم گردی اعالم کردند و قرار است 
تعدادی از این افراد برای استفاده از تسهیالت به 
بانک معرفی شوند. از ٣80 نفر جمعیت روستای 
دهسلم حدود 40 نفرآمادگی خود را برای تبدیل 
گردی  بوم  های  اقامتگاه  به  هایشان  خانه 
های آموزش  خصوص  این  در   . کردند   اعالم 

الزم به این افراد داده و مقرر شد این خانه ها به 
 امکانات مورد نیاز گردشگران از جمله سرویس های 
بهداشتی متناسب با گردشگران خارجی مجهز 

شود. 

کرمان در جذب گردشگر به کویر لوت 
زیرکانه تر عمل کرده است

اما جای تعجب دارد که این روستا در تورهای 
کرمان به عنوان یک نقطه گردشگری معرفی 
شده و پس از ورود گردشگران از سوی تورهای 
کرمانی به دهلسم عواید این سفرهای گردشگری 

نصیب استان همسایه می شود.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل    
گردشگری استان نیز چندی قبل با بیان اینکه 
استان کرمان در جذب گردشگر زیرکانه تر عمل 
کرده است عنوان کرد: این استان بخش بیشتر 
در  و  استان  کویرهای  به  را  خود  گردشگران 
روستای دهسلم می آورد تا از جاذبه های آن 
لذت ببرند، در حالی که منافع آن عاید کرمان 
می شود نه خراسان جنوبی! رمضانی به بهبود 
روند گردشگری استان برای پیدا کردن جایگاه 
اصلی این صنعت اشاره کرد و افزود: برای اینکه 
باید  باشیم  گذار  تاثیر  و  برویم  درستی  به  راه 
باشیم  داشته  بیشتری  دقت  آموزشی  زمینه  در 
با نظر مثبت بازگردند و  تا گردشگران خارجی 

عاملی برای جذب گردشگران دیگر باشند.
در  نیز  عمرانی  امور  در  استاندار  سابق  معاون 
اینکه در گردشگری  بر  تاکید  جلسه ای ضمن 
کویر ضعیف  عمل شده و بازتاب و موج تبلیغاتی 
الزم ایجاد نشده است عنوان کرد: عمده استان ما 
کویر است و باید در سطح ملی برای شناسایی 
این جاذبه بیشتر تالش شود. معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان میراث فرهنگي،صنایع دستي و 
گردشگري کشور نیز چندی قبل کویر لوت را 
فرصتي براي توسعه گردشگري ایران برشمرد و 
خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت جهاني آن باید از 
فرصت هاي موجود با یک برنامه ریزي مدون  

بهره الزم را برد.

مانور کرمان ؛ در کویر خراسان جنوبی

دریافت کارت هدیه 200 میلیون ریالی 
صحت نداشته است

در پی درج پیامکی مبنی بر دریافت کارت هدیه   
 20 مبلغ  به  شرکت  یک  مدیره  هیئت  اعضای 
میلیون ریال پاسخی از شرکت مربوطه دریافت شده 
که به شرح زیر می باشد: با توجه به اینکه پیامک 
واصله مصداق نداشته به پیوست مستندات پرینت 
 حقوق کارکنان طرح و قراردادی این شرکت ارسال 
می شود . ضمنا تعدادی از نیروهای شرکت.... در 
 راستای اجرای طرحی در استان مشغول به کار بوده اند

تا حدامکان پرداخت  نیز  که حقوق کارکنان فوق 
از  تخصیصی  هیچگونه  اینکه  علیرغم  و  گردیده 
طرح مذکور تاکنون ابالغ نشده مبالغی به صورت 
علی الحساب جهت حل مشکالت معیشتی از سایر 
منابع شرکت به کارکنان فوق پرداخت شده است. 
به مناسبت میالد با سعادت رسول اکرم)ص( کارت 
غیر نقدی بین کلیه کارکنان از محل خدمات رفاهی 
ریال  میلیون   20 مبلغ  کارت  و  پرداخت  شرکت 

وجاهت نداشته است. 

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC
خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه 

آب هر سه سرویس یک سرویس رایگان 
هدیه بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید * خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   
 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش 

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

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

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

ایگ
ل ر

منز
ب 

 در
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

در مکانی بزرگ و با 
صفا با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های 
شما هموطنان گرامی می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر با 
شماره های09151611497 -  32320029  تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل
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کانال تلگرامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی راه اندازی شد
 
مهر- با هدف بهره گیری از قابلیت ها و امکانات و ظرفیت های شبکه های اجتماعی، و به منظور برقراری ارتباط بهتر و آسان تر با هم وطنان و معرفی هرچه بیشتر فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و فعالیت های آن به فارسی زبانان و فارسی دوستان، کانال رسمی فرهنگستان در تلگرام راه اندازی شد.  بر اساس این گزارش و مطابق اعالم پایگاه اطالع رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
عالقه مندان از این پس می توانند تازه ترین اخبار گروه های پژوهشی و انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی را از طریق کانال رسمی آن، به نشانی https://telegram.me/theapll پیگیری کنند.

یادداشت

پدیده ای به نام  
تنبلیسم 
* علی البرزی

وارد  که  زمانی  همان  از  امروزی  جوان 
دانشگاه می شود، تمام فکرش رسیدن به پول 
با  امروزی  جوان  است،  آنچنانی  های  درآمد  و 
فرهنگ کار و تالش مضاعف برای زندگی میانه 
های  راه  دنبال  به  خودش  قول  به  و  ندارد  ای 
میانبری است که هر چه سریعتر، بی زحمت تر 
و بدون حاشیه به پول، ماشین و خانه برسد ... 

و  واژگان  پیش، جمالت،  تا همین چند سال 
از خدا برکت«  مثل هایی مانند »از تو حرکت، 
را در جامعه و از زیان مردم بسیار می شنیدیم. 
البته این جمله همچنان هم کم و بیش شنیده 
باید به معنا و  اما بی تردید آنطور که  می شود 
روزها  این  شود.  نمی  توجه  آن  واقعی  مفهوم 
فرهنگ تالش و کوشش برای به دست آوردن 
رزق و روزی هم مانند بسیاری از فرهنگ های 
ایرانی دچار تغییرات زیادی شده است و  اصیل 
از ترکش های فرهنگ بیگانه و غربی در امان 

نمانده است.
اعتقاد  ما  پدران  دور  چندان  نه  روزگاری  در 
داشتند که برای به دست آوردن رزق و روزی و 
برکت مال و در نهایت رسیدن به جایگاه های 
زانو  بر  را  دست  باید  کرد.  تالش  باید  مناسب، 
زندگی تالش  برای  خدا  به  توکل  با  و  گذاشت 
حد  تا  دیدگاه  این  با  امروزی  جوانان  اما  کرد، 

زیادی بیگانه هستند.
وارد  که  زمانی  همان  از  امروزی  جوان 
دانشگاه می شود، تمام فکرش رسیدن به پول 
با  امروزی  جوان  است،  آنچنانی  های  درآمد  و 
فرهنگ کار و تالش مضاعف برای زندگی میانه 
های  راه  دنبال  به  خودش  قول  به  و  ندارد  ای 
میانبری است که هر چه سریعتر، بی زحمت تر 

و بدون حاشیه به پول ، ماشین و خانه برسد!
جوان  جمعیت  بین  در  هم  هنوز  که  چند  هر 
ساختن  برای  که  هستند  زیادی  افراد  کشور 
های  باور  به  و  کنند  می  تالش  خود  زندگی 
موجود  شواهد  از  اما   ، دارند  اعتقاد  ها  قدیمی 
و دغدغه های جوانان در جامعه مشخص است 
که پدیده »تنبلیسم« به سرعت در بین این قشر 

از جامعه در حال نفوذ و گسترش است.

بهروزی فر- آنها که از شنونده های همیشگی و دیرین 
خوب  را  است«  خراسان  »اینجا  اند،  جنوبی  خراسان  رادیو 
به خاطر دارند، برنامه ای که در جدول پخش برنامه های 
عصرگاهی رادیو خراسان رضوی جایگاهی داشت.این برنامه، 
تنها راه معرفی استان پهناور خراسان جنوبی بعد از تشکیل بود 
پیشکسوتان رادیو می گویند:”پس از تشکیل  استانها خراسان 
بزرگ و قبل از راه اندازی صدا و سیمای خراسان جنوبی، به 
همت مسئول فرستنده های رادیویی بیرجند و نهبندان، در 
تابستان 1384 یک گروه تجربی برنامه سازی رادیویی در 

بیرجند تشکیل شد. 
این گروه 7 نفره در یک استودیوی غیرحرفه ای در محل 
فعلی باشگاه خبرنگاران جوان، تعداد 13 بسته صوتی شامل  
نمایش های رادیویی، موسیقی محلی و شعرخوانی و... تولید 
می کردند. این برنامه تولیدی، با عنوان»اینجا خراسان است« 
به رادیو خراسان رضوی ارسال می شد تا به صورت روزدرمیان 

در برنامه های عصرگاهی این مرکز پخش گردد”.
با فرا رسیدن فصل برگریزان که با لحظه های روحانی ماه 
مبارک رمضان هم مصادف بود، مردم خراسان جنوبی، اذان 
صبح به افق بیرجند و ویژه برنامه های سحر و افطار ماه 

رمضان را از رادیوی محلی خودشان دنبال کردند.
با  اندک   نیروهای  باعث شد، همان  این تجربه موفق   
همه مشقت های پیش رو و با کمترین امکانات و تجهیزات، 
اولین برنامه زنده رادیویی خود را با نام »سالم هم استانی« 
آنتن  ماه همان سال 84، روی  آبان  از  روز  در شانزدهمین 
ببرند و در همین تجربه به خاطر ماندنی بود که رادیو محلی 
خراسان جنوبی، رسماً آغاز به کار کرد و متولد شد. بالفاصله 
پس از این تاریخ فراموش نشدنی، سفر ریاست جمهوری وقت 
به استان پیش آمد و رادیو خراسان جنوبی علیرغم عمر چند 
روزه خود، موفق شد این سفر و پخش زنده سخنرانی های 
ریاست جمهوری در شهرستان های استان را به طور کامل 

پوشش دهد.
خراسان  رادیو  تاریخچه  در  شده  درج  اطالعات  به  بنا 
روزانه   84 اسفند  تا  آبان  از  نوپا،  رادیوی  همان  جنوبی؛ 
حدود 2 ساعت برنامه شامل برنامه های سالم هم استانی 
می  پخش   ... و  ظهر(  ظهرشرعی)معارفی  )صبحگاهی(، 
کرد، به طوری که تا پایان سال 84 تولید و پخش حدود 

250 ساعت برنامه را تولید و پخش کرد. 
عملکرد مطلوب نیروهای کم تجربه رادیو باعث شد ساعت 
پخش برنامه های رادیو محلی خراسان جنوبی به سرعت 
افزایش یابد به گونه ای که در آبان سال 86 یعنی دو سال بعد 
با حدود 14 ساعت تولید و پخش شبانه روزی به شبکه استانی 
ارتقاء یافت و صدای خراسان جنوبی با تالش و همت نیروهای 

مستعدش از مرحله تأسیس به مرحله تثبیت رسید.

تولید 3000 ساعت برنامه در سال

معاون صدای خراسان جنوبی که چند ماهی است از دیار 
سرسبز و پرباران مازندران به خراسان جنوبی آمده تا گذر ایام در 
استانی کویری را هم تجربه کند،درخصوص روند تولید برنامه 
در صدای خراسان جنوبی می گوید:”تعهدات تولید ساالنه 
صدای خراسان جنوبی از 250 ساعت ابتدای تأسیس- سال 
1384 - به 2700 ساعت در سال های 1388 و 1389 و 

سپس به 3000 ساعت در سال های 1390 تا 1394 رسید”.
با تأکید بر آمار 8 گانه شهرستان های  علیرضا احمدی 
استان در ابتدای تأسیس و افزایش آنها به 11شهرستان، بعد 
از الحاق طبس و شکل گیری دو شهرستان خوسف و زیرکوه، 
خاطر نشان می کند:” در این شهرستان های 11 گانه با تنوع 
فرهنگ، آداب و رسوم، لهجه و گویش مواجهیم، از طرفی 
اقوام گوناگونی از عشایر و مرزنشینان و حتی عرب زبانان در 
این منطقه سکونت دارند و حتی همجواری با استان سیستان 
و بلوچستان، فرهنگ برخی مناطق مثل نهبندان را متأثر ساخته 

است. 
از این ها که بگذریم این استان حدود 2000 روستا دارد 
بخش عظیمی از مخاطبان رادیو را  شامل می شوند، بنابراین 
اقناع مخاطبان رادیو در این استان با مشکالت عدیده ای 
همراه است. با این وجود رادیو خراسان جنوبی از همان ابتدای 
اقوام  و  برای همه مخاطبان شهری و روستایی  تأسیس،  
مختلف این استان- با سلیقه های متفاوتی که دارند- برنامه 
های متنوعی تولید نموده تا رضایت خاطر همه را با ذائقه های 

متفاوت شان جلب نماید”.
وی با اشاره به این نکته که در برنامه های رادیویی استان، 
همه اقشار و گروه های جامعه در هر رده سنی و هر شرایطی 
که دارند، به طور ویژه دیده شده اند، در مورد زمینه های تولید 
برنامه های رادیویی می گوید:”ما در زمینه نمایش، مستند، 
برنامه های تفریحی و سرگرمی مانند برنامه های عصرگاهی 
و مسابقات رادیویی، خانواده، کودک، نوجوان، جوان، برنامه 
های  برنامه  روستا،  ظهر،  و  صبح  اذان  ویژه  معارفی  های 
فرهنگ مردم، بسیج، کتاب و کتابخوانی، بهداشت و سالمت، 
مواد مخدر، برنامه های ورزشی شامل ورزش صبحگاهی و 
میزگردهای ورزشی و اطالع رسانی ورزشی، میزگرد معارفی، 
نخبگان و استعدادهای برتر، برنامه های فرهنگی ادبی شبانه، 
نماز جمعه، برنامه صبحگاهی، برنامه های مردم و مسئوالن و 

تولید برنامه داریم”. 
به گفته وی؛ حضور در جمع مخاطبان برای برقراری ارتباط 
تنگاتنگ با آنها و شنیدن صحبت ها و درددل مردم از مهمترین 
اهداف و برنامه های رادیو خراسان جنوبی است،  به طوری که 
طی این 10 سال، عالوه بر برنامه های تولیدی، حدود 100 

برنامه به صورت زنده در خارج از استودیو پخش شده است. 
وی اظهار می دارد: “این حضور در بین مردم و برقراری 
تعامل با همه اقشار جامعه در راستای فرمایش رهبری و شعار» 
دولت و ملت، همدلی و همزبانی« اتفاق افتاده و ادامه خواهد 

داشت”. 

حضور پررنگ رادیو در دیگر شبکه های استانی و ملی

معاون صدای خراسان جنوبی از حضور پررنگ و پرتکرار 
رادیوی استان در دیگر شبکه های رادیویی می گوید:” طی 
این 10 سال، صدای خراسان جنوبی به منظور معرفی متقابل 
توانمندی ها، استعدادها و جاذبه های گردشگری و فرهنگ 
مردم استان و استان های دیگر، با گزارشگران و گویندگان 
برنامه های رادیویی شبکه های استانی صدا و شبکه های 

ملی ارتباط زنده تلفنی برقرار کرده یا اقدام به ارسال و دریافت 
گزارش های ضبطی نموده است”.

ارتباطات  و  این گزارش ها  آمار  افزایش  به  اشاره  با  وی 
رادیویی تصریح می کند:”در زمان حاضر میزان این ارتباطات به 
حدود 400 ارتباط گزارشی یا استودیویی در سال رسیده است”. 
این که خراسان جنوبی،در 11 شهرستان خود، با تنوع قومی، 
لهجه و گویش، فرهنگ و آداب و رسوم مواجه است، بر هیچ 

کس پوشیده نیست. 
شهرستان  در  ساکن  سنت  اهل  خواهران  و  برادران 
درمیان، هستند،اهالی عرب زبان شهرستان نهبندان، عشایر 
و مرزنشینانان شهرستان های قاین و زیرکوه  نمونه های 

کوچکی از این گونا گونی داشته ها می باشد.
 بحث تنوع فرهنگ ها و گویش ها و آداب و رسوم هم 
با توجه به جایگاهی که دارند، از آن دسته مواردی است که 
اگر به آن دقت نشود، خواه ناخواه موجبات ریزش ماطبان و 
بی توجهی آنها به تولیدات رادیویی را به همراه خواهد داشت، 
احمدی از تدبیر رادیو در این زمینه می گوید و از نقشی که 
این رسانه در تقویت وحدت ملی داشته است:”رادیو خراسان 
جنوبی تالش نموده در جهت وحدت مردم منطقه گام بردارد 

و برنامه های متنوعی را در این راستا و برای معرفی فرهنگ و 
مشترکات فرهنگی مردم استان تولید نماید”.

بُقبند)معرفی  های  برنامه  پخش  و  تولید  وی؛  گفته  به 
و  ها  توانمندی  )معرفی  شهر  به  شهر  استان(،  روستاهای 
استعدادهای استان(، پله پله تا اوج )معرفی مشاهیر و نخبگان 
استان(، دیرینه های پایدار )معرفی اماکن تاریخی(، پوشش 
همایش های وحدت بخش از جمله همایش »پیامبر اسالم 
گلگشت)معرفی  )بعثت94(،  همزبانی«  و  همدلی  محور 
قابلیتهای شهرهای استان(  عماًل در راستای ایجاد وحدت 
منطقه گام برداشته و مورد استقبال اقشار و گروه های مختلف 

هم واقع شده است.
ارتباط  با هدف  برنامه ساز  تیم  اذعان می کند:” یک  او 
میان مردم و مسئوالن شهرستان ها و معرفی توانمندی ها 
و استعدادها همچنین پیگیری مطالبه های مردم به صورت 
هفتگی به شهرستان های استان سفر می کنند و با عنوان 
برنامه»شهر به شهر« و با حضور مردم و مسئوالن رو در رو، 
قابلیتها و توانمندی های شهرستان ها را در قاب»همدلی و 
همزبانی« به تصویر می کشند تا پیرو پیام نوروزی مقام معظم 
رهبری در سال 94 صدای »همدلی و همزبانی دولت و ملت« 

در خراسان جنوبی باشد”.

میانگین میزان رضایت مخاطبان 
از رادیوی استان، 85 درصد

از مهمترین افتخارات هر رسانه، تعداد مخاطبان و البته میزان 
رضایتمندی آنان از تولیدات آن است. رادیو هم به عنوان یک 
رسانه شنیداری از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا که به 
واسطه پیشوند گرم بودن، بیش از دیگر رسانه ها در تالش 

است تا با نخاطب خود ارتباطی تنگاتنگ برقرار نماید.
معاون صدای خراسان جنوبی درباره آمار مخاطبین رادیو 
هم می گوید:”در بازه زمانی بهار 88 تا پایان تابستان 94  و 
طی نظرسنجی های صورت گرفته از مخاطبان رادیو در شهر 
بیرجند، میانگین میزان شنونده های رادیو، حدود 30 درصد و 
میانگین میزان رضایت آنان از برنامه های رادیویی استان 85 

درصد است”.
همین میزان رضایتمندی از برنامه های تولیدی،در کنار 
جایگاه  تعیین  در  بسزایی  تأثیر  رادیویی،  تولیدات  کیفیت 
یک رادیو در بین دیگر همتایان خود در سطح کشور دارد. 
احمدی در این زمینه هم خاطرنشان می کند:” از سال 91، 
اداره کل صدای استان های کشور، به طور رسمی رتبه 
بندی شبکه های استانی رادیو را در دستور کار قرار داد 
که طبق نخستین ارزیابی های توسط این حوزه، در همان 
سال 91 صدای خراسان جنوبی در بین 32 شبکه رادیویی، 

بر جایگاه ششم ایستاد، این رتبه در سال  92 به رتبه پنجم 
صعود کرد”. 

او تأکید می کند:” این موفقیت ها در حالی رقم خورده که 
صدای خراسان جنوبی در سال 84 افتتاح شده  و عمر آن در 
مقایسه با بسیاری از شبکه های رادیویی دیگر مانند مراکز 
مشهد، اصفهان، مازندران  بسیار کوتاه است و از نظر منابع فنی 
و مالی با بسیاری از شبکه های درجه یک رادیویی قابل مقایسه 
نیست ولیکن با تکیه بر نیروهای مستعد و توانمند خود توانسته 
در رقابت تنگاتنگ با بسیاری از شبکه های رادیویی دیگر به 

جایگاه ارزشمندی دست یابد”. 
  بر اساس گفته این مقام مسئول؛ صدای خراسان جنوبی 
به  ها،  استان  صدای  کل  اداره   1393 ساالنه  ارزیابی  در 
»جایگاه سوم« دست یافت که در همین راستا، طی نشست 
مدیران کل و معاونان صدای استانها با معاون محترم امور 
مجلس و استانهای سازمان، مدیر کل مرکز خراسان جنوبی 
تقدیر شد. به گفته او؛ کسب مقام چهارم کشوری در بهار و 
رتبه پنجم در تابستان امسال هم مدال های افتخار دیگری 
است که به همت نیروهای جوان و مستعد، بر گردن رادیوی 

استان آویخته شده است. 
و کوتاه سخن این که؛ این رادیوی نوپا با عمر 10 ساله خود 
توانسته ره چندین و چند ساله بسیاری از شبکه های قدیمی 
کشور را طی نماید. حضور موفقیت آمیز برنامه های مختلف 
این مرکز در جشنواره های ملی و بین المللی، خود گواهی 

بر این مدعاست. 
از مهم ترین افتخارات این مجموعه می توان به حضور 
و کسب عناوین برتر در دهمین جشنواره بین المللی رادیو و 
دومین اجالس جهانی صدا در سال 1388  تهران، مسابقه 
رادیو تلویزیونی ABU Prizes 2010  ژاپن، هفدهمین جشنواره 
تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها سال 89 13بندر 
عباس، یازدهمین جشنواره بین المللی رادیو و سومین اجالس 
PRIX MA�1390، جشنواره بین المللی  جهانی صدا  در سال

سال  در  صدا  جهانی  اجالس  چهارمین   ،RULIC 2013-
1391، جشنواره  prix marulic کشور کرواسی در سال 1392، 

جشنواره URTI فرانسه در سال 1392 و... اشاره کرد.

10 شمع برکیک تولد رادیوی استان

آوای همدلی و همزبانی در تولیدات صدای استان

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
چـطوری مصرف سوخت ماشین را کم کنیم؟

در سرعت های باال شیشه ماشین را باال ببرید.

پایین بودن شیشه باعث افزایش مقاومت هوا در برابر خودرو 

و افزایش 20 درصدی سوخت می شود.

یک تکه پنبه را به ادکلن مورد عالقه خود آغشته کرده و آن را 

داخل کیسه جارو برقی بگذارید.

 با روشن شدن جارو رایحه به آرامی فضای اتاق را پر خواهد کرد.

آیا می دانید اثر زبان انسان نیز درست 
همانند اثر انگشت عمل می کند!؟ 

یعنی هر انسانی خطوطی کاماًل منحصر 
به فرد روی زبانش دارد!

سعی کنیم در آپارتمان عالوه بر زیبا کردن محیط درونی خانه 

خود، محیط بیرونی )راهروها،حیاط،پارکینگ و...( را نیز زیبا نمائیم 

و از گذاشتن کفش ها در راهرو و فضای مشاعات پرهیز نمائیم و 

حتی المقدور آنها را در جا کفشی قرار دهیم.

چطوری خونه رو خوش بو کنیم ؟!

کاریکاتور   رضا باقری شرف

داده نما 

تفاوت دمای داخل و خارج از منزل )سرمای شدید( 
شوک زیادی به رگهای خونی وارد میکند؛ 

زیرا رگ ها در تماس باهوای سرد منقبض و 
درتماس با هوای گرم منبسط می شوند.

ادیب خوانساری، اولین خواننده مرد رادیوی ملی ایران و ضبط خبرنگاری مورد استفاده گزارشگران - حمیده صفامنشقاب عکس

سه و نیم میلیون نفر در ایران، 
نه شاغلند و نه بیکار!

از گرم کردن زیاد منزل بپرهیزید ...

یک شغل پر درآمد و جالب در قرن ۲۱

تکنسین توربین بادی
 

انرژی های تجدید پذیر درسال های آتی از رشد 
چشمگیری برخوردار خواهند بود، این به آن معنا 
است که در حال حاضر و در آینده تعمیر و نگهداری 
توربین های بادی می تواند موقعیت شغلی مناسبی 
را برای عالقه مندان به این حوزه فراهم کند. در 
سال 2015 میانگین پرداخت حقوق تکنسین های 
توربین های بادی بیش از 50 هزار دالر بوده است 
و انتظار می رود این عدد در دهه ی آینده با رشد 
110 درصدی روبرو شود. بسیاری از متخصصین 
این شغل تحصیالت خود رابه عنوان مهندس برق 

در دانشگاه های فنی این حوزه گذرانده اند.

مترجمان و تولید کننده های محتوا

دنیا کوچک و کوچک تر می شود و کسب و کارها 
و استارتاپ ها نمی توانند رقابت کنند و به موفقیت 
بزرگی دست پیدا کنند. مگر اینکه به بازار جهانی 
ورود کنند. برای انجام این کارها و بدست آوردن 
موفقیت های جهانی استارتاپ ها و کسب و کار 
ها نیاز به برقراری ارتباط با تامین کنندگان بالقوه 
مترجمان  دارند.  دنیا  سراسر  در  خود  مشتریان  و 
نقش مهمی در گردهم آوردن افراد از کشور های 
مختلف در کنار هم هستند و انتظار می رود مشاغل 
مربوطه به رشد قابل توجه 30 درصد در 10 سال 
آینده برسند. در سال 2015 حدود 50 هزار دالر 
مترجمان به طور میانگین حقوق دریافت کرده اند 
البته انتظار می رود برای ورود به این شغل مدرک 

کارشناسی زبان مربوطه را داشته باشید. 

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

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
www.evat.ir دوره پاییز 95 از طریق سامانه

آیا می دانید: از نیمه دوم سال 87 لغایت آبان ماه 95 از محل وصولی مالیات بر ارزش افزوده بیش از 510  حداکثر تا 15 دی ماه سالجاری می باشد. 
میلیارد ریال به حساب دهیاری های استان برای انجام خدمات روستایی و عمران و آبادانی روستاها واریز شده است.
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5 راه پیشنهادی به مدیران برای بهبود ارتباطشان با کارکنان

شنبه *4 دی  1395 * شماره 3679

آیه روز  

پس اگر شما را اجابت نكردند بدانيد كه آنچه نازل شده است به علم خداست و اينكه معبودى جز او 
نيست پس آيا شما گردن مى  نهيد. سوره هود، آيه 14

حدیث روز  

بهترين شما كسى است كه در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم كسانى 
هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.حضرت زهرا )س(

مـرا آن ديده ى تر مى شناسد   
 مرا از خويش بهتر مى شناسد

به جرم عاشقى ها سر شناسم  
مرا از پشت خنجر مى شناسد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

غذاى  داشتن  از  كارمندان  كه  است  درست 
مجانى روزانه، باشگاه و يا ميز تنيس خوشحال 
انگيزه آن ها   مى شوند، اما عاملى كه باعث 

مى شود، رابطه ى مدير-كارمندى است.
هاى  )سازمان  ويرجين  گروه  سال   اوائل 
خوشه اى بريتانيايى و چند تابعيتى بازرگانى( 
به  كاركنان  عالقمندى  باعث  كه  عواملى 
كارشان مى شود را اعالم كرد كه موثرترين 
ميان  از  است.  مدير-كارمند  ارتباط  ها،  آن 
واقع 60 درصد   در  تمام وقت،  كارمند   1000
رابطه خوب با مدير را موثر بر متمركز شدن 
و افزايش بهره ورى شان دانستند و 40 درصد 
نيز تاثير مثبت آن را بر كاهش استرس شان 
گالوپ  كه  ديگرى  تحقيق  در  نمودند.  تاييد 
)شركت مشاوره ى مديريتى است كه بيش تر 
براى نظرسنجى هاى معتبرش معروف است( 
در اين باره انجام داده، نارضايتى از مدير  دليل 
استعفاى 50 درصد بزرگساالن از كارشان بوده؛ 
مدير  ميان  رابطه ى  بازبينى  زمان  رو  اين   از 

و كاركنان است.

در اين جا چند راهكار براى ساختن اين ارتباط 
به شما پيشنهاد داده مى شود:

طرف  دو  )صحبت  آزاد  ارتباطات 
بدون نگرانی از عواقب(

كليد هر رابطه ى خوب، ارتباط دو طرفه است. 
متاسفانه كاركنان فكر مى كنند كه رؤسا خيلى 

به آن ها گوش نمى دهند.
 15Five توسط  كه  تحقيقى  اساس  بر   
)شركتى كه ايده هايى براى بهتر شدن رابطه 
در  است؛  انجام  كند(  مى  ارائه  مدير-كارمند 
تنها  آمريكايى،  كارمند   1000 از  بيش  ميان 
15 درصد  از آنها از ارتباطات موجود در محل 
همين  از  درصد    81 بودند.  راضى  كارشان 
ترجيح مى دهند در سازمانى كار كنند  افراد 
پول  اينكه  تا  باشد  آن  در  آزاد  ارتباطات   كه 

بيش ترى بدهد.
براى اين منظور، مى توانيد يک سايت اينترنتى 
يا صفحه ى اجتماعى براى ارتباط با كاركنان 
ايجاد كنيد. طبق تحقيق 15Five هفتاد درصد 

كاركنان عالقمندند كه اطالعاتى را از طريق 
اين گونه صفحات با مدير در جريان بگذارند.

راهنمایی و حمایت
براى رسيدن به اهداف كارى، يک رهبر بايد 
راهنمايى هاى الزم را به كاركنانش بدهد تا 
به  را  كارشان  و  بشناسند  را  اهداف  كاركنان 

خوبى انجام دهند.
بر اساس تحقيق گالوپ، 12درصد  كاركنان 
به شدت عالقمندند كه مدير در اولويت بندى 
كارها به آن ها كمک كند و 13 درصد با كمک 

مدير در تعيين اهداف اجرايى موافقند.
دارند كمک  نياز  حمايت  به  كه  كاركنانى  به 
كنيد، مرتبا با آنها مالقات داشته باشيد، درمورد 
اهداف بحث كنيد و آن ها را اولويت بندى كنيد. 
اين كار باعث مى شود آن ها با اهداف سازمان 

آشنا و درگير شوند.

فرصت ها و سرمایه ها
مزاياى داشتن رابطه ى خوب مدير-كارمندى 

محل  به  كاركنان  كه  است  اين  مدير  براى 
كارشان عالقمند مى شوند و از نقش شان در 
شركت رضايت دارند. يک محيط موثر و كارامد 

براى كار مفيد است.
براى كاركنان، مزاياى رابطه بايد فراتر از حقوق 

باشد و شامل آموزش فردى شود.
كاركنان را به همايش ها و رويدادهاى آموزشى 
كنيد  دعوت  مديران شركت  از  يا  و  بفرستيد 
كه ماهانه در زمان نهار براى آن ها صحبت 
براى  را  يادگيرى  و  رشد  هاى  فرصت  كنند. 
آن ها مهيا كنيد. نهايتا بدانيد سرمايه گذارى 
براى  گذارى  سرمايه  مانند  كاركنان،   روى 

شركت تان است.

قدردانی و تقدیر
اين در ذات انسان هاست كه براى انجام كار 
خوب، تقدير شوند. قدردانى سوخت الزم براى 

ادامه ى كار خوب است.
 Globoforce كارمند  شناخت  گزارش  در 
and SHRM نشان داده شده كه 86 درصد 

كاركنان  اند  گفته  انسانى  منابع  متخصصان 
 از تقديرى خوشحال مى شوند كه بر اساس
از آن ها تشكر  ارزش ها باشد. پس هميشه 
و  بود  خواهند  قدرشناس  كاركنان،  كنيد. 
رابطه ى ميان مدير و كارمند به طرز اعجاب 

برانگيزى بهبود خواهد يافت.

عالقمندی به ارتباط خارج از کار
رابطه ى مدير-كارمندى بايد حرفه اى باشد 
با  نبايد  كاركنان  كه  نيست  معنى  اين  به  اما 

شخصيت غير كارى مدير آشنا شوند. 
با كاركنان مانند مردم رفتار كنيد نه زنبورهاى 
زندگى  با  شدن  آشنا  كار  اين  كليد   كارگر. 
غير كارى آن هاست. سوال هايى از اين قبيل 
در شناخت كارمندان به مديران كمک مى كند 
و رابطه ى بين هر دو را استحكام مى بخشد: 
اهداف حرفه اى و شخصى كارمندان چيست؟ 

دوست دارند در 5 سال آينده كجا باشند؟
اتمام  از  بعد  دارند  دوست  دارند؟  خانواده  آيا 

كارشان، به چه فعاليتى بپردازند؟

عارفانه روز

برايتان  يک دنياشادى يک دشت آرامش
 يک درياخوشبختى يک كوه سالمتى 

يک اسمان آرزوى زيبا و يک  
عمربا عزت از پروردگارخواستارم 

به پاى علف هرز هر چقدر آب و كود بريزى 
.برايت ميوه نمى آورد .مراقب باش. براى 

چه كسى و چه چيزى وقت مى ذارى .

افكارهرانسان،ميانگين افكار5 نفرى است
 كه بيشتروقت خودرا با آنها مى گذرانند،
خودرا در محاصره افراد موفق قراردهيد.

درختى مى افتد، همه متوجه صداى افتادنش مى 
شوند،امايک جنگل رشد مى كند كسى متوجه نمى 
شود مردم اينگونه اند، به رشدت توجه نكرده بلكه به 
افتادنت توجه مى كنند.پس مواظب جاى پايت باش

اجازه بدهید رئیس تان حرف بزند

يک روزمسئول فروش، منشى دفتر و مديرشركت 
براى ناهار به سمت سلف سرويس قدم مى زدند. 
ناگهان چراغ جادويى روى زمين پيداكرده، آن را 
لمس مى كنند وغول چراغ ظاهرمى شود. غول 
مى گه: من براى هركدام از شمايک آرزو رابرآورده 
مى كنم... منشى مى پره جلو و مى گه: » اول من، 
اول من!. من مى خوام كه توى باهاماس باشم، 
سوار يه قايق بادبانى شيک وهيچ نگرانى وغمى 
ازدنيانداشته باشم. «... پوووف! منشى ناپديد ميشه. 
گه:  مى  و  جلو  پره  مى  فروش  مسئول  سپس 
»حاال من ،حاال من!... من ميخوام توى هاوايى 
داشته  ماساژورشخصى  يک  بدم،  لم  كنارساحل 
باشم و يه منبع بى انتهاى نوشيدنى خنک وتمام 
عمرم از زندگى لذت ببرم«. پوووف! مسؤل فروش 
هم ناپديد مى شه..سپس غول به مديرمى گويد: 
خوام  مى  من   « گه:  مديرمى  توئه...  حاالنوبت 
كه اون دوتا هردوشون پس ازناهار توى شركت 
باشند«! نتيجه اخالقى اينكه هميشه اجازه دهيد 

اول رييس تان صحبت كند.

نگرش

در برابر انتقادهای تند  چه کنیم؟

حرف  به  و  کنید  ارزیابی  را  نقدها   -۱
مخاطبان گوش دهید! 

اگر آثار بزرگ در دنيا مورد نقد قرار مى گيرند و زير 
سوال مى روند، پس محصول شما هم احتمال دارد 
چنين شرايطى را تجربه كند. بازى بسيار معروف 
نينتند  موقع انتشار بازى تركيبى اش با شبكه هاى 
اجتماعى با واكنش شديد منتقدان روبرو شد و ده 
درصد از سهامش افت كرد. هر چند زمانى كه اين 
بازى ده ميليون بار دانلود شد، منتقدان متوجه شدند 

كه اشتباه مى كردند.
۲- از منتقدان تشکر کنید و سعی نکنید 

تنها با زبان عذرخواهی کنید 
از منتقدانتان تشكر كنيد و به آن ها بگوييد كه 
نظراتشان براى ادامه كارتان بسيار موثر است. اما 
عذرخواهى نكنيد. چون كارى از پيش نمى برد. 
به جاى آن سعى كنيد تا به آن ها بفهمانيد كه 
بازخوردهايشان برايتان اهميت زيادى دارد. با اين 
كار نه تنها به آن ها مى رسانيد كه نظراتشان اهميت 
دارد، بلكه آن ها را ترغيب مى كنيد تا باز هم در 

آينده راجع به محصوالت نظر بدهند و انتقاد كنند.
۳- محصوالتتان را به روز کنید! 

قبل از اينكه دوباره در معرض پوشش رسانه اى 
برطرف نواقص  كه  شويد  مطمئن  بگيريد،   قرار 
شده اند. اگر دائما سعى در ارتباط با خبرنگاران و رسانه 
هاى مختلف داشته باشيد، احتمال دريافت واكنش 
 هاى منفى از سوى منتقدان كسب و كار بسيار

باالتر است. 

                        

افقی: 1- بردگان جنگلی 2- زن 
صالح - کاشف ساختمان اتم 3- 
رسم کننده - بخل، کینه - توان، 
تاب 4- جلب کننده - زخمی - 
خوف  قلب، ضد  آرامش  کال 5- 
قوت،   - سارق   - مظهرنرمی   -
توان 6- پوستین - همراه صندلی 
به   -7 نذری  غذای   - خواب   -
پایان رساندن جیزی یا کاری - پدر 
آذری - جمع رتبه 8- کذب - تکبر 
کننده- گوشت کبابی 9- پدران - 
فرزند - خوردن10- مادر - شک- 
اقرار کننده - تک خال 11- جمع 
ثروت - نصف   - محنت - صدا 
لیتر  تا صد  متر  چیزی 12- صد 
- ابتکار کننده - نامی مردانه 13- 
حمل کننده بار دیگران - اثر چربی 
که  ای  کلمه   -14 ندیم  جمع   -
آخر آن کسره داشته باشد - نزول 

آسمانی 15- بیماری سکته قلبی.

الهوری  اقبال  اثر  عمودی:1- 
2- شجاعت، دلیری - کسی که 
باشد  شده  اوصادر  ضرر  بر  حکم 
جاری  رگ  در   - تر  سالم   -3

است - آنچه گله یا رمه زاییده شود 
4- از گل گرفته می شود - تغییر 
کننده - جمع وزیر 5- گوشت - از 
حروف الفبا - اشاره به نزدیک - 
صدای   -6 اروپایی  رودخانه  یک 
میوه گرمسیری - جغد -  ناله - 
طاقچه باال 7- برآمدگی و کلفتی 
چیزی - لباس صاف کن - شتر 
بزرگی   - گوینده   - یکسره   -8
فروختن به دیگران 9- ماده تیره 

همیشه،   - بخار  به  شبیه  رنگ 
تنها   -10 روند  حاجیان   - جاوید 
صنم   - گزنده  خزنده   - اندوه   -
11- سرپرست - بعید - کمتر - 
کشتی جنگی 12- جاری - فکر 
کننده - نشانه 13- زین و برگ 
اسب -  وسیله بنایی - شاعر یوشی 
14- ناپسند - کشور دلیران 15- 

فیلمی از فورسنتر
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ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
                          7 صبح موجود است

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

تجربه کنید.   09158668002

پیمانکاری آذر نوید      اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  بین مدرس 
11و 13 - جنب نانوایی - زیبایی سی تل 

به یک شاگرد با تجربه نیازمندیم. 32230549

به یک حسابدار به صورت پاره وقت 
نیازمندیم.

056-58323317    09158668828 

شرکت  پخش معتبر مواد غذایی
 واقع در بیرجند از تعدادی بازاریاب حرفه ای 
و مبتدی، خانم یا آقا با حقوق و مزایای عالی  
و پورسانت، در بیرجند و شهرهای اطراف 

دعوت به همکاری می نماید.
افراد با سابقه و دارای وسیله نقلیه

 در اولویت هستند.
05632320138 

09154811460-09158630031

به یک یا دو خانم برای نگهداری از خانم سالمند 
نیازمندیم. )با حقوق مناسب + غذا + اسکان( 

32439263 -09032775976

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

2000 متر زمین مزروعی با 
بیست دقیقه آب چاه و 50 اصله 
نهال پسته واقع در سر چاه زینی 

به فروش می رسد. 
فی: 52/000/000 تومان

09151634815

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش نیسان همراه با هر روز کار 
در شرکت پخش مواد غذایی

09158645089
به یک منشی ساده خانم برای کار 
دفتری نیازمندیم. 32322169  

09158138113 - غالمی به یک MDF کار ماهر یا نیمه ماهر 
نیازمندیم.   09159645804

به فروشنده آقا با حداقل مدرک 
دیپلم، ظاهری آراسته و روابط عمومی 

باال به صورت تمام وقت برای کار 
در موبایل فروشی نیازمندیم.

میدان شهدا- موبایل ارم
05632221232

به دو نفر خانم برای همکاری در فروشگاه 
پوشاک و لوازم آرایشی نیازمندیم. 

ساعت کاری: دو شیفت 
 حقوق ماهیانه 400 الی 450  هزار تومان 

مراجعه  حضوری
آدرس: جمهوری 8- پوشاک دادرس

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

کار خوب اتفاقی نیست

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

حمل بار و اثاثیه محمـد
09157204062

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک 

جک ، پارکینگی ، کرکره، سکوریت اتومات(
09155614880-09303107002
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مسابقات کاراته آزاد بانوان به مناسبت گرامیداشت 
هفته وحدت برگزارگردید

یک دوره مسابقات کاراته آزاد بانوان درسالن ورزشی دانشگاه آزاد 
برگزارگردید.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان قاین 
هیأت کاراته باهمکاری کمیته کاراته بانوان یک دوره مسابقات 
برگزارنمودند.این  ونوجوانان  نونهاالن  دررده  را  آزاد  سبکهای 
مسابقات باحضور قطبی رئیس اداره ورزش وجوانان،مسئول امور 
قاین درباشگاه  و رئیس ودبیر هیأت کاراته  اداره  بانوان  ورزش 
براتی وبنایی  آزاد وبین دوباشگاه کاراته خانمها  رزمی دانشگاه 
برگزارگردیدکه  دختر  ونوجوان  نونهال  کار  50کاراته  باشرکت 

درپایان به نفرات اول تاسوم هروزن حکم اهداء شد.

بانوی کاراته کار جوان قاین راهی مسابقات بین المللی 
کیوکشین کاراته باکو شد

مسئولین  بابدرقه  قاین  کار  کاراته  جوان  دختر  غالمی  سپیده 
کاراته  کیوکشین  المللی  بین  مسابقات  راهی  قاین  شهرستان 
قاین  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  گردید.به 
دراین مراسم باتقدیر ازخانواده این بانوی کاراته کار که حامی 
همه جانبه فرزندشان هستند. مسابقات بین المللی کیوکشین 

کاراته درکشور آذربایجان شهر باکو برگزارمی گردد. 

بانوان نونهال و نوجوان طبس در مسابقات کاراته 
منطقه ای خراسان رضوی بر سکوی سوم ایستادند 

ای خراسان رضوی  کاراته کاهای طبسی در مسابقات منطقه 
درخشیدند.بانوان نونهال و نوجوان طبسی با کسب 5 مدال طال، 
3 نقره و 2 برنز در مسابقات کاراته منطقه ای خراسان رضوی بر 
سکوی سوم ایستادند.این رقابت ها با حضور 5 تیم از باشگاهای 
مشهد و 4 تیم از استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی 
و خراسان شمالی برگزار شد که در بخش کاتا مهدیه ابراهیمی 
بخش  در  و  )برنز(  اکبری  فرزانه  )نقره(،  رحیمی  الهام  )طال(، 
و شکیبا  یوسفی  زهرا  معصومه محمدی،  لطفی،  ملیکا  کمیته 
فاطمه  و  )نقره(  رحیمی  الهام  ابراهیمی،  مهدیه  )طال(،  بیضی 

صادق پور مدال )برنز( این دور از مسابقات را کسب کردند.

دانشگاه آزاد طبس قهرمان رقابت های فوتسال 
جام دانش شد

)ع(،  علی  امام  فنی  دانشکده  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تیم  چهار 
دانشکده پرستاری و دانشگاه پیام نور در رقابتهای فوتسال جام 
دانش به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقات با قهرمانی تیم 
دانشگاه آزاد اسالمی به پایان رسید. تیم دانشگاه آزاد با تفاضل 
گل بهتر نسبت به دانشگاه پیام نور در رتبه نخست و تیمهای پیام 
نور و دانشکده پرستاری عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

آب هویج و ویژگی های نظیر آن

1-مقابله با سرطان سینه:مصرف آب هویج 
به مدت بیش از سه هفته موجب افزایش 
و  شده  خون  کاروتنوئیدهای  میزان  کل 
فشار اکسایشی را کاهش می دهد2-حفظ 
به  هویج  آب  منظم  قلب:مصرف  سالمت 
کاهش فشار سیستولیک کمک می کند 
3- حفظ درخشندگی پوست و مو : آب 

هویج غنی از آنتی اکسیدان ها و پتاسیم 
است در نتیجه درخشش طبیعی پوست 
کنترل  به  شود4-کمک  می  حفظ  مو  و 
قند خون : آب هویج دارای کالری و قند 
پایینی است، و در عین حال مواد مغذی را 
داراست. از اینرو به تنظیم قند خون کمک 

کرده و دیابت را کنترل می کند.

آبمیوه ای به جای قرص خواب

اگرمشکل خواب دارید و سخت به خواب 
ها  قرص  از  استفاده  جای  به  روید  می 
راههای طبیعی  به سراغ  یکبار  شیمیایی 
بروید.مصرف  تر  عارضه  کم  طبع  به  و 
میوه و سبزیجات توصیه ای ثابت از سوی 
برطرف  برای  چاره  راه  که  است  پزشکان 
کردن مشکل رایج انسان های دنیای پر از 

استرس است. محققان به این نتیجه دست 
بار در  آلبالو دو  نوشیدن آب  یافتند  که 
روز به مدت دو هفته باعث افزایش زمان 
خواب می شود به طوریکه با مصرف مرتب 
آب آلبالو در طول این دوهفته تقریبا 90 
دقیقه به خواب آن ها افزوده می شود و 

باعث می شود استراحت بیشتری بکنند.

ویژگی های کندر برای سالمتی

مصرف کندر عالوه بر افزایش حافظه برای 
حفظ جوانی و شادابی پوست موثر است. 
مصرف کندر سبب تقویت لثه می شود، 
همچنین افراد می توانند برای جلوگیری 
از طعم تلخ کندر آن را آسیاب و با عسل 
مخلوط و صبح ناشتا به اندازه یک حبه قند 
میل کنند. مصرف کندر دهان را خوشبو 

می کند، گنجاندن کندر در برنامه غذایی 
روزانه مبتالیان به قند خون مفید است، 
زیرا هر بار استفاده از کندر قند خون را به 
اندازه 10 واحد کاهش می دهد اشخاصی 
که تعریق بدنشان زیاد است و افرادی که 
دچار سنگ کلیه و آفت دهان هستند نیز 

باید از استفاده از این گیاه پرهیز کنند.

خاصیت کاهو برای بدن

میزان  حاوی  خوشمزه  سبزی  این  کاهو 
معدنی  مواد  و  ویتامین  آب،  زیادی 
 ،K ویتامین  کلسیم،  مانند  مختلفی 
آهن، ویتامین C، ویتامین A و پروتئین 
است. ویتامین C و بتاکاروتن موجود در 
پیشگیری  کلسترول  اکسایش  از  کاهو 
چربی  بدون  و  کالری  کنند.1-کم  می 

2- برای داشتن قلبی سالم 3-  خاصیت 
آلکالینه 4- مقابله با سرطان 5- مقابله با 
بیماری های نورودژنراتیو 6- مقابله با بی 
خوابی 7- برای تقویت چشم ها 9-حاوی 
کالری  کامل،20درصد  های  پروتئین 
موجود در کاهو به پروتئین های موجود 

در آن مربوط می شود.

جوشانده پوست انار

بنوشید.  را  انار  پوست  جوشانده  آب   -1
معالجه  برای  است،  مقوی  و  قابض 
از مسمومیت  اسهالی که  و  اسهال ساده 
را  انار  پوست  خشک  کوبیده  باشد.2- 
مخلوط  گرم  آب  با  گرم  چهار  اندازه  به 
کنید و بخورید. کرم های معده و روده را 
آب جوشانده  با  مزمزه  کند.3-  می   دفع 

پوست انار برای تقویت لثه مفید است، از 
خونروی پس از کشیدن دندان جلوگیری 
را  انار  پوست  از  تکه  یک  می  کند.4- 
کنید  قیچی  کوچک  سکه  یک  بصورت 
بعد سفیدی و پیه روی آن را بتراشید تا 
نازک شود و یک ساعت روی آبسه دندان 

بگذارید تا آبسه آن سرباز کند.

سه سرقت در یک شب

کاری - در رویدادی کم سابقه پنجشنبه 
شب گذشته از 3 منزل مسکونی در شهر 
بیرجند سرقت شد. به گفته منابع موثق 
و  در خیابان مدرس 24  ها  این سرقت 
مدرس 26 اتفاق افتاده و در جریان آن 
زیادی  مبالغ  و  جواهر  و  طال  مقادیری 
پول نقد دزدیده شده است. شواهد عینی 
بهم  از  پس  سارقان  دهد  می  نشان 
ریختن اسباب و اثاث منزل و یافتن اشیا 

ذی قیمت از محل گریخته اند.

یکی از عواملی که همیشه باعث ناراحتی افراد می شود 
بوی بد پاست . علت این امر متابولیسم قارچ ها و باکتری 
این  تنفس  دارند.  وجود  کفش  درون  که  است  هایی 
موجودات سبب به وجود آمدن این بوی بد می شود. راه 
های زیادی برای مقابله و از بین بردن این بوی بد وجود 
از بهترین موادی که بوی بد  دارند.جوش شیرین:یکی 

کفش ها را از بین می برد، جوش شیرین می باشد.شما 
می توانید هر شب بعد از استفاده از کفش، مقداری جوش 
شیرین در کف آن ریخته، سپس تا صبح آن را به حال 
خود رها کنید.صبح قبل از استفاده مجدد، کفش ها را 
کامال از جوش شیرین پاک کرده و آنها را بپوشید، بدین 
ترتیب کفش تان بوی بد نمی گیرد. اسانس ها: اسانس 

های مختلفی از قبیل عصاره اوکالیپتوس، گل میخک و یا 
برگ چای را می توان از اکثر سوپر مارکت ها و یا عطاری 
ها خردیداری کرد. یکی از این اسانس ها را در کفش خود 
قرار داده؛ سپس بر روی آن یک کاغذ بگذارید.کفش خود 
را به همین حالت شب تا صبح رها کنید تا بوی بد به کلی 

برطرف شود. این روند را هر شب تکرار کنید.

با بوی بد پا خداحافظی کنید

کامیونت ایسوزو جان چوپان ۱۳ ساله نهبندانی را گرفت 

کامیونت  برخورد  جنوبی گفت:  خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
را  این شهرستان جان وی  نهبندانی در جاده های فرعی  با چوپان ۱3 ساله  ایسوزو 
گرفت. سرهنگ حسین رضایی  اظهار داشت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 
مبنی بر تصادف در فاصله پنج کیلومتری جاده چاهداشی به سمت دهسلم بالفاصله 
نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.وی اظهار داشت: 
مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه خودروی ایسوزو که 
از مسیر کرمان به نهبندان در حرکت بوده است با یک نفر عابر پیاده ۱3 ساله که 
چوپان گله بوده و قصد عبور از عرض جاده را داشته برخورد است که عابر پیاده در 
دم فوت کرده است.رضایی تصریح کرد: صحنه تصادف توسط افسر کارشناس پلیس 
راه بازدید شد و خودرو به پارکینگ منتقل شد و در این رابطه پرونده ای تشکیل شد.

از اعتماد صاحب خانه تا سرقت یک میلیاردی

سرایداری که با سوء استفاده از اعتماد صاحبخانه دست به سرقت یک میلیاردی از خانه وی زد با تالش مامورین آگاهی 
دستگیر شد.وقوع یک فقره سرقت منزل در خیابان فروردین به کالنتری ۱0۱ تجریش اعالم شد. با حضور مأمورین کالنتری 
در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص که سارق، در زمان غیبت صاحب خانه و اعضای خانواده اش اقدام به سرقت مقادیر 
متنابهی طال و جواهرات، سکه های طال و دیگر اموال با ارزش داخل خانه به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان کرده و از 
محل متواری شدند.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت منزل و به دستور دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران، 
پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.با حضور تیم بررسی صحنه سرقت پلیس 
آگاهی در محل سرقت، کارآگاهان با بررسی دقیق محل سرقت اطالع پیدا کردند که درب ورودی منزل مالباخته از نوع ضد 
سرقت بوده اما سارق بدون هرگونه تخریب وارد ساختمان شده و به احتمال بسیار زیاد با اطالع دقیق از محل نگهداری 
اموال با ارزش مالباخته، اقدام به سرقت آن ها کرده اند. سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، عالم داشت: متهمان پرونده با 
صدو قرار قانونی روانه زندان شده و اموال کشف شده از سارقین نیز برابر دستور مقام قضایی به مالباخته تحویل داده شد.

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

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

)) امداد باطری سپهر ((
09۳6۱779۳59

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 
تحویل و تعویض باطری 

در هر نقطه از شهر

کامیون- سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

طحقیقی پور
سـ

و ق
د 

قـ
 ن

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09۱202۱2260 -  09۱556۱0585آدرس دفتر:بین توحید 8 و ۱0     056۳2449۱29
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

کلینیک همراه برگزار می کند:   کارگـاه اوتیسـم

با مجوز سازمان نظام روان شناسی و امتیاز بازآموزی

استاد: دکتر مجید ابراهیم پور      زمان: 30 دی ماه 95

اطالعات ثبت نام: 09302502065 - 05632221634

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران
 و چهارراه دولت

   32317903 - 09153638047 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان

 کارگران و چهارراه دولت

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید 

09155622050 -32442331 

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 
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مراکز بهزیستی بهترین گزینه های سرمایه گذاری اخروی خیران و نیکوکاران هستند

گروه خبر- مشاور فرهنگی و اجتماعی استانداری، خیران را بازوی توانمند مراکز خیریه دانست و گفت: مراکز بهزیستی بهترین گزینه های سرمایه گذاری اخروی 
خیران و نیکوکاران هستند. گرامی پور، در بازدید از مراکز بهزیستی این گونه مراکز را زمینه ساز ورود مناسب فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست به اجتماع دانست. 

شنبه * 4 دی 1395 * شماره 3679عرب نژاد مدیر کل بهزیستی نیز در این بازدید به فعالیت 21 مرکز در این زمینه در سطح استان اشاره کرد و افزود: این مراکز توسط خیران مدیریت می شود.
7

450 هکتار از اراضی
بلوار شهید ناصری
واگذار می شود 
برزجی- مدیر ساخت مسکن و ساختمان راه و 
شهرسازی استان از آماده سازی 450 هکتار اراضی 
این  داد و گفت:  بیرجند خبر  ناصری  بلوار شهید 
اراضی در قالب شکل قانون مزایده به عموم واگذار 
می شود. ولی پور مطلق در گفتگوی اختصاصی با 
روزنامه آوا عنوان کرد: تاکنون هیچ ابالغیه ای از 
دولت مبنی بر واگذاری با شرایط خاص نداشته ایم 
ولی در صورتی که ابالغی برای طرح های ویژه 
مثل مسکن اجتماعی داشته باشیم واگذاری انجام 
خواهد شد. وی همچنین از طرح واگذاری زمین 
رایگان به خانوارهای دارای بیشتر از دو معلول خبر 
این خانوارها مسکن  به  داد و گفت: طبق توافق 
با  وی  شود.  می  واگذار  چهکند  در  شده  ساخته 
اشاره به وجود کمتر از 20 واحد مسکن مهر فاقد 
متقاضی در بیرجند اظهار کرد: این واحدها در مهر 
شهر واقع شده و اگر متقاضی باشد واگذار می شود. 

تاکید استاندار بر زیباسازی فضای شهری

گروه خبر- استاندار در کمیسیون ماده 5 ضمن 
تاکید بر تسریع در انجام روند امور در این زمینه، 
گفت: اقدامات در این حوزه باید بگونه ای باشد تا 
مردم در گیر و دار مسائل اداری و تشریفات مربوطه 
معطل نمانند. پرویزی رعایت ضوابط شهرسازی و 
توجه به منظر و سیمای شهرها را از سوی مشاوران 
تهیه طرح های تفصیلی مورد تاکید جدی قرار داد و 
افزود: قطعاً رعایت این امور می تواند مناظر شهرها 
هارمونی  و  نظم  یک  به  آینده  سال  چندین  تا  را 
مشخصی برساند که از حیث زیباسازی شهری بسیار 
مهم و مورد توجه است. وی با بیان اینکه همه مردم 
و مناطق مختلف باید از تشویق های قانونی که به 
منظور بازگشایی معابر از سوی شهرداری ها در نظر 
گرفته می شود به صورت یکسان برخوردار شوند، 
رفتارهای  و  آمیز  تبعیض  برخورد  گونه  هر  گفت: 
دوگانه با مردم به هیچ وجه پذیرفتی نبوده و منجر به 

ایجاد بی اعتمادی عمومی خواهد شد.

آسفالت ۱۸00 کیلومتر از راه های استان

تسنیم- استاندار گفت: اقدامات مناسبی در زمینه 
توسعه راه ها و بهسازی و آسفالت معابر انجام شده 
آسفالت  روکش  کیلومتر  زمینه 1۸00  این  در  که 
انجام شده است. پرویزی در جمع راهداران استان 
با بیان اینکه راه ها به عنوان پایه های اصلی توسعه 
در تمامی بخش های گردشگری، خدمات و سرمایه 
را  بخش ها  همه  و  دارند  قرار  توجه  مورد  گذاری 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار 
در  که  رایگانی  قیر  از محل  کرد:  اظهار  می دهند 
اختیار دهیاری ها، بنیادمسکن و نیز سایر دستگاه 
اقدامات  های مسئول قرار می گیرد دولت تاکنون 
بی نظیری انجام داده است. وی با بیان اینکه توسعه 
اولویت های کاری  از جمله مهمترین  ریلی کشور 
دولت یازدهم است، افزود: در برنامه ششم توسعه 
کشور توجه به ریل و توسعه ریلی کشور از مهمترین 
و  راهداری  مدیرکل  است.  برنامه  این  محورهای 
حمل و نقل جاده ای نیز از جابجایی سه میلیون 
و 40 هزار و 1۷0 تن کاال توسط شبکه حمل و 
نقل جاده ای استان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد. 
به گفته شهامت 14 هزار نفر در بخش خصوصی و 
یک هزار نفر در بخش دولتی در حوزه حمل و نقل 

جاده ای خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند.

ایرانیان در حماسه 9دی
والیت پذیری خود را نشان دادند

ایران در  بیرجند گفت: مردم  امام جمعه  ایرنا- 
حماسه ۹ دی، والیت پذیری خود را به جهانیان 
نشان دادند و با حضورشان به خون پاک شهیدان 
لبیک گفتند. حجت االسالم رضایی بیرجندی در 
عنوان  بیرجند  جمعه  نماز  هفته  این  های  خطبه 
کرد: مردم با خلق این حماسه بزرگ فرهنگ ایثار 
را در جامعه زنده کردند، همان ایثاری که از منیت 
ها و پستی ها دور گشتند و برای رضای مخلوق و 

خدای خود دست به عملی خداپسندانه زدند.

استانداردهای الزم
در ادارات ثبت احوال فراهم شود

مهر- معاون سیاسی، امنیتی استانداری گفت: باید 
استاندارهای الزم را در همه بخش های ثبت احوال 
فراهم کنیم. حسینی در مراسم تجلیل از تالشگران 
عرصه ثبت احوال استان رسالت ثبت و احوال را 
بسیار سنگین دانست و گفت: باید در افکار جامعه و 
دستگاه ها دغدغه توجه به ثبت احوال ایجاد شود. 
مدیرکل ثبت احوال نیز از صدور 120 هزار کارت 
ملی هوشمند از ابتدای سال جاری در استان خبر 
داد. پورحسین بیان کرد: باید تا پایان سال ۹۷ تمامی 
افراد در استان دارای کارت ملی هوشمند شوند. وی 
ادامه داد: تا پایان سال جاری ۳0 دفتر پیشخوان نیز 
در شهرستان ها راه اندازی و فعال می شود. به گفته 
وی هم اکنون صدور شناسنامه در همه شهرستان 

ها به جز بیرجند، یک روزه انجام می شود.

مسئوالن در توسعه برنامه های ارتباطی 
اولویت ها را در نظر بگیرند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
استفاده نادرست از فضای ارتباطی حقوق شهروندی 
را ضایع می کند گفت: مسئوالن دولتی باید در زمینه 
توسعه برنامه های ارتباطی اولویت ها را رعایت کنند.
آیت ا... عبادی در دیدار با مدیران فناوری اطالعات 
اظهار کرد: اگر از جنبه میدانی به کار شما نگاه کنیم 
ندارند حاال  زیادی  مردم در روستاها کار و درآمد 
اینترنت پر سرعت می دهید، درست است که هدف 
کار شما خیر است اما مسئوالن در وهله نخست باید 

اولویت های مردم را در نظر بگیرند.

اجرای شبکه فاضالب به شرط تامین اعتبار

کاری- خبرنگار آوا پیام مردمی را پیگیری کرد 
که چرا با توجه به اینکه شبکه فاضالب در خیابان 
معلم ایجاد شده ولی در تعدادی از کوچه ها مثل 
4۷ و 4۹ و51 متاسفانه اجرا  نشده؟  مهدی هاشمی 
مقدم مدیر عامل شرکت آبفا در این باره با بیان 
اینکه شبکه فاضالب به صورت ثقلی اجرا می شود 
افزود:  شیب طبیعی زمین در کوچه های معلم -4۷
51-4۹ به سمت خیابان غفاری است، لذا اجرای 
شبکه در این معابر منوط به توسعه شبکه اصلی 
جمع آوری فاضالب بلوار غفاری )که هم اکنون تا 
ورودی شهرک گلها اجراشده( می باشد. وی ادامه 
آتی  برنامه های  داد: توسعه شبکه فاضالب جزء 
شرکت آب و فاضالب است که در صورت تأمین به 
موقع و مناسب اعتبارات عمرانی،اجرایی خواهد شد.

تسهیالت برای تامین علوفه دام ها 
اختصاص یابد 

وضع  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مهر- 
گفت:  و  دانست  بحرانی  را  استان  در  دامداری 
عشایر  و  روستائیان  به  کمک  برای  دولت 
ها  دام  علوفه  تامین  برای  بهره  کم  تسهیالت 
کارگروه  در  مطلق  پور  ولی  دهد.  اختصاص 

تخصصی کشاورزی استان با اشاره به طرح که در 
زمینه مبارزه با آفت کرم خراط و سرشاخه توسط 
آن  اجرای  برای  و  آماده شده  استان  کارشناسان 
نیازمند تامین اعتبار هستند عنوان کرد:  خواستار 
پذیرش اجرای پایلوت این طرح در استان هستیم 
که با اختصاص تسهیالت کم بهره برای تامین 
تجهیزات می توان این طرح را اجرایی کرد. مدیر 
صندوق بیمه کشاورزی نیز بیان کرد: بر اساس 
کشاورزی  بیمه  صندوق  توسط  که  ای  برنامه 
استان  باغات  درصد   1۷ است  شده  ابالغ  کشور 
باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد اما در حوزه دام 
از چهار میلیون دام بیمه شده کشور یک هشتم 
دام سبک در استان تحت پوشش بیمه قرار دارد.

باالترین تقوا امروز والیت مداری است

شهدا  سیره  روایت  مؤسسه  رئیس  تسنیم- 
نزدیکترین گروه به اهل بیت)ع( را شهدا دانست که 
گوش به فرمان امام زمانشان بودند و گفت: امروز 
حجت االسالم  است.  والیت مداری  تقوا  باالترین 
ادوات  شهید   60 یادواره  نخستین  در  ماندگاری 
شهرستان فردوس با انتقاد از کسانی که می گویند 
این گونه یادواره ها را کمتر برگزار کنید تاکید کرد: 
مسئوالن  و  هستند  شهدا  مملکت  این  صاحبان 
را  امنیت  که  هستند  مدیون شهدایی  را  میزشان 

برای این کشور به ارمغان آوردند.

طرح مروج سالمت
در مدارس بشرویه برگزار می شود

مهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بشرویه گفت: طرح مروج سالمت در 15 مدرسه 
بشرویه  شهرستان  اول  دوره  متوسطه  و  ابتدایی 
مدارس  همایش  در  نژاد  حسینی  می شود.  برگزار 
مروج سالمت شهرستان بیان کرد: این طرح در 15 
مدرسه، ۹ مرکز شهری، دو مرکز روستایی و سه 

مرکز در ارسک شهرستان بشرویه انجام می شود.

شهرستان درمیان بر روی
دو گسل فعال زلزله قرار دارد

تسنیم- فرماندار درمیان گفت: شهرستان مرزی 
درمیان بر روی دو گسل فعال استان قرار دارد و 
احتمال وقوع زلزله هر لحظه وجود دارد از این رو 
باید آمادگی کامل برای مدیریت بحران را داشته 
مدیریت  هماهنگی  ستاد  در  بشیری زاده  باشیم. 
کارکنان  آموزش  بر  درمیان  شهرستان  بحران 
هفته  در  کرد:  اظهار  و  تاکید  شهرستان  ادارات 
کاهش اثرات بالیای طبیعی سال جاری بیش از 10 
برنامه محوری در سطح شهرستان برگزار می شود 
که برگزاری مانور امداد و نجات جاده ای، راه اندازی 
ستاد،  عضو  دستگاه های  در  بحران  مدیریت  اتاق 
برگزاری همایش پیاده روی و برگزاری رژه موتوری 

از مهمترین این برنامه ها به شمار می رود.

استاندار منازل مسکونی  با دستور  مالئی- 
شهر و روستا و مراکز تجاری استان  بیمه شد. 
پرویزی استاندار خراسان جنوبی چهارشنبه شب 
در سومین جلسه ستاد مدیریت بحران  که با 
حضور لطیفی معاون بازسازی و بازتوانی ستاد 
مدیریت بحران کشور در استانداری برگزار شد 
کنسرسیومی  پیش  ماه  سه  در  کرد:  عنوان 
در  برای حضور  چند شرکت  یا  دو  اتحاد  “با 
مناقصه یک پروژه معین” با اعتبار یک میلیارد 
و 100میلیون تومان با بیمه های ایران ، دی 
و البرز به عنوان بیمه “تدبیر و امید” منعقد شد 
که تجربه موفق خراسان شمالی را به استان 
آوردیم و تا پایان همین ماه عملیاتی می شود.. 

کسب رتبه اول عملیاتی و علمی
مدیران استان در مدیریت بحران 

میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
دستور  به  کرد:  عنوان  هم  ستاد  این  دبیر  و 
 استاندار سازمان های عملیاتی و اجرایی مانند 
شهرداری ها، آب منطقه ای، راه و شهرسازی 

از تمام نقاط حادثه خیز استان بازدید کردند.
بیان  پیشگیرانه  کارهای  به  اشاره  با  وی 
کرد: توانستیم خسارت های ناشی از سیل را 
میرجلیلی  گفته  به  دهیم.  کاهش  درصد   ۳۸
فراخوان  بزرگترین  دی   ۸ چهارشنبه  روز 
رئیس  “نجار”  حضور  با  ستاد  این  اعضای 
 سازمان مدیریت بحران کشور در استان برگزار 
می شود. میرجلیلی به همایشی که در مشهد با 
حضور مدیران کل استان های شرقی و مرکزی 
کشور در ماه گذشته برگزار شده بود اشاره کرد 
و ادامه داد:اعضای ستادمدیریت بحران استان 
با راهنمایی های استاندار توانستند رتبه اول را 

در حوزه های عملیاتی و علمی کسب کنند.

ماموریت جدید
مدیران دستگاه های اجرایی !

ستاد  بازتوانی  و  بازسازی  معاون  لطیفی 

جلسه  این  در  نیز  کشور  بحران  مدیریت 
دنیا  در  که  مخاطراتی   4۳ از  کرد:  عنوان 
است 1۸ مخاطره در ایران وجود دارد. وی 
مخاطرات  ی  همه  با  مقابله  اینکه  بیان  با 
طبیعی با پول حل نمی شود افزود: خراسان 
جنوبی باید 1۸ مخاطره را شناسایی کند تا 

کارهای پیشگیرانه آن برنامه ریزی شود.
اشاره  دیدگان  خسارت  بیمه  به  لطیفی 
عنوان  به  بیمه  جایگزینی  داد:  ادامه  و  کرد 
و  شود  انجام  باید  مستقیم  های  خسارت 
هزار و ۳50 میلیارد تومان به صندوق بیمه 

اختصاص یافته است.

اعتبار به شرط و شروط !
سرمازدگی  از  ناشی  های  خسارت  به  وی 
مزارع زعفران و باغات انار استان اشاره و تاکید 
 کرد: اگر باغداران بیمه بودند مشکالشان حل 
ستاد  بازتوانی  و  بازسازی  معاون  شد.  می 
مدیریت بحران کشور با تاکید براینکه اموال 
اجرایی  های  دستگاه  منقول  غیر  و  منقول 
باید بیمه شوند خاطرنشان کرد: این موضوع 
به عنوان بندمستقلی در قانون آماده و اجباری 
است. لطیفی تاکید کرد: در حوزه فعالیت های 
پرداخت می  اعتباراتی  پیشیگیرانه  و  عمرانی 
کنیم اما به شرطی که در جای خودش هزینه 

شود و خروجی مثبت داشته باشد.

فاز صفر و یک انتقال آب
به استان تمام شد

پرویزی استاندار نیز در این جلسه بیان کرد: 
آموزش های قبل بحران باید فرهنگ سازی  
شود. وی با اشاره به اینکه استان های شرقی 
کشور در بحران بی آّبی به سر می برند افزود: 
مانده  شرب  آب  تامین  در  جنوبی  خراسان 
است چه به برسد به کشاورزی.  استاندار با 
بیان اینکه هرروز منابع آبی استان یا “شور” 
خاطرنشان  داریم  را  افت  آب  یا  شوند  می 

تامین  برای  استانداران  که  مکاتباتی  کرد:با 
انجام  رئیس جمهور  به  آب شرب و صنعت 
اتمام رسیده  اند فاز صفر و یک آن به  داده 
است. پرویزی به منابع اعتباری آن تاکید کرد 
و یادآورشد: برای اتمام این پروژه باید سالی 

یک میلیون دالر به استان ها کمک  شود.

ابر ها بارور می شوند
زمین  سازمان  که  مطالعاتی  طرح  از  وی 
شناسی کشور برای تامین آب در شرق استان 
انجام داده است خبر داد و افزود: در طبس و 
سه نقطه دیگر هم این طرح تایید شده که 

مجوز استحصال 10میلیون متر مکعب را از 
وزارت نیرو گرفته ایم. استاندار از بارورکردن 
ابرها هم خبر داد و گفت: به سختی توانستیم 
این مجوز را از وزارت نیرو بگیرم و قرار است 
استان  غربی  های  بخش  در  طرح  این  که 

انجام شود تا ابرها به افغانستان نروند.

مردم با دست به بیمه پول بدهند
با پا دنبال پول بدوند !

این  با  هم  کشاورزی  بیمه  از  پرویزی 
انتقاد  و  اند گالیه  ناراضی  مردم  که  عنوان 
بیمه  به  میلیارد  افزود: دولت هزاران  و  کرد 

گرفتن  برای  مردم  اما  کند  می  کمک 
اند  را که خودشان داده  باید پولی  خسارت، 
را با هزار قسم، شاهد و مدرک پس بگیرند.

ابالغ 3 میلیارد تومان
برای باند اضطراری در فردوس

بیمه  ها  دهیاری  اینکه  بیان  با  استاندار 
گفت:  هستند  نفر   500 تلفات  با  مسئولیت 
۳0 میلیارد تومان برای ستاد مدیریت بحران 
ابالغ شده است که این مبلغ را در طرح های 
آب، زیرساخت، دامداری و کشاورزی هزینه 
میلیارد   ۳ ابالغ  از  پرویزی  کرد.  خواهیم 

تومان برای باند اضطراری در فردوس خبر 
و  راه  را  این طرح  مناقصه  داد:  ادامه  و  داد 
ماه  همین  پایان  که  دهد  انجام  شهرسازی 

نقدینگی آن تامین می شود.

دستگاه های نظارتی استان
از تهران هم سختگیرترند

مدیریت  معاون  لطیفی  به  لبخند  با  وی 
بحران کشور گفت: خشکسالی و سرمازدگی 
که ما در استان با آن دسته پنجه نرم می کنیم 
و اجازه هم نمی دهیم که انحرافی در هزینه 
کرد اعتبارات انجام شود چون دستگاه های 

نظارتی استان از تهران هم سختگیرترند.

سونامی شپشک سفید در استان
های  دستگاه  مدیران  جلسه  ادامه  در 
بحران  مدیریت  بازسازی  معاون  از  اجرایی 
کشور و استاندار برای انجام پروژه هایشان 
درخواست اعتبار کردند که شریفی مدیرکل 
از سونامی  داری هم  آبخیز  و  منابع طبیعی 
استان  طبیعی  تاغزارهای  در  سفید  شپشک 
سریعتر  چه  هر  اگر  داد:  هشدار  و  داد  خبر 
کارهای  زار  تاغ  هکتار  40هزار  برای 
از  تاغزارها  این  همه  نشود  انجام  عملیاتی 
بیرجند  فرماندار  ناصری  رفت.  خواهد  بین 
لرزه  ایستگاه  از فرسودگی تجهیزات 5  هم 
به  داد:  پاسخ  لطیفی  که  داد  خبر  نگاری 
شناسی(  زمین  سازمان  ژئوفیزیک)زیرنظر 

پیشنهادتامین اعتبار را آن داده ایم.

خانه های مقاوم سازی بنیاد مسکن 
تا 7 ریشتر زلزله تضمین شده است
بنیاد مسکن هم   آسمانی مقدم مدیرکل 
روستایی  خانه  هزار   52 اینکه  به  اشاره  با 
 ۳0 حدود  گفت:  ایم  کرده  سازی  مقاوم  را 
ها  روستا  برخی  که  مانده  دیگر  خانه  هزار 
به علت محرومیت نمی توانند تسهیالت را 
بازپرداخت کنند. وی افزود: ما تسهیالت به 
نیازمند  روستاها  این  اما  داریم  کافی  اندازه 
که  هایی  خانه  و  هستند  بالعوض  کمک 
را  زلزله  تا۷ریشتر  کردیم  سازی  مقاوم 
 : داد  پاسخ  لطیفی  که  کنیم  می  تضمین 
ما با کمک بالعوض مشکلی نداریم اما به 
شرط اینکه همراه با تسهیالت باشد. معاون 
بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران کشور 
آوری  جمع  های  پروژه  کرد:  خاطرنشان 
آن  مطالعاتی  که طرح  های سطحی  آب 
تکمیل شده را به ما ارسال کنید تا برای 

تامین اعتبار آن اقدام کنیم.

استاندار ، استان را بیمه کرد
در ستادمدیریت بحران عنوان شد:

هشدار مدیرکل منابع طبیعی: شپشک سفید40هزار هکتار از تاغ زار های استان را می خورند !

قوسی- روز پنج شنبه افضل پور مدیرکل 
نشست  در  استان  جوانان  و  ورزش  سازمان 
دوره  برگزاری  کرد:  اظهار  ها  رسانه  خبری 
های استعدادیابی مبتنی بر تمرین، آموزش و 
تیم های ملی  به  از طریق معرفی  شناسایی 
از برنامه های این اداره کل است. وی ادامه 
داد: مدرن ترین دستگاه ها و تجهیزات ورزشی 
پایگاه قهرمانی خراسان  خریداری شده و در 
فرصت  این  که  شد  خواهد  نصب  جنوبی 
مناسبی برای تمرین ملی پوشان خواهد بود. 
افضل پور بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان 
دبیرخانه ستاد امور جوانان خراسان جنوبی است 
که کار نظارتی و مطالباتی جوانان را پیگیری 
می کند و تا پایان امسال خانه جوان با هدف 
ایجاد فرصت های علمی و پژوهشی، همکاری 
دفاتر  استقرار  و  نخبگان  جذب  بخشی،  بین 
سازمان های مردم نهاد راه اندازی خواهد شد. 

150 میلیارد تومان اعتبار الزم
برای تکمیل پروژه ها

پروژه   ۹4 کرد:  تصریح  ورزش  مدیرکل 
و  دارد  وجود  استان  در  تمام  نیمه  ورزشی 

برای تکمیل آنها بیش از 150 میلیارد تومان 
اعتبار الزم است. بعضی پروژه ها بیش از ۹0 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند. بعضی پروژه ها 
مشکالت  یا  محاسبات  دیوان  در  مشکالتی 
حقوقی دارند و به برنامه درازمدتی برای تکمیل 

نیاز است. وی افزود: 4 پروژه استخر رضوی 
درمیان،  استخر  بشرویه،  استخر  بیرجند،  نژاد 
استخر ورزشی شمال شهر به زودی به مناقصه 
گذاشته خواهد شد. مطالعات این پروژه ها که 
و  انجام شده  دارند  نیاز  بازسازی  و  تعمیر  به 
امیدواریم بعد از واگذاری در سالهای آینده به 

بهره برداری برسد. وی گفت: قانونی تصویب 
شده که اگر هر فرد و نهادی که باید مالیات 
بدهد، در بخش ورزش سرمایه گذاری کند، این 
سرمایه گذاری از مالیاتش محسوب خواهد شد. 
افضل پور با اشاره به ورزش بانوان عنوان 

کرد: بخش مهمی از جامعه را بانوان تشکیل 
می دهند و حضورشان در بخش قهرمانی و 
همگانی ورزش مهم است. در استان در بضی 
از رشته ها ثابت کرده ایم که بانوان موفق تر 
هستند. بانوان قشری هستند که در تحکیم و 
سالمت خانواده و پرورش فرزندان نقش دارند 

و برای سالمتی شان اهمیت قائل باشیم.

فاز 1 ورزشگاه 15هزار نفری
افتتاح می شود

ورزشگاه  وضع  آخرین  مورد  در  پور  افضل 
زمان  در  داد:  توضیح  بیرجند  نفری  15هزار 
به  نفری  15هزاری  استادیوم  به  باید  حاضر 
عنوان فرصت نگاه کرد که می تواند جهشی 
برای ورزش قهرمانی استان ایجاد کند. بعد از 
بازدیدی که در چند روز قبل شرکت توسعه و 
تجهیز اماکن ورزشی انجام داد، امیدواریم به 
زودی ورزشگاه افتتاح شود. ورزشگاه حدود ۹0 
الی ۹5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بخش 
های کامل نشده مربوط به جاده دسترسی به 
ورزشگاه، آسفالت خیابان های اطراف، پارکینگ 
برای کنترل سیالب می  انتقال آب  و کانال 
باشد. وی ادامه داد: دفتر فنی سازمان برآورد 
برای  تومان  میلیارد   2 حدود  که  است  کرده 
کانال های هدایت آب، 2 میلیارد برای آسفالت 
خیابان ها و پارکینگ و یک میلیارد هم برای 
زمین چمن مصنوعی تمرینی و جاده ها اعتبار 
الزم است. افضل پور عنوان کرد: زمین چمن 

اصلی و پیست تارتان آماده شده و قرار است 
در فاز اول به بهره برداری برسد. افضل پور 
خاطرنشان کرد: اعتبارات بخش تملکی سرمایه 
ای در سال جاری، ۹5 درصد و در بخش تملک 

ملکی 21 درصد پیشرفت داشته است.
در ادامه عجمی نژاد معاون ورزشی اداره کل 
ورزش و جوانان بیان کرد: یکی از دالیلی که 
خود  فعالیت  فردوس  منیزیم  شمش  باشگاه 
مستقیم  پخش  که  بود  این  داده  کاهش  را 
تلویزیونی و حتی به صورت غیرمستقیم هم 
پیدا  ورود  موقعی  خصوصی  بخش  نداشتند. 
می کند که منافع و امتیازی عایدش شود. وی 
ادامه داد: جشنواره ورزشی در 4 رشته هندبال، 
والیبال، شمشیربازی و سه گانه در ماه آینده 
برگزار خواهد شد و کارگاه استعدادیابی برای 
مربیان در روز جمعه در بیرجند برگزار می شود 
که بیش از ۹0 نفر ثبت نام کرده اند. عجمی 
نژاد افزود: تا این لحظه  1665۹ نفر ورزشکار 
سازمان یافته شامل 116۷0 آقا و 4۹۸۹ خانم 
در استان وجود دارد. 6 نفر عضوشده تیم های 
ملی داشته ایم و 26 نفر هم به اردوهای تیم 

ملی دعوت شده اند.

افتتاح فاز یک ورزشگاه 15 هزارنفری بزودی

مالئی- صبح پنجشنبه ستاد ساماندهی امور 
جوانان شهرستان بیرجند به ریاست فرماندار 
عنوان  جلسه  این  در  ناصری  شد.  برگزار 
باید کمیته های  این ستاد  کرد: در زیرگروه 
تخصصی اعم از کمیته مشارکت اجتماعی به 
دبیری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، ازدواج 
جوانان،  و  ورزش  اداره  دبیری  به  خانواده  و 
اشتغال و اقتصاد به دبیری اداره کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی، فضای مجازی به دبیری بسیج 
و کمیته آسیب های اجتماعی به دبیری اداره 

آموزش و پرورش تشکیل شود.
فقط  جلسه  این  براینکه  تاکید  با  وی 

های  توانمندی  شناسایی  و  خوداظهاری 
دستگاه های اجرایی است افزود: در هر فصل 
یک یا 2 جلسه تشکیل خواهد شد که بین 
باشند که در  باید فعال  دوجلسات کمیته ها 

صحن ستاد فقط تصویب نهایی باشد.
مشاغل  گردشگری،  توسعه  به  ناصری 
صندوق  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  خانگی 
کارآفرینی امید تسهیالت خوبی در این باره 
نماینده  چاچی  دهد.  می  مندان  عالقه  به 
کمیته امداد منطقه شهر بیرجند هم در این 
جلسه از اهدای 40 جهیزیه به نیازمندان خبر 
استان  در  بار  اولین  برای  کرد:  بیان  و  داد 

تسهیالت  نوبت  پشت  فردی  هیچ  دیگر 
کمیته امداد نخواهد ماند.

نیازمند  استان  مرکز  اینکه  بیان  با  وی 
است،  ازدواج  حوزه  در  فرهنگی  دگرگونی 
تاکید کرد: باید دیدمان نسبت به ازدواج فرا 
بخشی باشد و یک دستگاه اجرایی نمی توان 
اداره  نماینده  دهد.  انجام  کاری  تنهایی  به 
آینده  نیز  بیرجند  میراث فرهنگی شهرستان 
آینده  را  دستی  صنایع  محصوالت  فروش 
مبهم توصیف و تاکید کرد: باید زیرمجموعه 
فروش  و  بازاریابی  آموزش،  اشتغال،  کمیته 
محصوالت صنایع دستی هم پیش بینی شود.

جوان بیکار را بدهکار نکنیم
در  هم  شهر  شورای  مقام  قائم  قالیبافان 
صنوف  های  پروانه  افزایش  از  جلسه  این 
با گرفتن  داد و خاطرنشان کرد: جوان  خبر 
تسهیالت مغازه ای را راه اندازی می کند که 
به علت نداشتن مهارت و ناتوانی ورشکسته 
بود  بیکار  اگر فقط  نتیجه قبال  می شود در 

اکنون جوان بیکاِر بدهکار است!
نهاد  مردم  سازمان  نماینده  عدنانی  خانم 
از  انتقاد  با  جلسه  این  در  نیز  هم  “شفا” 
وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: این وزارت 
را فراموش کرده است و فقط  خانه جوانان 

این  بر  تاکید  با  وی  پردازد.  می  ورزش  به 
که جوانان امروزی فقط مدارک دانشگاهی 
هیچ  جوانان  این  کرد:  خاطرنشان  دارند 

دانشی از همسرداری ندارند.
پرورش شهرستان هم  و  آموزش  نماینده 
و  اوقات  های  مکان  نبود  از  انتقاد  ضمن 
کرد:  عنوان  بیرجند  حاشیه شهر  در  فراغت 
پر نکردن اوقات فراغت جوانان آسیب های 
به  اشاره  با  دارد. وی  به همراه  را  اجتماعی 
پیگیری  را  جلسات  مصوبات  کسی  اینکه 
مدیران  فقط  جلسات  افزود:در  کند  نمی 

صورت جلسه امضاء می کنند و می روند.

تحول فرهنگی در حوزه ازدواج نیاز مرکز استان

در اولین نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان گفته شد:
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در ششمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه امیرکبیر پلی تکنیک شیراز رقم خورد؛

کسب شش رتبه نخست و رتبه اول رنکینگ توسط دانشگاه بیرجند
مالیی- جشنواره ملی رویش امسال در شیراز برگزار شد و کانون های 
هنری ، فرهنگی ، مذهبی دانشگاه بیرجند توانست مقام برتر در حوزه 
عفاف و حجاب ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و هنرهای تجسمی 

و صنایع دستی را از آن خود کند.

برترین مقام ها را با کمترین امکانات، به دست آوردیم
دکتر میر کاظمی، کارشناس اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند از کسب شش رتبه نخست در حوزه های مختلف و رتبه 
اول رنکینگ دانشگاه ها توسط دانشگاه بیرجند در ششمین جشنواره 
امیرکبیر  آذر در 21 شاخه در دانشگاه  تا 24  از 21   ملی رویش که 
پلی تکنیک برگزار شد، خبر داد و عنوان کرد: در این دوره از جشنواره 
11هزار و 96 اثر توسط کانون های 114 دانشگاه کشور شرکت داشت 

که در نهایت 80 دانشگاه بعد از ارزیابی توانست به نمایشگاه راه یابد.
وی با اشاره به اینکه هزار و 328 کانون با هم به رقابت پرداخت، افزود: 
دانشجویان دانشگاه بیرجند با کمترین امکانات توانستند نام بیرجند و 

دانشگاه را سربلند کنند.
میرکاظمی با تاکید بر  این که ظرفیت ، خالقیت و ایده های دانشجویان 
دانشگاه های مختلف به ویژه دانشگاه بیرجند در همه حوزه ها می تواند 
به مسایل جامعه کمک کند، افزود: متاسفانه نگاه به دانشجو نگاه هزینه 

ای است نه سرمایه گذاری.    
کارشناس اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند وجود 
کانون ها و تشکل های دانشجویی را ظرفیتی بالقوه دانست که باید 

مسئوالن آن را بالفعل کنند.

کانون های دانشگاه بیرجند ، برند خراسان جنوبی  
در  مذهبی  و  فرهنگی   ، هنری  های  کانون  کارشناس  موحدی 

به عنوان  باره عنوان کرد: کانون ها  نیز در همین  بیرجند  دانشگاه 
نهاد دانشجویی در فضای دانشگاه ها و پایگاهی برای فعالیت های 
فرهنگی دانشجویان و شکوفا کردن خالقیت های فردی و گروهی 

فعالیت دارد.
با سامان بخشیدن خواسته ها، به  اینکه کانون ها  به  با اشاره  وی 

افزود:  زیادی می کند،  دانشجویی کمک  تالش های خودانگیخته 
ورود دانشجویان به این کانون ها در روحیه همکاری گروهی و جلب 

مشارکت اجتماعی جوانان موثر است.
 موحدی هدف از شرکت در جشنواره ملی رویش را کشف استعدادها و 

خالقیت های  برتر ، آشنایی با کانون های برگزیده دانشجویی ، بستر 
سازی ، توجه به نوآوری و برنامه های خالقانه دانشجویان و ایجاد 
جو رقابت  مثبت فعالیت های فرهنگی در دانشگاه دانست و افزود: در 
این دوره از جشنواره بعضی از دانشگاه ها که میلیون ها تومان برای 
غرفه آرایی و آزمایشات هزینه کرده بودند، مقامی کسب نکردند اما 

دانشجویان دانشگاه بیرجند با کمترین امکانات بیشترین مقام ها را 
کسب کردند. وی عنوان کرد: در پایان مراسم بیشتر شرکت کنندگان 
و مسئوالن گزارش عملکرد ما راخواستار شدند و از نحوه برتر شدن 

ما سوال کردند.

ظرفیت دانشجویان دانشگاه بیرجند مغفول مانده است
بهروز فیض آبادی، دبیر شورای کانون های هنری ، فرهنگی و مذهبی 
دانشگاه بیرجند نیز با اشاره به کمبود اعتبار در این حوزه اظهار کرد: با 
وجود دانشگاه های برتر کشور مانند فردوسی ، صنعتی شریف ، علم و 
صنعت که با هزینه های گزاف شرکت کرده بودند دانشجویان دانشگاه 

بیرجند با کمترین امکانات بیشترین مقام ها را از آن خود کردند.
وی با تاکید بر این که این افتخارات نشان دهنده پویایی دانشگاه بیرجند 
و دانشجویان است، خاطر نشان کرد: خالقیت و ایده های دانشجو باید 

جدی گرفته شود و از مسئوالن درخواست حمایت داریم.
موضوعات   در  و  است  فرهنگی  ما  استان  کرد:  بیان  آبادی  فیض 
از  توانند  می  مسئوالن  که  داریم  کمبودهایی  اجتماعی  و  اقتصادی 
نیروی دانشجو با خالقیت ها و ایده های کاربردی استفاده کنند تا 

کمبود ها جبران شود.  

 مقام های اول :
کانون هنرهای تجسمی در حوزه صنایع دستی و هنرهای تجسمی
کانون حماسه دفاع مقدس در حوزه نشر ارزش های دفاع مقدس 

کانون هالل احمر در حوزه اجتماعی
کانون مهارت های زندگی در حوزه آسیب های اجتماعی

کانون موسیقی در حوزه فعالیت های گروهی موسیقی
کانون عفاف و حجاب در حوزه دینی و مذهبی 

مقام دوم:
کانون بازی های مفاخر در حوزه ورزش و نشاط

کانون کارآفرینی در حوزه کارآفرینی
مقام سوم:

کانون گردشگری در حوزه ایرانشناسی و گردشگری در استان    

هر که دارد هوس کر بُبال بسم ا...

ثبت نام کربال هوایی به صورت محدود 
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شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21-  جنب بانک رسالت

تلفن: 32222265 - 32226749
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به اطالع مى رساند به تازگى برخى از شرکت هاى سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجارى              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتى بسیارى از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامى مى رساند، 
به منظور جلوگیرى از زیان هاى آتى و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرای سیستم هاى              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- شرکت آریا انرژى کویر (عاملیت فروش و گواهینامه اجرایى تشویقى)  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بناى کویر (گواهینامه اجرایى)                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف (گواهیناه اجرایى)                                            شماره تماس :  32420041 - 056


