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استان قهرمان کشتی
 با چوخه کشور

قهرمانی  چوخه  های کشتی  رقابت  نخست  بر سکوی   54 امتیاز  و  مدال   5 با کسب  جنوبی  خراسان  استان  نفره   6 تیم  کدخدائی- 
کشور ایستاد. آقایان امید تیزتک در وزن 80 کیلوگرم، مجتبی زمانی در وزن 90 کیلوگرم و احمد یزدان پناه در وزن  100 کیلوگرم 
3 مدال طالی این رقابت ها را بدست آوردند. همینطور آقایان حامد قرایی در وزن 70 کیلو و محمد امین جعفرزاده در وزن 100+ 

موفق به کسب مدال نقره و اسدا... جاویدی در وزن 60 کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.... ) ادامه خبر در صفحه 6 ( 

سرمقاله

 ایده سوزی در 
خراسان جنوبی

*  مهرآیین

-13  سال پیش یک فرهنگی اهل بیرجند طرح ایجاد 
فرمانداری وشهرداری  به  را  فرهنگی  پارک علمی 
موجود،رونوشت  مکاتبات  اساس  بر  داد.  پیشنهاد 
هایی از این طرح به آموزش و پرورش ، دانشگاه و 
سازمانهای دیگر هم داده شد. الگو، پارکی به وسعت 
10 هکتار بر اساس نقشه ایران به شکل برجسته بود 
که در آن ماکت نمادهای شاخص هر شهر در ابعاد 
بزرگ ایجاد می شد و گردشگران از طریق عبور از 
جاده ها به دیدن شهرهای مختلف می رفتند و ...  آن 
زمان ساخت این پارک در کمیته زیباسازی شهرداری 
مصوب شد . سالها گذشت اما هیچ خبری از عملیاتی 
؟! یک  شدن این فکربدست نیامد تا اینکه اتفاقا ً 
سال قبل پارکی دقیقا با همان مشخصات در یکی 
از کالنشهرها ساخته شد و با کلی تبلیغات افتتاح شد. 
یکی می گفت مسئوالنی که سالها پیش در جریان 
 مکاتبات باال بوده اند و حاال   .... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

        برنامه های بزرگداشت دهه تولید
 در خراسان جنوبی تشریح شد 

 صفحه ۷

      آغاز ثبت نام طرح کارورزی
 فارغ التحصیالن دانشگاهی

 صفحه ۷

تحقق 115 درصدی 
اشتغال تعهدشده بهزیستی استان 

صفحه ۷

اجرای 5 نمایش خیابانی 
همزمان با جشن رمضان در بیرجند

صفحه ۷

نمایشگاه سراسری صنایع دستی 
در بیرجند برگزار می شود

صفحه  ۷

افزایش 22 درصدی
 بازدید گردشگران از استان

صفحه ۷

ایران برنده ماراتن دشوار برابر بلژیک / داوران عمانی دیدار ایران و ازبکستان را در روز دوشنبه قضاوت می کند / واژگونی تانکر گاز در کیلومتر15جاده طبس - یزد  / دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در اطراف تهران  / سرقت 100 میلیون ریالی از همکار در فضای مجازی  / 7 نشانه شگفت انگیز آرتروز که هر زنی باید بداند/ ویتامین c  حاوی قدرت آنتی اکسیدانی  / روزه داری  و جذب مقدار بیشتر  مواد غذایی / صفحه 6

سیدمحمد حسینی  : 
اصولگرایان بدانند که با تفرقه 

نتیجه ای حاصل نمی شود

اسحاق جهانگیری: 
انتخابات تمام شد؛

 از آن فضا فاصله بگیریم

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی : 
 می گویند می خواهیم مشکل
 با داعش را با مذاکره حل کنیم

عباس عبدی : 
حادثه تروریستی تهران ، اقدامی

 جهت تقویت روحی و روانی داعش بود

سیدحسین نقوی حسینی: 
وقتی دستگاه های فرهنگی اولویت شناس 

نیستند، افراد آتش به اختیار هستند
 صفحه 2 صفحه2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

بخِت َکِج تاالب کجی 
صفحه 3

ورزشکاران  خراسان جنوبی شگفتی آفریدند

قهرمانی در  3 رده بندی انفرادی و یک  رده بندی تیمی

جناب آقای مهندس محمدی
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند
با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان را خدمت 

جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه 
رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و  بردباری آرزومندیم.

اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بیرجند

شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: جهت شناسایی شرکت های دارای رتبه بازرسی فنی کاال و تجهیزات صنعت آب و 
فاضالب اقدام و پس از احراز صالحیت و کسب امتیاز الزم دعوت به عمل آورد. لذا شرکت هایی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند 

با ارسال اسناد و مدارک شامل موارد ذیل آمادگی خود را اعالم نمایند:
نام و نشانی واحد ارائه خدمات: شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی- بیرجند - بلوار شهدای عبادی )معاونت مهندسی و توسعه و 

معاونت بهره برداری( تلفن: 32234013     فاکس: 05632435146
موضوع مناقصه: بازرسی فنی کاال و تجهیزات صنعت آب و فاضالب  

مدت اجرا: 24 ماه )دو سال کامل( 
اسناد مورد نیاز: اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات جدید،گواهی صالحیت، سوابق کاری،کادر فنی و تخصصی،تجهیزات و امکانات 

آزمایشگاهی و فنی، سطوح بازرسی،گواهی های مرتبط از مراجع قانونی،اظهار نظر کارفرمایان قبلی
تاریخ ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می توانند ضمن اعالم آمادگی و ارسال اسناد و مدارک در ساعات اداری از 
تاریخ 96/04/01 تا 96/04/10 نسبت به تحویل اسناد به دفتر قراردادها این شرکت اقدام نمایند. اسناد و مدارک ارزیابی باید توسط نماینده 

مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع ارزیابی تحویل شود.
تاریخ و مهلت تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی ، حداکثر تا آخر وقت اداری 96/04/11 اسناد 

مربوط را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب تحویل و رسید دریافت دارند.
این آگهی از طریق سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی به نشانی:

WWW.abfa-khj.ir و سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir قابل دریافت است.

  دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی

 شماره: 11307   )نوبت دوم(  آگهی فراخوان ارزیابی بازرسی فنی کاال و تجهیزات 
تاریخ:96/03/21

در هفته اطعام و اکرام نیازمندان و بنا به سفارش قرآن کریم * یا خود قدم در اطعام مساکین برداریم )جنبه فردی(
* یا حض بر اطعام مساکین )یعنی تشویق و وادار کردن دیگران به اطعام مساکین( که این مرحله از مرحله اول باالتر و برتر 

است، چرا که ممکن است افرادی توانایی بر اطعام نداشته باشند اما هر کس توانایی بر ترغیب دیگران را دارد
 )جنبه عمومی(

معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

پرداخت الکترونیکی : 056#*8877* 
شماره حساب: 0102102891005 
نزد بانک صادرات مرکزی بیرجند

همه با هم و با مشارکت عمومی سفره های افطاری ایتام و محرومین را در این ماه میهمانی خدا خواهیم گستراند

جناب آقای بختیاری  شهردار مود و همکاران محترم
جناب آقای رمضانی  بخشدار مود و همکاران محترم

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از شما سروران ارجمند بابت آبیاری باقی مانده درختان خشکیده بلوار صاحب الزمان )عج( مود
علی اصغر مقصودی اعالم می نمایم، از درگاه باریتعالی بهروزی و توفیقات روز افزون تان را آرزومندم.

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد 
در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 96/3۷ به فروش برساند.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96/3/21 لغایت 96/3/29 از ساعت 8 الی 
 13/30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/3/31 می باشد.

ضمناً جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/4/5 در محل دفتر مرکزی شرکت 
برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

کد ردیف
شناسه

توضیحات آدرس قیمت پایه متراژ )مترمربع(کاربری 
اعیانعرصه

بیرجند - خیابان 264287/48.065.309875.000مسکونی110050
محالتی - پالک 

162 و 164

با وضعیت موجود

بیرجند - خیابان 391/536011.800.000.000مسکونی2304351
حکیم نزاری

 کوچه حکیم 
نزاری 12 پالک 

41

با وضعیت موجود

قاین - شهرک 528014603.500.200.000صنعتی36328
صنعتی

 کیلومتر 5 جاده
 قاین - زیرکوه

به همراه 
ماشین آالت

 با وضعیت موجود 

 آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک 5 
تلفن دفتر مرکزی: 88781317- 88872200

آدرس نمایندگی استان: بیرجند ، خیابان شهید محالتی ، نبش خیابان 7 تیر، ساختمان سرپرستی شعب 
بانک ملت استان خراسان جنوبی  تلفن نمایندگی استان: 32445575 و 056-32446616
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آغاز انتخاب رشته آزمون ارشد از امروز

درصد   92 از  بیش  اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  توکلی  حسین  دکتر 
داوطلبان ارشد نسبت به مشاهده کارنامه اولیه خود اقدام کردند،گفت:داوطلبان از 21 تا پنجشنبه 25 خردادماه جاری فرصت 

دارند نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.

سرمقاله

حبیبی : می گویند می خواهیم مشکل با داعش را با مذاکره حل کنیم

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی گفت: امروز عده ای فضول های سیاسی در برابر مقام 
معظم رهبری حرف هایی را مطرح می کنند، مدافعان حرم در برابر تروریست ها سینه 
های خود را سپر کرده اند اما این فضول های سیاسی طرح مذاکره با داعش را مطرح 
می کنند و می گویند می خواهیم مشکل با داعش را با مذاکره حل کنیم.حبیبی افزود: 
این فضول های سیاسی بدانند اگر پایشان را فراتر از گلیم خود دراز کنند، مردم پای آن 
ها را قطع خواهند کرد، فضول های سیاسی بدانند مردم پای ارزش های خود ایستاده اند.وی با اشاره به حمالت 
تروریستی تهران تاکید کرد: این حمالت مذبوحانه و ترقه بازی ها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد و 
ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی، مصمم تر از گذشته به حرکت خود در راه شهدا و امام شهدا ادامه خواهند داد.

این حرکات کور نه می تواند امنیت ملی و امنیت داخلی را دچار آسیب کند

وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در یادداشتی در تحلیل حادثه تروریستی تهران نوشت: ایران 
تنها کشور منطقه است که قانون اساسی آن یک توازن روشن میان آزادی وامنیت و تمامیت 
ارضی برقرار کرده و اجازه نمی دهد به نام یکی از این دو رکن بنیادی، دیگری به زیر ضرب 
برود. تجربه سال های اخیر نشان می دهد همه آن کشورهایی که در طول یک قرن اخیر 
تالش کردند به نام امنیت، آزادی شهروندان را مخدوش کنند اکنون نه امنیت پایدار دارند و 
نه آزادی. تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه این قبیل حرکات تاثیری بر اراده ملت و مسئوالن نخواهد داشت 
گواهی بارز است بر همان ماهیت مردم ساالرانه نظام. این حرکت کور نه می تواند امنیت ملی و امنیت داخلی را دچار 

آسیب کند و نه ذره ای از عیار و اعتبار »کلید واژه مردم ساالری و نقش مردم« را کاهش دهد.

ماهم  استان  و  شهر  در  ها  حوزه    ) سرمقاله  ادامه   (

مشابه است به همین  خنکی بلکه بدتر و ناپسندتر.
گونه های تعامل با صاحبان ایده ها واندیشه ها در 
از توسعه فرهنگی وپیشرفت  هر جامعه شاخصی 
آن به شمار می آید.در جوامع توسعه یافته ، ایده 
پردازان بسیار محترمندوایده های ناب به باالترین 
بها خریداری می شوند)این رامقایسه کنید با نحوه 
برخرد مسئوالن استان ما با ایده های شهروندانی 
که از سر تعهد ودلسوزی به پیشرفت منطقه خود  
وبدون دریافت ریالی به دستگاههای اجرایی طرح 
می دهند(این قاعده در تمام حوزه ها جاری وساری 
است .چه بساایده هایی که هزینه های کشور را 
کاهش می دهند .در دنیای تجارت امروز نیز ایده ها 
حرف اول را می زنندوایده ها ونوآوریهاجدید عامل 
خلق ثروت واشتغال است.چه بسیار مشکالت پیچ 
در پیچ وگره های کور که با یک ایده درخشان وکم 
خرج حل می شود .پس صاحبنظران وایده پردازان 
پشتوانه های واقعی وسرمایه های راستین هر جامعه 
نایافته بی میلی نخبگان  اند.اما در جوامع توسعه 
حوزه های متنوع به طرح اندیشه ومشارکت در حل 
مسائل جامعه وپس از آن مهاجرت برگزیده گان از 
شهرهای کوچک به بزرگ وخارج از کشور معلول 
برخوردهای خاص ویاس آور از سوی متولیان امور 
است .کسانی که گرفتار عادات روزمره ورفتارهای 
کلیشه ای اندو دلخوش به همان از سر راحت طلبی 
یا کوته نظری یا حسد با هر نوع اندیشه تازه وایده 
جدید ندیده مخالفند. حضورچنین افرادی در مصادر 
ماندگی  از دالیل حتمی عقب  به طور قطع  امور 
هاست .با کمال تاسف وجود افرادی از این دست 
در مدیریتهای استان خراسان جنوبی  در شرایطی 
به  استان  تاریخی  که حل مشکالت ومعضالت 
ونوآوریست  ،ابتکار  خالقیت  نیازمند  ویژه  طور 
هرروز  که  دانست  آور  د  در  ای  فاجعه  باید  را 
این  در  قهقرایی  افزاید  می  ها  ماندگی  برعقب 
نظر می رسد حداقل کار الزم وواجب  به  وضع 
مدیریتهای  فراگیر  اسیبهای  از  جلوگیری  برای 
انچنانی تدوین مقررات وقوانین در سطح کالن 
پردازان  ایده  با  نظام مند ومنطقی  برخورد  برای 
حوزه های گوناگون ونظارت دقیق براجرای آن 
است  تا در این نظام اتکا به قانون وپایبندی به 
آن مانع از برخوردهای سلیقه ای کوتاه بینانه یا 
در  خصوصا  شود  جامعه  نخبگان  با  کژاندیشانه 
مناطق دور از مرکز که گوهرشناسان اندک اند.

والبته  وشنیدن  احترام  برای  راهکارهایی  تدوین 
درک صاحبان ایده ونظر کامال ضروریست . 

 ایده سوزی در
 خراسان جنوبی

* مهرآیین 
 

) ادامه سرمقاله در صفحه 1(  در آن شهر خدمت می کنند 

این ایده را به آن شهر برده اند دیگری هم می 
گفت نه .ایده ها منتظر نمی مانند و اگر فکری به 
ذهن شما رسید و عملی نشد دیر یا زود در جایی 
دیگر به ذهن کسی که توان اجرای آن را دارد 
خواهد رسید و عملیاتی خواهد شد. آن همشهری 
موزه  ایجاد  ایده  قبل  سال  چند  نشد  دلسرد  اما 
بلدیه را به شهرداری داد که باز هم در لفظ قبول 
در  نپوشید.او  عمل  جامه  هرگز  اما  شد  تایید  و 
زمانی که کپی هایی ازالمانهای مناطق  دیگر در 
این شهر اجرا می شد طرح هایی هم برای میادین 
و  ابتکاری  کامال  آنها  از  برخی  که  داشت  شهر 
برخوردهای  از  .اما حاالپس  بود  فرد  به  منحصر 
طرح  به  ای  عالقه  ؟کمترین  مسئوالن  شایسته 
سازمان  برای  آرمی  تر  پیش  سالها  ندارد   آنها 
ارگ  را  آن  عناصر  که  داد  پیشنهاد  اتوبوسرانی 
کاله فرنگی ،دو بال به عنوان نماد سفردردوسو و 
یک اتوبوس تشکیل می داد از این طرح تا یک 
وقتی  مدت  آن  از  بعد  نگرفت  خبری  بعد  سال 
شنید  عجیبی  جواب  شد  خود  پیشنهاد  پیگیر 
طرح برای بررسی به سازمان اتوبوسرانی تهران 
از   بعد هنوز خبری  بود ویکسال  ؟!فرستاده شده 
آن بدست نیامده بود.یک هنرمند نمایش هم از 
 4 حدود   . کند  می  حکایت  مشابهی  سرگذشت 
با  مرتبط  کننده  تهیه  با سفارش یک  قبل  سال 
تلویزیون یک ماه و نیم برای نگارش فیلم نامه 
در طول  که  ای  نامه  فیلم  گذارد.  می  وقت  ای 
می  اصالح  و  بررسی  و  نقد  بارها  بعد  سال  دو 
داده  هم  بازیگر  برای  هایی  فراخوان  حتی  شود 
می شود اما هیچگاه جنبه عملیاتی به خود نمی 
دوباره  رسمی  دعوت  با  آن  از  پس  مدتی  گیرد. 
به سیما می رود  این بار قرار است میان برنامه 
وعده  شود  ساخته  نسیم  شبکه  برای  طنز  های 
شود.  می  داده  گذشته  جبران  و  هزینه  پرداخت 
شماره حساب هم می گیرند چندی بعد برنامه ها 
ساخته می شود و روی آنتن می رود . انچنان که 
مرسوم است اسمی از نویسنده و عوامل هم نمی 
برند. هنرمند قصه ما هرچه حسابش را چک می 
کند خبری از پرداخت هزینه وعده داده شده نیست 
وعوامل برنامه هم بعد از این کمترین سراغی از 
اونمی گیرند.این ها چند تابلو واقعی فقط مشتی از 
خروار برخورد مدیران و مسئوالن استان با صاحبان 
ایده و هنرمندان است. نحوه برخورد با مخترعان 
، مبتکران ، نخبگان ورزشی و عموما برگزیدگان 
مقابل( ستون  در  ادامه   ( ازدیگر...  نظر  صاحب  افراد  و 

جبهه  سازوکار  گفت:  حسینی 
و  معقول  سازوکار  یک  مردمی 

منطقی است که باید آن را تقویت 
با  که  بدانند  اصولگرایان  و  کنند 
حاصل  نتیجه ای  تفرقه  و  انشقاق 
نیست  این  منظور  البته  نمی شود. 
اصولگرا  احزاب  و  تشکل ها  که 
کنند  متوقف  را  فعالیت هایشان 

بلکه آنها تشکل های خود را فعال تر 
کنند اما در نهایت با محوریت جبهه 

هماهنگی  جمع بندی،  به  مردمی 
و تقسیم کار برسند و یک آهنگ 
اینکه به طور  با بیان  او  را بنوازند. 
دو  جمهور  روسای  همه  طبیعی 
دوره ای بوده اند و کار دشواری است 
مستقر  رئیس جمهور  بر  بتوان  که 

فائق آمد، تصریح کرد: برای اینکه 
دولت مستقر کنار رود نیاز به یک 
سلسله اقدامات جدی برای متقاعد 
ساختن مردم هست وگرنه بسیاری 
از مردم امیدوار بودند که دولت در 
را  اساسی تری  اقدامات  دوم  دور 
انجام  دهد و استداللشان این بود که 
در چهار سال اول زمینه سازی های 
سال  چهار  در  و  شده  انجام  الزم 
دوم نتیجه بهتری حاصل می شود. 
حسینی با اشاره به بزرگترین نقطه 
ضعف اصولگرایان در انتخابات،گفت: 
مجموعه ای از کسانی که در گذشته 
انتخابات را تحریم می کردند این بار 
رییسی  آقای  نشدن  انتخاب  برای 
این  در  یعنی  شدند  صحنه  وارد 
و  پیرمرد  اولی های  رای  انتخابات 

پیرزن هم داشتیم!

گفت:  جهانگیری   اسحاق 
فضای  از  که  بپذیریم  باید  همه 
انتخابات دور شدیم، یکی دو ماه 
به  انتخابات فضای کشور  از  قبل 
شدت تحت تاثیر قرار می گیرد و 
همه ذهن ها و گروه های مختلف 
سیاسی، کاندیداها سعی می کنند 
آماده حضور مشارکت  را  که فضا 
مردم در انتخابات بکنند. وی ادامه 
همه  باید  انتخابات  فردای  داد: 
انتظار  به دوره دیگر برگردد،  چیز 
نیست در فضای انتخابات بمانیم، 
در  فردی  انتخاب  برای  انتخابات 
بود  کشور  اجرایی  اداره  جهت 
این  از  فارغ  هرکس  شد،  تمام  و 
باشد،  داده  رای  کسی  چه  به  که 
شهروند ایران است و همه انتظار 
انتخاب می شود  که  دولتی  دارند 

به همه مردم خدمت کند. معاون 
اول رییس جمهور گفت: کشور در 

سوی  به  باید  ساله   4 دوره  یک 
برود،  پیش  توسعه  و  پیشرفت 
جامعه  که  ایران  جامعه  خصوصا 
اقتصادی،  با ده ها مطالبه  جوانی 
فرهنگی و سیاسی است و باید به 
مطالبات مردم پاسخ داد و نسبت 

به آن اقدام کرد، یکی از مهمترین 
مطالبات امروز مردم، توسعه کشور 

جهت  هر  از  باید  ایران  است، 
است  نیازمند  ایران  و  یابد  توسعه 
توسعه  های  بخش  از  برخی  در 
البته  بگذارد،  بیشتری  تمرکز  ای 
این به معنای نادیده گرفتن سایر 

بخش های توسعه ای نیست.

انتخابات تمام شد، از آن فضا فاصله بگیریماصولگرایان بدانند که با تفرقه نتیجه ای حاصل نمی شود
اسحاق جهانگیری : وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم : 

حادثه تروریستی تهران ، اقدامی جهت تقویت روحی و روانی داعش بود

عباس عبدی در روزنامه اعتماد با توجه به عملیات داعش در تهران نوشت: اگرچه نمی توان 
احتمال رخدادهای مشابه را در آینده به کلی نادیده گرفت، ولی زیاد بودن احتمال و نیز تداوم 
آن بسیار بعید است. این رویداد را می توان اقدامی جهت تقویت روحی و روانی داعش دانست 
زیرا آنان همیشه با این پرسش مواجه بودند که چگونه در پاریس و لندن و... می توانند عملیات 
انجام دهند ولی در ایران خیر؟ اگر با این تحلیل موافق باشیم می توانیم نتیجه بگیریم که جای 
نگرانی نیست و نباید دچار ترس و تشویش شد.کافی است قدری بر هوشیاری و ضوابط امنیتی افزود. اگر این تحلیل 
نادرست باشد، دیر یا زود روشن می شود و زمان برای اصالح راهبرد و تاکتیک ها در اختیار است. گمان نکنیم با پیچیده 

کردن واقعیت و به قول معروف آسمان و ریسمان را به هم بافتن می توانیم گره ای را باز کنیم.

وقتی دستگاه های فرهنگی اولویت شناس نیستند، افراد آتش به اختیار هستند

سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری که در 
دیدار با جمعی از دانشجویان صادر شد، گفت: حوزه فعالیت های فرهنگی و فضای 
مجازی مختص به یک دستگاه و نهاد خاص نیست و یک لشکر 80 میلیونی نیاز 
ایرانی خودش یک سرباز جبهه فرهنگی محسوب می شود. سخنگوی  دارد که هر 
بیگانه در خصوص  به منفی بافی رسانه های  اشاره  با  امنیت ملی مجلس  کمیسیون 
باید به طور کامل تشریح و موشکافی شود تا بدخواهان کشور در  این موضوع اظهار داشت:  این مسئله 
خصوص آن منفی نگری نکنند. وی بیان داشت: هرکسی باید به وظیفه خودش عمل کند و افراد در این 

اختیار هستند. به  فعالیت ها آتش  این گونه  انجام  برای  موقعیت 

 () وًبت ديممسنًوي در خضزی دشت بياض -قطؼٍ سميه با ماربزی تجاری 2ي  خًسفتجاری درقطؼٍ سميه  3 فزيش آگُي مشايذٌ

 خزاسان جىًبياستان ادارٌ مل راٌ ي شُزساسی 
 

سا  خضشی دضت تياؼهسكًَي دس -قطعِ صهيي تا كاستشی تجاسی 2ٍ  خَسفضْش دس تجاسی  قطعِ صهيي 3هجوَعا  ايي اداسُ كل دس ًظش داسد
تِ آدسس    52/30/61لغايت    61/30/61از تاريخ هي تَاًٌذ جْت دسيافت هذاسك  هحتشم هتقاضياى .اص طشيق هضايذُ تِ فشٍش تشساًذ

تِ  30/30/61تاريخ هشاجعِ ٍ هذاسك سا حذاكثش تا  http://mrud-skh.irيا آدسس ايٌتشًتي ٍ قايي ٍ خَسفساُ ٍ ضْشساصی  ُاداس
         ي خًسفدر   قطعٍ زميه تجاري سٍضمىاً ، در ريي پاكت قيد گردد مرتًط تٍ مسايدٌ فريش دتيشخاًِ هشكضی اسسال ًوايٌذ . 

 .مسكًوي در خضري دضت تياض-قطعٍ زميه تا كارتري تجاري 3
 تذمزات : 

 ضشكت كٌٌذگاى دس هضايذُ هي تايست پيطٌْادّای خَد سا دس پاكتْای جذاگاًِ ای الك ٍ هْش ضذُ قشاس دادُ ٍ تِ ضشح ريل عول ًوايٌذ.  -1
% كل قيمت پايٍ مسايدٌ قاتل دريافت در كليٍ ضعة تاوك َاي استان ي يا 5پاكت الف( اصل ضماوت وامٍ تاوكي معادل  -

)سيثا غير قاتل ترداضت تمركس يجًٌ سپردٌ( تاوك   3204023211112تٍ حساب ضمارٌ ياريس يجٍ وقد )اصل فيص تاوكي( 
 ملي تٍ وام ادارٌ كل راٌ ي ضُرسازي خراسان جىًتي

فشم تكويل ضذُ  -2فشم تكويل ضذُ تقاضای ضشكت دس هضايذُ تا دسج هثلغ پيطٌْادی دس ّش هتش هشتع تا اهضاء هتقاضي  -1پاكت ب (  -
 كپي ضواًتٌاهِ تاًكي يا فيص ٍاسيضی  -3هضايذُ ضشايط خاظ ضشكت دس 

 تِ آدسس اعالم ضذُ دس جذٍل ريل اسسال ًوايٌذ. سفارضي پستّوِ پاكتْا سا دس لفاف هٌاسة قشاسدادُ ٍ هذاسك سا تا   -
تحَيل ضذُ دس دسغذ ٍ يا غيش اص سپشدُ ّای هطخع ضذُ دس پاكت الف ، هثْن ، هخذٍش ٍ يا  5تِ پيطٌْادات فاقذ سپشدُ ، كوتش اص  -2

 خاسج اص هَعذ هقشس تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
تشًذگاى هضايذُ هَظفٌذ حذاكثش ظشف هذت دُ سٍص كاسی جْت تسَيِ حساب تِ اداسُ دسآهذ ٍ ّضيٌِ ّای عولياتي اداسُ كل ساُ  -3

ًوايٌذ عذم پشداخت تْاء صهيي دس هْلت ٍضْشساصی خشاساى جٌَتي هشاجعِ ًوَدُ ٍ اغل فيص پشداختي سا تِ اهَس هالي اداسُ كل تسلين 
گشدد . كِ دس ايٌػَست سپشدُ تَديعي تِ  هقشس اًػشاف اص خشيذ تلقي ٍ هَسد هضايذُ تِ تشًذگاى دٍم تا سعايت هقشسات هشتَطِ ٍاگزاس هي

 ًفع اداسُ كل ضثط ٍ هتقاضي ّيچگًَِ ادعايي ًخَاّذ داضت.
  كليِ ّضيٌِ ّای هتعلقِ ضاهل ًقل ٍ اًتقال ، ّضيٌِ آهادُ ساصی ، عَاسؼ ٍ هاليات هتعلقِ ٍ غيشُ كالً تِ عْذُ تشًذُ هضايذُ هي تاضذ . -4
 دس هحل اداسُ كل اًجام خَاّذ ضذ. 65/30/61شنبه  دوروز  6ساعت تاصگطايي پاكات ساس  -5

اء ٍ ًوايٌذگاى هجلسيي ٍ كاسهٌذاى دٍلت دس هعاهالت دٍلتي ٍ كطَسی هي تاضٌذ حق كساًي كِ هطوَل اليحِ قاًًَي ساجع تِ هٌع هذاخلِ ٍصس -6
 ضشكت دس هضايذُ سا ًذاسًذ .%

 ك مًردوظزمالامشخصات 
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 ادارٌ ريابط ػمًمي
 ادارٌ مل راٌ ي شُزساسی خزاسان جىًبي
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قيمت پايٍ َز  مساحت پالك ثبتي شُز ماربزی
 متز مزبغ )ريال(

مبلغ قابل پزداخت بابت 
درصذ قيمت 5سپزدٌ

 پايٍ مشايذٌ

   تحًيلآدرس  آدرس ملل
 مذارك

 
حاضيِ خياتاى اهام  17.847.300 4.100.000 06/87 اغلي 2634/23/928 خَسف تجاري 1

 جٌة تْضيستي-خويٌي
 
 

 تيشجٌذ
 تلَاس ضْيذ آٍيٌي

هيذاى ساُ ٍ 
اداسُ  -ضْشساصی
ُ ٍ كل سا

ضْشساصی خشاساى 
 جٌَتي 

خياتاى اهام حاضيِ  19.215.000 3.500.000 8/109 اغلي 2635/23/928 خَسف تجاري 2
 جٌة تْضيستي-خويٌي

حاضيِ خياتاى اهام  14.454.050 3.700.000 13/78 اغلي 2636/23/928 خَسف تجاري 3
 جٌة تْضيستي-خويٌي

 2069/1025/161 خضشی مسكًوي-تجاري 4
 اغلي

هيذاى  -ٍسٍدی ضْش 21.600.000 2.400.000 180
 هسجذ جاهع

 2086/1025/161 خضشی مسكًوي-تجاري 5
 اغلي

هيذاى  -ٍسٍدی ضْش 21.600.000 2.400.000 180
 هسجذ جاهع

 

 

 12/30/69:تاریخ  "ارزیابي کیفيبا  مرحلٍ اییک  مىاقصٍ عمًمي آگُي"          

 (ديم)وًبت 22039شمارٌ
ن غفداری از  خیابابیرجىدذ) شبکٍ جمع آيری فاضالب  اجرائي عملیات فاضالب استاى خشاساى جٌَتی دس ًظرشداسد  ششکت آب ٍ  

ِ    (جابربه حیان تا آيیىي لراًَى تشزرضاس     12هرادُ  "ج"تشاسرا  آیر ي ًاهرِ اجشایری تٌرذ      سا تا هشخصات صیرش اص رشیرك هٌالصر
 ٍاززاس ًوایذ.ک فی هٌالصِ زشاى(هٌالصات)اسصیاتی 

  دیفر
 مشخصات پريژٌ

محل 
 اجرا

دستگاٌ 
 وظارت

ايلیٍ برآيرد براساس  مبلغ
فاضالب  شبکٍ فُرست بُاء 
 2069سال

مذت 
 اجرا

 
  تامیه اعتبار
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و
ٍ تَاى ک فی تی یاکسة ارالعات ت شتش ٍ دسیافت اسٌاد اسصشَد جْت اعالم آهادزی ٍدعَت هی اص کل ِ پ واًکاساى ٍاجذ ششایط    

ششکت تِ ًشاًی:   لشاسدادّادفتش دس ساعات اداس  تًَِتت دٍم  تاسیخ اًتشاس آزْیسٍص پس اص 4اجشا  کاس حذاکثش تِ هذت 
ششکت آب ٍ فاضالب استاى خشاساى جٌَتی هشاجعِ ًوایٌذ. شایاى رکش است  سٍتشٍ  پست تشق -ت شجٌذ: تلَاس شْذا  عثاد 
همشسات ًسثت  ززاس ٍفك ضَاتط ًٍوایذ ٍ دستگاُ هٌالصِزًَِ حمی تشا  پ شٌْاددٌّذزاى ایجاد ًویاعالم پاسخ تِ فشاخَاى ّ چ

 الذام خَاّذ ًوَد. هٌالصِ زشاىدعَت اص  اسصیاتی ٍ تِ
   وا  حاصل فشهایٌذ.ت056-32433407-32435146ّا   تَاًٌذ تا شواسُ تلفيپ واًکاساى جْت کسة ارالعات ت شتش هی

               توضیحات ضروری:توضیحات ضروری:
 11/04/66ٍشٌثِیکسٍص14:30ساعت اسصیاتیهْلت تحَیل اسٌاد :آخشیيصهاى اسصیاتیل ٍیهْلت ٍهحل تحَ -1

تلَاس شْذا   -ًشاًی:ت شجٌذتِ اسسال هذاسن ٍ اسٌاد  .اًجام خَاّذ شذ اسصیاتیصثح  10ساعت  12/04/66شٌثِدٍسٍص
 حَیل شَد.ت ششکت خشاساى جٌَتی دت شخاًِ فاضالب استاى سٍتشٍ  پست تشق ششکت آب ٍ -عثاد 

 تشًاهِ سیض  کشَس   اص ساصهاى هذیشیت ٍ (تجْ ضات اس سات ٍتیا  آب) دس سشتِ تاالتشیا  5پ واًکاساى حمَلی داسا  ستثِ  -2
 سِ پ شٌْاد ل وت خَاٌّذ شذ. ٍذ ٍاسد پشیٌاهت اص سا تشاسا  آیتن ّا  اسصیاتی کسة ًوا 65کِ تاال  پ واًکاساًی  -3
 خَاّذ تَد.ِ تع  ي داهٌِ پ شٌْاد  ل وت هتٌاسة ایي هٌالصِ تا لحاظ تخشٌاه -4
 دس ایي هٌالصِ اجثاس  ٍ الضاهی هی تاشذ. صالح ت ایوٌیاسایِ زَاّی  -5
 اسٌاد اسصیاتی سا اص رشیك سایت هلی هٌالصات ٍ سایت ششکت آب ٍفاضالب استاى خشاساى جٌَتی دسیافت ًوای ذ. -6
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم  نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960096 محکوم علیه علی خراشادی زاده فرزند محمدرضا محکوم است به پرداخت مبلغ 188/474/430 ریال بابت 
اصل خواسته و غیره در حق محکوم له عادل آریا فرزند محمد حسین و پرداخت مبلغ 6/705/500 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی به شماره 
2143 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناسی مساحت پالک مذکور 300 متر مربع و دارای زیربنا )زیرزمین، 

همکف و طبقه اول( جمعاً حدود 390 متر مربع و دارای نمای آجر سفال و ارزش ششدانگ پالک فوق با توجه به موقعیت، مساحت، نوع ساخت، مصالح مصرفی، قدمت بنا اشتراکات منصوبه در محل کل پالک فوق به مبلغ 
6/200/000/000 ریال و ارزش سه دانگ از پالک فوق به مبلغ 3/100/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/04/03 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رئیس هیئت مدیرهآقای علی ناصح
نایب رئیس هیئت مدیرهآقای حامد کریم پور
خزانه دار هیئت مدیرهآقای رمضان راستی

دبیر هیئت مدیرهآقای علی اکبر قنبری
عضو علی البدل هیئت مدیرهآقای حسن امیرآبادیزاده

بازرس اصلی هیئت مدیرهآقای حسن دلخروشان
بازرس علی البدل هیئت مدیرهآقای اسکندر دستگردی

انجمن صنفی مذکور به شماره 125-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت 

مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی های استان خراسان جنوبی
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از حضور استاندار در مناطق حاشیه شهر و بررسی 
میدانی مشکالت ما قشر ضعیف جامعه ممنونیم 

پس از سال ها مدیری عالی رتبه به ما سرزد
ارسالی به تلگرام آوا
شهرداری  از  که  عزیزی  ازهمشهری  سالم 
 ( شهر  جنوب  سالمت  جاده  بودند  نموده  تقاضا 
رفت  باند  دو  بصورت   ) اعظم)ص(  پیامبر  بلوار 
و برگشت کنند خواهش می کنم تشریف بیارن 
داشته  بازدیدی  یک  مهرشهر   ۳۱ عمار  ازکوچه 
باشند ببینند درچه وضعی زندگی می کنیم یک 
سال شده سازمان عمران شهرداری جدول کشی 
مسول  کنیم  می  پیگیری  اند  داده  انجام  ناقص 
فرمایند  می  هست  محفوظ  اسمش  که  مربوطه 
داری  دوست  هرکجا  هست  بیابان  شما  محل 
ارباب رجوع درماه  . این جواب  برو شکایت کن 

مبارک رمضان بود.
9۱5....۳52
باسالم و تهنیت والدت کریم اهل بیت ، وقتی 
همه  افتد  می  مشابه  موارد  یا  تروریستی  اتفاق 
وزارت   ، سپاه   ، ارتش  انتظامی،  نیروی  یاد 
آنها  قدر زحمات  و  افتند  بسیج می  و  اطالعات 
به  امنیت  شویم  می  متوجه  پس   ، دانند  می  را 
مذاکره نیست به قدرت دفاعی وایثار و شهادت 

آنهم درسایه رهبری هوشمند و شجاع است.
9۱5....587
سالم آوا درمورد کانال سراب که حد فاصل خیابان 
رسیدگی  گونه  هیچ  شهرداری  سپیده  و  نیایش 
نکرده خواهشمند است  یک سرو سامانی به کانال 
اینجا ساکن نیست حداقل  بدهند اگر مسولی در 

چندین خانواده که ساکن هستند. 
922...۱68
آوا سالم . بیش از همه وظیفه و رسالت و برذمه 
شما روزنامه است که فریاد بزنید حق سیزده ماه 
حقوق نگرفتن سیمان باقران بر عهده کیست ؟ 

اگر عرضه ندارند رها کنند مدیریت آن را .
9۱5...70۳
متاسفانه طی شش ماه اخیر نظافت شهر مخصوصا 
در کوچه ها به شدت افت کرده است ایا شهرداری 

بر کار پیمانکاران خود نظارتی ندارد ؟ 
9۱5....645
مسولین محترم نوسازی مدارس . سالم . مدارس 
۱7شهریور بیرجند ، ساختمان اسقاط ، بخاری ها 
قدیمی و نفتی و اسقاط ،میز و نیمکت های کالس 
ها چوبی و قدیمی واسقاط ،لطفا ضمن بررسی به 

داد  دانش آموزان بی بضاعت مدارس برسید.
9۱5....5۳7
سالم  شهردار  بیرجند  لطفا اضافه کاری عقب 
مانده  چند ماهه ما کارگران زحمتکش شهرداری  

رو پرداخت نمائید تا خرج زندگیمان کنیم
9۱5....۱79
حق  ع  علی  حضرت  فرمایش  طبق  ؛  آوا  سالم 
گرفتنی است. از شورای جدید شهر بیرجند موارد 
بیرجند  جوانان  و  شهروندان  طرف  از  را  ذیل 
پرسش و طبق جدولی زمان بندی شده مطالبه 
فرمایید : ۱- احداث تقاطع های غیر هم سطح 
و  شیرازی  صیاد  راه  سه  و  اسدی  راه  سه  در 
ارتش جهت کاهش ترافیک 2-احداث پارکینگ 
بخصوص  شهر  مختلف  نقاط  در  طبقاتی  های 
نظیر)طالقانی.مدرس.منتظری.  شهر  مرکز 
رضا)ع(.  امام  و  عصر)عج(  ولی  درمانی  مراکز 
۳-سازماندهی،زیباسازی و نورپردازی ورودیهای 
و  زاهدان  مشهد-  ورودی   سه  هر  از  بیرجند 
پارکینگ  شبیه  بیشتر  اکنون  هم  )که  کرمان 
میوه  وانت  و  تعمیرگاه  و  سنگین  ماشینهای 

فروشی شده(و خصوصا بهسازی میدان عبادی
جنگلی.نور  پارک  بهسازی  و  4-نورپردازی 
پارک  آزادی.احداث  پارک  روشنایی  و  پردازی 
موزه دفاع مقدس و تله کابین بند دره که  بلکه 
و  بیرجند  چهره  از  محرومیت  و  فقر  زدودن  در 
ایجاد سرگرمی سالم برای جوانان بیرجندی مفید 
احداث  گذار جهت  سرمایه  باشد.همچنین جذب 
پاساژ و مراکز خرید و مراکز تفریحی 5-طراحی 
و احداث المان و نماد های جذاب و تلفیق آب و 
نور و مجسمه در میادین شهر تا بلکه فاصله زیاد 
شهرهای  برخی  حتی  با  بیرجند  بصری  زیبایی 
و  زباله  6-تفکیک  گردد  کمتر  استان  کوچکتر 
ای  برنامه  و  برق  تولید  در جهت  آن  از  استفاده 
در شهر. گردی  زباله  از  پیشگیری  مدون جهت 
همچنین بهسازی سایت سوزاندن زباله که پشت 
جاده شکراب است.چون مقادیر زیادی پالستیک 
و زباله از آن محل را باد در محیط اطراف پراکنده 
رفع  جهت  اساسی  راهکاری  میکند.همچنین 
ای  منظره  موجب  که  ولگرد  های  معضل سگ 
زشت و ناقل بیماری می شوند. 7-برنامه مدون 
و  سال  چندین  طی  آرامستان  بهسازی  جهت 
جدید. آرامستانی  به  قدیمی  آرامستان  تبدیل 
مسطح و هموار 8-برنامه جامع جهت جلوگیری 
و  ها  راه  سرچهار  در  بخصوص  گری  تکدی  از 
هدر  کاهش  جهت  دقیق  9-طرحی  آرامستان 
دقیق  زمان  بررسی  و  ها  پارک  در  آب  رفت 
مدون  ۱0-طرحی  اتالف  کاهش  جهت  آبیاری 
برای آسفالت معابر قدیمی بطور تدریجی و ایجاد 
سامانه ای نظام مند تا بالفاصله پس از آسفالت 

ارگانی دیگر اقدام به حفر همان معبر نکند
ارسالی به تلگرام آوا
تا کی باید مدیران وافرادی ضعیف که چوب الی 
را  کنونی  دولت  وسیاستهای  دولت هستند  چرخ 
قبول ندارند در پستهای مدیریتی و اجرایی دولتی 
باشند  داشته  ... حضور  الخصوص  علی  اداری  و 
القای یاس و نا امیدی در بین افراد  اینها باعث 
جامعه و عدم پیشرفت برنامه ها ی دولت هستند.
ارسالی به تلگرام آوا

تحویل یک دستگاه سی تی اسکن به بیمارستان رازی بیرجند
صدا و سیما- یک دستگاه سی تی اسکن پیشرفته توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خریداری و برای نصب و راه اندازی به بیمارستان رازی بیرجند تحویل داده شد. 
مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هزینه خریداری این دستگاه را 25 میلیارد ریال عنوان کرد.گلرو گفت: این دستگاه جزو جدیدترین  و پیشرفته ترین دستگاههای 
سی تی اسکن روز دنیا است که مجهز به نرم افزارهای جدید برای تشخیص های پیشرفته پزشکی درحوزه مغز و اعصاب و عروق و همچنین سی تی اسکن های تحت تزریق است.

بی توجهی ها به پدیده شگفت خراسان جنوبی

ویژگی شهردار خوب و کارآمد

بخِت َکِج تاالب کجی
پیشه ور - آوازه تاالب کجی نهبندان را کم بیش 
از دوستان شنیده و در سایتهای اینترنتی عکسها و 
مطالبی درباره آن دیده بودم، باالخره ۳ روز مانده 
به نوروز امسال فرصتی پیش آمد و تصمیم گرفتیم 
ببینم.صبح جمعه 26  از نزدیک  را  تاالب کجی 
اسفند ساعت 8 بامداد از بیرجند به سمت نهبندان 
حرکت کردیم ، برمبنای اطالعات سایتها که گفته 
بودند  این تاالب تا نهبندان 70 کیلومتر فاصله دارد 
تخت گاز رفتیم تا به شوسف رسیدیم تصور ما این 
بود که باید تا  70 کیلومتر بعد از نهبندان برویم اما 
تازه  در شوسف متوجه شدیم که تاالب را رد کرده 
ایم یکی از اهالی به ما  گفت تاالب در سمت چپ 
جاده به چشم می خورد و باید مسیر را برگردیم 
تابلوی راهنمای تاالب کجی  در سمت چپ جاده 
قرار داشت شاید علت این که به چشم ما نیامد 
همین بود با عبور از میان روستای سهل آباد و طی 
۱2-۱۱کیلومتر راه خاکی باالخره حدود ساعت ۱0 
صبح  به تاالب رسیدیم.نام »کجی« از روستاهایی 
به اسم کجی علیا و کجی سفلی گرفته شده  است 
.روستاهای عشایری در نزدیکی تاالب راه خاکی از 
کنار روستا می گذرد آنچنان که جمال یک دانش 
اهالی  گوید:  می  ما  به  دبستان  پایه ششم  آموز 
روستای کجی از طایفه بلوچ  خراسان جنوبی  و 
شیعه مذهب هستند » کجی » حدود ۱5- ۱0 
خانوار جمعیت دارد.که همه با هم فامیل هستند 
شغل اهالی دامداری و پرورش شتر است. قسمتی 

از راه مانند یک اسکله به میانه تاالب رفته است 
حاال تاالبی بسیار زیبا با چشم اندازی فوق العاده 
پیش چشم ماست با توجه به شوری بیش از حد 
خاک و آب آن، قسمتی از تاالب  به دریاچه نمکی 

تبدیل شده است..با خودرو و تا انتهای اسکله می 
رویم،پیش روی ما تا چشم کار   می کند آب دیده 

می شود چشم انداز فوق العاده زیبایی است

تصور نمی کردم چنین جایی
 در خراسان جنوبی باشد

یکی از بچه ها فریاد می زند اوه چه همه آب هویج 
! آب هویچ؟! راست می گوید آب تاالب نارنجی 
است و این هم بر زیبایی و شگفتی این اثر زیبای 
طبیعی می افزاید .تصور نمی کردم چنین جایی در 
خراسان جنوبی باشد )رمضانی(که از بیرجند برای 
دیدن تاالب آمده است می گوید:اصال تصور  نمی 
کردم در استان کویری ما چنین جای زیبایی باشد 
. بچه های روستا می گویند رنگ آب  تاالب تغییر 
می کند به گفته آنها هر وقت باد می وزد رنگ 
آب نارنجی می شود. این تاالب مآمن پرندگان 
و حیوانات زیادی است. عمق آب آن کمتر از یک 
متر است در سال های اخیر به دلیل خشکسالی 
چند  ها«  است.«بچه  شده  کاسته  آب  میزان  از 
ابتدائی و یک دختر بچه ی کالس  دانش آموز 
اولی همراه ما شده اند آنها می گویند: در فصل 
ها ی  پاییز و زمستان تاالب پر آب است و محل 
امنی برای پرندگان مهاجرو بومی استان  محسوب 
پرنده  و  فردترین  می شود. »زاغ بور« منحصربه 
)آندمیک( ایران )که تنها در ایران وجود دارد( به 

شمار می آید که زاغ بور جز آن دسته از پرندگانی 
است که فقط در ایران و آن هم در استان های 
و  جنوبی  خراسان  در  ویژه  به  و  یزد  و  سمنان 
شهرستان نهبندان زندگی می کند. »هوبره« هم  

یکی دیگر از پرندگان خاص این تاالب است . 
پرنده ها  بچه ها می گویند دم غروب سروکله 
برتابلو در  پیدا می شود بر اساس اطالعاتی که 
نزدیک تاالب نصب شده حاشیه تاالب زیستگاه 

است. خزنده  گونه   ۱0 و  پستاندار  گونه   ۱4

آوازه تاالب
 به استانهای دور رسیده است

   البته در آب این تاالب به دلیل شوری بیش 
از اندازه هیچ موجود آبزی زندگی نمی کند.حاال 
دیگر  خانواده  و4-5  است  بامداد   ۱0:۳0 ساعت 
هم از راه می رسند پالک ماشینهایشان نشان می 
دهد مسافرانی از سیستان و بلوچستان اند. »جمال 
شیخ« دانش آموز اهل کجی می گوید از یزد و 
مشهد و تهران هم گاهی می آیند بعضی شبها می 
مانند بهترین وقت برای دیدن تاالب همین اواخر 
زمستان است چون آب تاالب 2،۳ ماه دیگر تبخیر 
می شود. یک کانال خاکی از دامنه کوهها به سمت 
تاالب کشیده شده است. خود تاالب هم در یک 
منطقه گود قرار گرفته که گفت می شود  از وسط 
آن هم آب می جوشد.بچه ها می گویند به دلیل 
وجود  امالح معدنی آب تاالب  خواص درمانی 
دارد.و یکی از بچه ها به ما می گوید در کوهها و 
بیابانهای  اطراف انواع  سنگهای قیمتی یافت شده 
است او می رود و از خانه چند قطعه سنگ سبز کبود  
می آورد خودش می گوید: عقیق است  پدرم هم 
در کوه فیروزه پیدا کرده است . اصرار دارد سنگها را 
از او بخریم .... شاید اگر چیزی از سنگها قیمتی می 
داشتیم آنها را می خریدیم .در بخش گردشگری 
تاالب  امکانات  اندکی وجود دارد  که باعث می 

شود گردشگران مدت  کمتری در این  مکان بمانند 
و از آن  دیدن کنند. با بچه های روستا گشتی 
در اطراف تاالب و میان تاغزارها می زنیم جایی 
که می گویند »کما«و«سماروق«زیاد است .400-

۳00 گرم قارچ و مقداری کما ، محصول  گردش 
دو ساعته ما در تاغزارهای اطراف تاالب است .

فقط 3 آالچیق

کمی آن سو تر شترهای رها در حال چرا هستند 
.حاال به محل آالچیق ها بر می گردیم . ۳ آالچیق 
برای آن همه مسافر و گردشگر اصال کفاف نمی 
کردن  پیدا  برای  نیست  هم  آشامیدنی  دهد.آب 
از تانکر آب برداری  باید به روستا بروی  و  آب 
اهالی روستا هم  آب مورد نیاز خود را از همین 
از اهالی می گوید: به  راه تامین می کنند یکی 
با  اهالی  بودن آب منطقه، آب شرب  دلیل شور 
تانکر تامین می شود که استفاده ازآن  در فصل 
های  سرد سال قابل تحمل است اما در روزهای 
گرم تابستان که آب در تانکر می ماند دیگر قابل 
استفاده نیست این وضع حتی باعث شده است 
کودکان و نوجوانان روستا به بیماری های روده 
ای و میکروبی مبتال شوند.در محدوده گردشگری 
سرویس  مثل  جنبی  امکانات  هیچ  تاالب 
ندارد. یا مسجد وجود  مارکت  بهداشتی و سوپر 

جشنواره کشوری ارشاد
 برای معرفی تاالب

خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  اخیر  سال  درچند 
استان  مردم  و  گردشگران  جذب  برای  جنوبی 

جشنواره ای به نام این تاالب برگزار کرده است 
که در آن هنرمندانی از سرتا سر کشور شرکت 
می کنند و در کنار تاالب مجسمه های شن می 
سازند .امسال هم پنجمین یا ششمین دوره این  

جشنواره برگزار شد . درباره این جشنواره گفتگویی 
بیان  با  ارشاد داشتیم. زمزم  با معاون فرهنگ و 
ارگانی است که  اولین  ارشاد  و  این که فرهنگ 
تاالب کجی را معرفی کرده است عنوان کرد: در 
4 سال گذشته، جشنواره استانی و سال گذشته این 
جشنواره به صورت ملی برگزار شد که حدود 6 
هزار نفر از گردشگران برای بازدید و شرکت در آن 
آمده بودند، فرهنگ و ارشاد ۱ جشنواره استانی ، 4 
جشنواره منطقه ای و ۱ جشنواره ملی  را در تالب 
کجی با موضوع حفاظت از محیط زیست که از 

اهداف این سازمان بود برگزار کرده است. وی با 
اشاره به این که جشنواره امسال با حضور معاون 
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد برگزار شد خاطرنشان 
کرد: مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفت و پیشنهاد 

دادند که به صورت بین الملی برگزار شود و قرار 
این جشنواره در تقویم اجرایی معاونت  شده که 
بگیرد.زمزم  قرار  ارشاد  فرهنگ  وزرات  هنری 
تاکید کرد : این جشنواره یک جشنواره محیطی 
است و نباید به محیط زیست آسیب بزند و ادامه 
داد ما امسال توانستیم فضای تاالب را به مردم 
بشناسانیم. وی ابراز امیدواری کرد: اداره کل محیط 
زیست، کارگروه گردشگری استان و سازمان های 
برطرف  تاالب  مشکالت  تا  کنند  حمایت  دیگر 
شود.معاون فرهنگ و ارشاد با بیان این که نیاز 
این تاالب در نظر  امکانات بیشتری برای  است 
ادامه داد: ۳ آالچیق موجود  تعبیه شود  گرفته و 
نیز در سال گذشته به دلیل جشنواره بین المللی 
احداث شدند.پس از بازدید از تاالب کجی سوالتی 
برایمان پیش آمد که با مسئوالن میراث فرهنگی 

نیز در میان گذاشتیم از جمله این که:
۱.برای تأمین امکانات گردشگری مانند: آالچیق، 
سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی چه برنامه ای 

دارید؟
2.طرحی برای آسفالت جاده ای دارید؟

ظرفیت  از  استفاده  با  اشتغال  ایجاد  ۳.برای 
گردشگری تاالب چه برنامه هایی دارید؟

جوابیه میراث فرهنگی استان اما مختصر و مبهم 
بود:

با توجه به این پروژه فوق ذکر در لیست پروژه های 
مصوب شهرستان نبوده است . در صورت تصویب 

آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان این اداره کل 
زیر  تامین  به  نسبت  مجری  دستگاه  عنوان  به 
ساخت های مورد نیاز با توجه به امکانات و اعتبارات 
نمود. خواهد  اقدام  شهرستان  یافته  تخصیص 

استان  مرکز  عنوان  به  بیرجند  شهر  مدیریت 
مرزی خراسان جنوبی با مشکالتی روبه روست 
شجاع،  شهرداری  انتخاب  نیازمند  آن  رفع  که 

متعهد، متخصص و هوشمند است.
کارآمد  شهردار  ویژگی  مورد  در  ایرنا  خبرنگار 
شورای  اعضای  از  تعدادی  نظر  بیرجند  برای 
شد،  جویا  را  شهری  کارشناسان  و  اسالمی 
را الزمه  آگاهی  و  ، تخصص  همگی شجاعت 
دوره  کردند.عضو  عنوان  کارآمد  شهردار  یک 
چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی 
محدودیت  به  توجه  با  گوید:  می  بیرجند  شهر 
در  پایدار  درآمدهای  وصول  برای  که  هایی 
عنوان  به  فردی  باید  دارد  وجود  شهرداری 
شهردار انتخاب شود که قدرت مدیریت باالیی 
شهردار  افزود:  یزدانشناس  باشد.مرتضی  داشته 
باید بتواند نقاط ضعف شهرداری را شناسایی و 
این نهاد خدمات  اصالح کند، بهره وری را در 
رسان شهری افزایش دهد و بتواند با عملکردش 
کرد:  اظهار  کند.وی  کسب  را  مردم  رضایت 
صرف  شهرداری  درآمدی  منابع  از  بسیاری 
کارکنان و امور جاری می شود و درآمد عمرانی 
شهرداری نسبت به دیگر درآمدها کمتر است و 
شهردار باید راه های افزایش بهره وری و کارایی 
برای  باور است: شهردار  این  بر  بشناسد.وی  را 
کسب درآمدهای جدید شهرداری برنامه مدون 
و بر پایه اصول علم روز داشته باشد و شورا هم 
در این حوزه به او کمک کند.وی تصریح کرد: 

شهر بیرجند به 2 قسمت شمال و جنوب تقسیم 
شده،جنوب قدری برخوردارتر از قسمت شمالی 
مرکز خراسان جنوبی است.وی اضافه کرد: در 
بن  موسی  و  شهر  مهر  منطقه  در  شهر  شمال 
خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  جعفر)ع( 
این قسمت شهر  قبال  را در  تعهد خود  جنوبی 
به خوبی انجام نداده است.یزدانشناس در ادامه 
اظهار کرد: پس از الحاق مهرشهر به بیرجند، قرار 
شد راه و شهر سازی استان، بدهی های خود را 
محقق  هنوز  امر  این  که  بپردازد  شهرداری  به 
پیشرفت  فاصله  ایجاد  موجب  امر  این  و  نشده 
در شمال و جنوب شهر شده است. وی افزود: 
از دستگاه  بیرجند ۱20 میلیارد ریال  شهرداری 
های مختلف طلبکار است، اگر این میزان مطالبه 
شود  عمران شهری  و  آبادانی  و صرف  وصول 
این  رضایت عمومی زیادتر خواهد شد.به گفته 
شورای  بیرجند،  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
فضاهای  بعضی  مالکیت  شهرداری  و  شهر 
بن جعفر)ع(  و محله موسی  در مهرشهر  خالی 
برای شهر شده است،  به چالشی  تبدیل  را که 
شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی کند.وی با 
یادآوری اینکه شهردار باید شجاع، متخصص و 
آگاه باشد تا بتواند برای مردم کاری انجام دهد 
بیان کرد: در مقابل کسانی که توقع غیرقانونی 
از  دفاع  در  و  مقررات  و  قانون  مطابق  دارند، 
حقوق مردم مقاومت و ایستادگی کند.همچنین 
حجت االسالم مهدی عبدالرزاق نژاد عضو دیگر 

شواری شهر بیرجند اظهار کرد: شهردار باید در 
وهله اول تعهد داشته باشد، فردی متعهد باشد 
تا کار را برای رضای خدا انجام دهد و از خالق 
هستی هم پاداش خواهد گرفت.وی اظهار کرد: 
داشتن تخصص در حوزه امور شهری و تجربه 
است.وی  کارآمد  شهردار  خصوصیات  دیگر  از 
یادآور شد: اعضای شورای شهر باید با استفاده 
از خرد جمعی فردی شجاع ، متخصص و متعهد 
انتخاب  بیرجند  شهرداری  اداره سکان  برای  را 
ترین  جمعیت  پر  و  بزرگترین  واقع  در  که  کند 
شهر 27گانه خراسان جنوبی است.وی تصریح 
فردی  در  یادشده  های  اگر همه شاخص  کرد: 
را نسبت  باید آن فرد  باشد شورای شهر  بومی 
کرد:  اضافه  بداند.وی  ارجح  غیربومی  فرد  به 
مانند  کمبودهایی  بیرجند  شهر  مهر  منطقه  در 
باید  دارد،  وجود  بهداشتی  و  آموزشی  خدمات 
کارشناسی  رشته  دانشجوی  شود.یک  تامین 
شهردار  است:  گفته  هم  دولتی  مدیریت  ارشد 
تخصص  شهری  دانش  حوزه  در  باید  کارآمد 
نسبت  و  بداند  را  مدیریت شهری  باشد،  داشته 
و  الزم  شناخت  شهر  محدودیت  و  ظرفیت  به 
کافی داشته باشد.محمد بوشادی، افزود: شهردار 
با شناختی که از محدودیت و ظرفیت های شهر 
دارد و با دانش فنی که بواسطه تخصص خود 
کمبود  و  ها  چالش  همه  است  آورده  دست  به 
اظهار  کند.وی  تبدیل  فرصت  به  را  شهر  های 
دنیای  در  بتواند  باید  موفق  شهری  مدیر  کرد: 

رقابتی، نقاط قوت و ضعف شهر خود را بشناسد 
برآید.وی  شهر  قوت  نقطه  تقویت  صدد  در  و 
به  توجه  با  شهر  شورای  اعضای  کرد:  تصریح 
دار  امانت  اند،  آنها کرده  به  اعتمادی که مردم 
شایسته  مدیر  انتخاب یک  با  که  مردم هستند 
اضافه  کنند.وی  کمک  شهروندان  نیاز  رفع  به 
کرد: مبلمان شهری بیرجند ضعیف است و در 

حوزه زیباسازی و منظر شهری کار چشمگیری 
انجام نشده ،نمادهای معرف شهر ضعیف است 
و این ضعف زیرساخت به بحث گردشگری شهر 
ضربه می زند.وی تاکید کرد: شهرداری به سمت 
ایجاد مجتمع تجاری،  باشد  پایدار  درآمد  ایجاد 

شهرداری  برای  تفریحی  و  رفاهی  های  مرکز 
درآمد زایی دارد و باید نگاه درآمدی شهرداری 
پایدار  ایجاد درآمد  از گرفتن عوارض به سمت 
بودن  متکی  است:  باور  این  بر  برود.بوشادی 
کسب درآمدها به ساخت و سازها، راه های اخذ 
درآمدهای شهرداری را با چالش روبه رو کرده 
است.وی افزود: شهرداری گاها هزینه نگه داری 

توسعه  در  دلیل  همین  به  و  ندارد  هم  را  شهر 
شهر با مشکل روبه رو می شود.وی اظهار کرد: 
در محله های شمال شهر بیرجند عقب ماندگی 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  دلیل  به  تاریخی 
در دوره های گذشته وجود دارد و ضعف های 

در  شد:  یادآور  است.وی  شده  ایجاد  ساختاری 
مهرشهر بوستان شهری به اسم پروفسور باللی 
افتتاح شد با وجود این افتتاح پر طمطراق هیچ 
چمن و فضای سبزی در آن نیست.وی اضافه 
کرد: باید نگاه شهرداری به بافت فرسوده شهر 
افراد  تا  متوقف  زمین  واگذاری  شود،  عوض 
فرسوده  بافت  در  گذاری  سرمایه  به  ترغیب 
بیشتر  مناطق  این  در  شهری  خدمات  و  شوند 
شود که این نیازمند تقویت زیرساخت های این 
بیرجند  شهر  شورای  سابق  است.عضو  مناطق 
هم گفت: شهردار کارآمد برای شهر بیرجند بهتر 
آشنا  با شرایط خاص شهر  و  باشد  بومی  است 
و نیازهای واقعی مردم را درک کند.سیده زهرا 
پروژه  بین  بتواند  باید  شهردار  افزود:  حسینی، 
شهرداری  های  درآمد  به  توجه  با  شهر  های 
اولویت بندی کند.وی اظهار کرد: شورای شهر 
که  برگزیند  شهردار  عنوان  به  را  فردی  باید 
جناحی و سیاسی عمل نکند و از سیاست زدگی 
باشد.  مردم  و  شهر  منافع  حافظ  و  کند  دوری 
وی یادآور شد: شواری شهر در انتخاب شهردار 
دقیق  نظارت  و  دهد  اهمیت  فرد  تخصص  به 
باشد.وی  حاکم  شهرداری  فعالیت  مجموعه  بر 
از کمبود  بیرجند  منطقه مهرشهر  تصریح کرد: 
فضای آموزشی و بهداشتی رنج می برد و نیازمند 
منطقه موسی  تاکید کرد:  است.وی  ویژه  توجه 
بعضی  وجود  دلیل  به  هم  بیرجند  جعفر)ع(  بن 
فضاهای خالی از سکنه نیازمند توجه بیشتر است.

عکس:قاسمی

می
قاس

س : 
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مزایده سوخت اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی در نظر دارد   3000000 )سه میلیون( لیتر نفتگاز D2 ایران قابل افزایش یا کاهش تا30 درصد کل و حمل و تخلیه از طریق سکوی تخلیه بار ایجاد شده در زمین منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و اظهار آن 
از بازارچه میل 78 به باالترین رقم پیشنهادی مازاد بر قیمت تحویلی شرکت نفت + 16% ارزش افزوده و مالیات به فروش برساند. لذا در صورت تمایل به خرید مقتضی است حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت  14 روز دوشنبه 96/3/22 قیمت پیشنهادی خود را مطابق فرم ذیل به 
انضمام یک فقره فیش واریزی به حساب شماره 200910091001 0 به نام اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد  به مبلغ 1000000000)یک میلیارد ریال( واریز و داخل پاکت سربسته به  آدرس: بیرجند - بیست متری چهارم مدرس- خیابان 
رسالت - رسالت 2پالک 88 تحویل نمایید. شایان ذکر است به پیشنهادات فاقد فیش واریز وجه به حساب مورد نظر ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی جهت عقد قرار داد می بایست نسبت به تامین کل مبلغ به حساب اتحادیه اقدام نمایدو 
در صورت عدم واریز تا 48 ساعت پس از اعالم به وی، از فرد بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده به نفع اتحادیه ضبط خواهد شد . ضمنا پس از واریز کل مبلغ متقاضی می بایست آمادگی کامل به تحویل سوخت داشته باشد تا وقفه ای در تحویل صورت نپذیرد و تحویل 

سوخت بر مبنای واریزی وجه از سوی متقاضی می باشد. ضمنا اتحادیه در رد یا قبول یک  یا کلیه پیشنهادات مختار است .اعالم پذیرفته شدن مبلغ پیشنهادی به منزله عقد قرارداد بوده و شخص پیشنهاد دهنده مکلف است در اسرع وقت نسبت به امضای قرارداد مراجعه نماید.

ضمناً جهت دریافت فرم مزایده به اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی  واقع در بیرجند - بیست متری چهارم مدرس- خیابان 
رسالت - رسالت 2- پالک 88 مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632421373 تماس حاصل فرمایید.

اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

قیمت پیشنهاد 
مبلغ پیشنهادی برای هرلیتر قیمت پایهلیتراژردیف

تحویلی در مرز ماهیرود
15000 ریال )هر لیتر(سه میلیون لیتر)3000000(1



4
پرتاب موشک از سوی ناسا برای تولید ابر مصنوعی
 
ایسنا- سازمان فضایی آمریکا قصد دارد یک موشک را برای تولید ابر مصنوعی به فضا بفرستد. سازمان فضایی آمریکا )ناسا( قصد دارد صبح دوشنبه به وقت تهران 
یک موشک کوچک را برای تولید ابرهای مصنوعی رنگی به فضا بفرستد. از این موشک ها برای حمل ابزار از ارتفاع ۵۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر  باالتر از سطح زمین استفاده 
می شود، به طور کلی این ارتفاعی بین بُرد بالون های هواشناسی و ماهواره ها است. همچنین موشک “تریر مالموت” ناسا دارای یک سامانه تزریق پیشرفته است. یکشنبه *21 خرداد 1396 * شماره 3805

یادداشت

راهکارهایی موثر 
در افزایش آمار طالق!

*  فریبا نادعلی

های  لذت  تنها  سالم  و  مشترک  زندگی  یک 
زودگذر نیست! در این عصر مدرن ازدواج یک وظیفه 
نیست بلکه یک انتخاب درست و سالم است. ازدواج 
یک فرمول ریاضی نیست چه بسا بحث هایی دارد 
که با فرمول حل نمی شود. در اینجا و در این امر 
مهم، رفع حجاب های فکری و تفکری باید خیلی 
مهم تلقی شود. خوب می دانیم که ازدواج در مذاهب 
مختلف یک امر الهی و پسندیده است که به آن 
سفارش شده است. دین اسالم نیز تاکید بسیاری به 
این موضوع مهم دارد. در قرآن هم بر اهمیت ازدواج 
و اینکه خداوند آدم را از دو جنس آفرید تا در کنار 

هم آرامش پیدا کنند اشاره شده است.
خب همه این ها درست اما دختر و پسر عزیز اگر 
مشکالتت، مسائلی مادی، فرهنگی، روحی، تنهایی 
و مسائل جنسی است و یا عاشق بچه دار شدن و یا 
حوصله سر رفتن است، بدون هیچ شکی می گوییم: 

راهش ازدواج نیست و نخواهد بود!
نمی گویم ازدواج نکن چرا خیلی هم خوب، اما 
به این راحتی تن به ازدواج ندهید. تنها زمانی که 
به بلوغ فکری و شخصیتی رسیدی آن وقت برای 
یک زندگی مشترک تصمیم بگیر. این را هم بدان 
ازدواج مقوله ای بسیار مهم نسبت به هدف های 
دیگر زندگی ات است. دختر و پسر محترم که زود 
یا دیر تشکیل خانواده می دهی، این یادت باشد که 
ازدواج وظیفه نیست یک انتخاب است پس کمی در 
انتخاب خود قبل ازدواج و بعد از ازدواج دقت کن، 
که مبادا باعث تخریب خود و فرزندان خود در آینده 
شوید. ازدواج یک بلوغ فکری و بلوغ شخصیتی 
می خواهد که هنوز خیلی از ما به آن نرسیدیم و 

نمی دانیم از ازدواج چه می خواهیم ...
بازی  اسباب  شما دختران و پسران عروسک و 
تمام شد  لذتتان  وقتی  که  نیستید  یکدیگر  دست 
یکدیگر را دور بیاندازید و خیلی راحت به سراغ فرد 
دیگری بروید و راحت از این موضوع بگذرید، و تنها 
از خود قربانیانی به جا بگذارید و بعد بگویم چرا در 
زیر پل ها و کنار خیابان ها بچه های کار داریم ... 
کمی گذشته خود و دوستان و اقوامت را تورق کن، 
برگرد به خودت، به عقب تر، ببین ریشه از کجا 
داری ... همسران و پدر و مادر عزیز خیلی زود برای 
خود و برای آرامش خود تصمیم نگیرید ... توجه به 
دیدگاه مذهبی خانواده ها هم نقش مهمی دارد و 
همچنین یکی از بسترهای خوب گفتگوی والدین 
با فرزندان جوان است و در بحث اهمیت ازدواج و 
غایت ازدواج و مشاوره های قبل از ازدواج تاثیرگذار 
مشترکتان  زندگی  در  اینکه  جای  به  بود.  خواهد 
اعتماد و اطمینان بگذارید، به  وقت خود را روی 
مهم  مسائل  با  مواجهه  در  خود  ظریفت  افزایش 
زندگی تمرکز کنید. به جای قربانی کردن یکدیگر 
ناجی برای هم باشید، زیرا خیلی زود دیر می شود.

چند  قدم ارزان برای کاهش قبض برق

کاهش قبض برق یعنی روشی برای صرفه جویی 
در هزینه های خانواده . برای انکه به سادگی و با 
چند ترفند راحت مبلغ قبض برق منزلتان را کم کنید 

با ما همراه شوید:
* یخچال و فریزر خود را در حد استاندارد پر کنید: 
قرار گرفتن مواد غذایی در کنار یکدیگر همانند یک 
عایق برای ذخیره انرژی عمل می کند پس یخچال و 
فریزر نیاز به برق بیشتر در تولید سرما نخواهد داشت.

* خشک کن لباسشویی را کم کار کنید: برای 
کاهش هزینه برق مصرفی بهتر است از روش های 
سنتی برای خشک کردن لباس ها استفاده کنیم.
خشک کردن لباس ها در هوای آزاد مزیت های 

دیگر این عالوه و کاهش هزینه برق دارد.
* در روزهای گرم راه ورود نور خورشید به خانه 
تان را ببندید: یکی از ساده ترین راه ها برای خنک 
نگه داشتن خانه و کاهش مصرف انرژی برق در 
روزهای گرم نصب پرده هایی است که مانع از ورود 

نور خورشید به داخل خانه شوند.
* از نورهای ال ای دی استفاده کنید: با تغییر 
تا 9۰  دی  ای  ال  نورهای  به  حبابی  های  المپ 
درصد برق مصرفی که با روشن کردن المپ در 

خانه صورت می گیرد صرفه جویی کنید.
* شستشو با آب گرم را در ماشین ظرفشویی غیر 
ماشین  توسط  برق مصرفی  بیشترین  کنید:  فعال 
ظرفشویی هنگام استفاده از آب گرم برای شستشوی 
ظرف ها صرف می شود . به راحتی با لغو این گزینه 
از منوی شستشو در مصرف برق صرفه جویی کنید.
باور  ببرید:  بین  از  را  فانتوم  بارهای   *
مصرفی  برق  است  درصد   7۵ ولی  نکردنیست 
وسایل  که  شود  می  صرف  زمانی  خانه  در 
مثل  لوازمی  هستند.  خاموش  حالت  در  برقی 
تلویزیون،کامپیوتر و وسایل موجود در آشپزخانه 
این  رفع  هستند.برای  فانتوم  بارهای  دارای 
مشکل و کاهش هزینه برق مصرفی در زمانی 
که وسیله برقی شما خاموش است بهترین کار 
کشیدن سیم دوشاخه ی انها از پریز برق است.
* یک فن برای تهویه هوا در منزل خود نصب 
کنید: به این روش درجه هوا کاهش یافته و نیاز 

شما به استفاده از کولر کمتر خواهد بود.
پنکه های سقفی  کنید:  پنکه سقفی نصب   *
با حرکت دورانی هوا کاررا برای کولر منزل شما 
فشار  سرما  تولید  برای  آنها  و  سازند  می  ساده 

زیادی را تحمل نمی کنند.

خواندنی ها

»ضیافت مهربانی و همدلی« موسسه علی اکبر )ع(

حضور پر شور مسئوالن استانی در 

کاری- مسئوالن  ارشد استان به منظور دلجویی از جامعه هدف معلوالن با آنان دیدار نموده و هم سفره شدند. در شب میالد امام حسن مجتبی )ع(،  استاندار سید 
علی اکبر پرویزی و مدیح شهردار بیرجند به همراه  هیئت همراه، مهمان موسسه توانبخشی علی اکبر )ع( بودند. و در این مراسم معنوی امام جمعه بیرجند حجت 
االسالم و المسلمین رضایی، عرب نژاد مدیرکل به همراه معاونین بهزیستی استان، شرفی رئیس اداره بهزیستی بیرجند و جمعی از کارشناسان، هیئت مدیره موسسه 
در کنار انجمن آوید مهر سارینا )معلولین ضایعه نخاعی( و مددجویان موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( حضور داشتند. در این مهمانی، اکبری مطلق مدیر 
عامل موسسه علی اکبر )ع(  ضمن ابراز خوش آمد گویی از توجه ویژه مسئوالن  ارشد استان به مددجویان این مرکز تشکر کرد. همچنین مجید صالحی مسئول بخش 
روزانه با دکلمه ای عرض ارادت مجموعه علی اکبر )ع( را به خدمت مهمانان رساند. خانم سورگی به نیابت از معلوالن ضایعه نخاعی و امیدواری رفع مشکالت آنان در 
جامعه، مواردی را با مدیران استان در میان گذاشت. در پایان  ضیافت ماه رمضان در این موسسه از خیر موسسه علی اکبر )ع( سرکار خانم معماران )مقیم آمریکا(، مهندس 
مدیح )شهردار بیرجند(،  دکتر بهترین )عضو شورای شهر بیرجند(، مهندس صدر )کارشناس مناسب سازی(، دهقانی)مدیر عامل موسسه آوین مهر( تقدیر و تشکر شد.

www. iranwash. ir قالیشويي و مبل شويي ايـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحويل بگیريد
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار ویژه ما مبارک رمضان

 21/30 الی 3 بامداد

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم. 

خدمات ویژه )نان، پنیر، سبزی، چای( رایگان 

ورودی و هزینه پذیرایی رایگان 

تاسیس شرکت زرناب بوستان کویر )سهامی خاص( در تاریخ 1396/03/11 به شماره ثبت 5571 و شناسه ملی 14006809685 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام فعالیت های پژوهشی و 
تحقیق در مورد محصوالت استراتژیک شامل زرشک، زعفران و عناب استان خراسان جنوبی و معرفی این محصوالت از طریق سایت و 

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارج از کشور و ارائه طرح های بسته بندی نو و جدید و فروش این محصوالت از طریق راه اندازی سایت تخصصی 
در رابطه با موضوع شرکت )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی( ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت 
های مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان جنوبی - شهر 
بیرجند - شهدا - کوچه شهدا 3- کوچه شهدا 1 - پالک 47- طبقه همکف- کدپستی 9716633168 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون 
ریال منقسم به چهار سهم دویست و پنجاه هزار ریالی با نام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 96/9014/148 مورخ 
1396/03/06 نزد بانک ملی شعبه خیابان مدرس بیرجند پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی خادمی به شماره ملی 0640261833 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میثم خراشادیزاده به شماره ملی 06403611511 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده 
اعظم حسینی نسب به شماره ملی 0640132529 و خانم مطهره سلیمانی به شماره ملی 0640122566 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و عادی با امضای آقای مهدی خادمی )مدیرعامل( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شهال لعل به شماره ملی 0640338216 
به سمت بازرس اصلی و خانم الهام وحدتی به شماره ملی 0640266924 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند
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راهی برای کنار آمدن 

شما  مثل  همه  درند.  متفاوتی  شخصیت های  آدم ها 
فکر نمی کنند و عملکردهای متفاوتی دارند.

افراد سعی  از  دسته  این  تغییر  برای  به جای تالش 
کنید.  ایجاد  توازن  و  بپذیرید  را  تفاوت ها  این  کنید 
ارتباط بهتری با دیگران داشته  اگر واقعا می خواهید 
باشید سعی نکنید آنها را شبیه خود کنید.   بنابراین به 
بر  بگیرید  یاد  خودشیفته ها  تغییر  برای  تالش  جای 
که  بپذیرید  را  مساله  کنید. این  تمرکز  خود  نیازهای 
می کنند.  پافشاری  بسیار  تغییر  دربرابر  خودشیفته ها 
آنها  آنکه بخواهید  به نفع شماست که به جای  این 
پذیرایشان  هستند  که  همانگونه  شوند  شما  شبیه 
باشید. واقعیت این است که تنها چیزی که شما بر آن 
کنترل و تمرکز دارید نگرش و اعمال خودتان است. 
احساس  از  ناشی  می دهند  انجام  خودشیفته ها  آنچه 
عدم امنیت است. آنها کامال از درون احساس آسیب 
پذیری می کنند و نیاز زیادی به تائید و توجه دارند. 
اگر این مساله را بفهمید هرگز آنها را در برابر خود 
نمی بینید و یا احساس نمی کنید که هدفشان آسیب 
زدن به شما یا تسلط است.این مساله به ویژه اگر با 
همکار هستید  او  با  یا  می کنید  زندگی  فردی  چنین 

بسیار کمک کننده است. 
فردی  چنین  به  می توانید  که  هستید  کسی  شما 
اطمینان و اعتماد به نفس بدهید بدون اینکه نگران 
باشید او از آن علیه شما استفاده خواهد کرد. اگرچه آنها 
آنها عمیقا  اما  به احساسات دیگران بی توجه هستند 
نگران احساس و فکر دیگران نسبت به خودهستند. 
و  ایده ها  بر  هستید  همکار  خودشیفته  یک  با  اگر 

حقایق تکیه کنید نه به احساسات و عواطف. 

به دنیا نیامده ایم که چوب قضاوت به دست بگیریم 
و سر هر راه و بیراهی مردم را قضاوت کنیم. ما مرکز 
دنیا نیستیم, حتی اگر این به نظرمان برسد. ما لبریز 
از اشتباهات و کمبود هایی هستیم که دیگران را به 

خاطرش تحقیر می کنیم...!
از بچگی به ما یاد دادند که به دروغ از دیگران تعریف 
کنیم و نظر واقعیمون رو ندیم. همین طور که تحمل 
خوشبختی  براي  معنایی  نداریم!  رو  حقیقت  شنیدن 
وجود ندارد. وجود ما لبریز از خوشبختی ها و بدبختی 
هایی است که خودمان در ذهن هان ردیف کرده ایم. 
می  را  زندگی  که  هستند  ها  حاشیه  ها  وقت  خیلی 
سازند. یک روز در حالی که قدم زنان از همان مسیر 
همیشگی مان عبور می کنیم, دنیا برایمان بیگانه می 
آنها  به  وقت  افتیم که هیچ  آرزوهایی می  یاد  شود. 
نرسیده ایم. همه جا بوی تازگی می دهد و ما بوی 
نمی  هم  فکر  ما  به  حتی  که  آنهایی  برای  ماندگی. 
را  خاطراتمان  خوب  وقتی  و  ایم  کرده  زندگی  کنند 
مرور می کنیم می فهمیم که هر چه را داشته ایم از 

دست داده ایم چیزی به دست نیاورده ایم!
فقط خودمان را مي بینیم خواسته های خودمان. اگر 
روزی قدرت این را داشته باشیم که جای دیگری قرار 

بگیریم همه چیز تغییر خواهد کرد
شهری میان تاریکی / هورناز هنرور

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن! تعظیم آنان 
همانند خم شدن دو سر کمان است که هر چه

 بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.!

شما حق دارید ساده باشید، ولی حق ندارید احمق
 باشید.خیلی طول میکشه بفهمید همه
 چی اون طور که فکر می کنید نیست

ای شرمزده غنچه  مستور از تو
حیران و خجل نرگس مخمور از تو

گل با تو برابری کجا یارد کرد
کاو نور ز مه دارد و مه نور از تو

خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم 
دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به 
سوی خانه آرامش به خدایی خودت ای معبـود جهانیان.

یکرنگ بمــان«حتی اگر در دنیایی زندگی
 میکنی که مردمش برای پررنگ شدن، 

حاضرند  » هزار رنگ »باشند

پیش  خوب  اوضاع  گاهی  نگردید!  مقصر  دنبال 
شما  تالش های  همه  وجود  با  گاهی  نمی رود. 
باقی  هم  از  شدن  دور  جز  چاره ای  همسرتان،  و 
فرزندتان  به خاطر  کنید؟  تحمل  نمی ماند. می خواهید 
کنید  باور  بسازید«؟  و  »بسوزید  قدیمی ها  قول  به 
فرزندتان  نفع  به  نه تنها  و ساختن  این سوختن  گاهی 
تمام نمی شود، بلکه زمینه را برای رشد او در فضایی 

آزاردهنده و پرتنش فراهم می کند.
تالش  فرزندتان  شرایط  بهبود  برای  مدت هاست  اگر 
جلسات  تا  روانشناسی  مشاوره های  از  و  می کنید 
نتیجه  به  و  کرده اید  تجربه  را  فامیلی  ریش سفیدی 
مجبور  تالش هایتان  تمام  وجود  با  اگر  نرسیده اید، 
گذشته،  به  کردن  نگاه  جای  به  شده اید،  جدایی  به 
به  کردن  عمل  آغاز،  در  شاید  شوید.  خیره  آینده  به 
برای  بهتری  آینده  زمینه ساز  بتواند  زیر  توصیه های 

شما و فرزندتان شود. 

هوای خودتان را داشته باشید
حواس پرتی، ذهن آشفته و کمبود تمرکز ممکن است 
اولین هدیه جنگ های خانگی و درنهایت جدایی برای 
شما باشد. در این شرایط ممکن است توان برنامه ریزی 
در  باشید،  نداشته  را  زندگی تان  دادن  سامان  برای 
کارتان دچار بحران شوید و نتوانید رابطه آرام و موفقی 

را با فرزندتان برقرار کنید. برای کم کردن ترکش های 
بحرانی که گرفتارش شده اید، در اولین قدم باید راهی 
کنید.  پیدا  فکرتان  کنترل  و  حواس  کردن  جمع  برای 
از  یا  کنید،  ثبت نام  ورزشی  باشگاه  یک  در  نیست  بد 
یک روان پزشک برای متعادل کردن وضعیت روانی تان 

کمک بگیرید. 
بیشتر  روزها  این  در  باید  روان،  سالمت  از  گذشته 
تنش هایی  باشید.  جسمتان  سالمت  مراقب  قبل  از 
زمینه ساز  است  ممکن  شده،  وارد  شما  روان  به  که 
معده درد،  شود.  متعددی  روان تنی  مشکالت  به  ابتال 
دیگر  مشکالت  بسیاری  یا  مزمن  خستگی  سردرد، 
آنها درگیر هستید، می توانند حاصل  با  روزها  این  که 
فشارهایی باشند که به روان شما وارد می شوند. ساده 

آنها نگذرید. از کنار 

ذهن فرزندتان را شست وشو ندهید
نباید  جدایی شما از همسرتان، به هر دلیلی که باشد، 
به ایجاد پس زمینه منفی در ذهن فرزندتان درباره یکی 
از شماها منجر شود. شما و شریک سابق زندگی تان، 
ندارد،  اشکالی  ندارید؟  هم  کنار  در  بودن  به  میلی 
را  بودن  والد  حق  نیست  قرار  اما  شماست.  با  انتخاب 
از یکدیگر سلب کنید و فرزندتان را نسبت به یکی از 
والدین کینه توز و منفی باف کنید. گذشته از این، هرگز 

در حضور او با همسر سابقتان درگیر نشوید و هرگز در 
مقابل فرزندتان به والد دیگرش توهین نکنید.

بگذارید کودک بماند
طالق موضوعی نیست که بخواهید یا بتوانید آن را از 
نه  و  مناسب،  زمان  در  او  برای  کنید.  پنهان  فرزندتان 
دقیقا در هفته جدا شدن از همسرتان، توضیح دهید که 

مشکالتی در رابطه شما وجود دارد. 
به فرزندتان اطمینان دهید که او مسبب هیچ مشکلی 
است  ممکن  مشترک  زندگی  جریان  در  که  نیست، 
کنار  در  بودنشان  که  شوند  درگیر  اختالفاتی  با  آدم ها 
جدا  وجود  با  که  بگویید  او  به  کند.  دشوار  را  یکدیگر 

شدن از همسرتان، پدر و مادر او می مانید. 
اما در عین دادن این اطالع به فرزندتان، هرگز جزئیات 
و  داشته اید  زندگی تان  سابق  شریک  با  که  اختالفاتی 
دارید را با او در میان نگذارید. اجازه ندهید او از دنیای 
کودکی بیرون بیاید و به واسطه ای برای حل بحران ها 

یا منتقل کردن حرف ها تبدیل شود.

کمک بگیرید
دیگران  از  بتوانید  که  نیست  موضوعی  جدایی 
پنهانش کنید. از زمان شدت گرفتن مشکالت زندگی 
میان  در  مدرسه  مربی  با  را  موضوع  حتما  مشترکتان، 

مطلوبی  عملکرد  مدرسه  در  فرزندتان  اگر  بگذارید. 
بودنش  بی خیال  یا  سربه هوایی  به  را  موضوع  ندارد، 
شما  مانند  درست  است  ممکن  هم  او  ندهید.  نسبت 

درگیر اضطراب باشد. 
تلقی  غیرمعمول  و  عجیب  را  فرزندتان  رفتارهای  اگر 
حتی  یا  سرکش  فعال،  را  او  مثال  برای  می کنید، 
تغذیه  الگوی  در  اینکه  یا  از همیشه می بینید  منفعل تر 
یا خوابش تفاوت فاحشی را مشاهده می کنید، حتما با 
تنش های  این  کنید.  صحبت  کودک  روانشناس  یک 
نادیده شان  بخواهید  که  هستند  آن  از  جدی تر  روانی 

بگیرید و حل شدنشان را به مرور زمان واگذار کنید.

  از شبکه های حمایتی غافل نشوید
در شبکه های  به حضور  نیاز  فرزندتان  و هم  هم شما 
روانتان  به  و فشاری که  از اضطراب  تا  دارید  حمایتی 

وارد می شود بکاهند.
 گروه های دوستانه، شبکه های اجتماعی که می توانید 
کنید،  فراموش  را  دغدغه هایتان  حضورشان  در  گاهی 
کسانی که وقت ناراحتی یا سختی در کنارتان هستند، 
و  فرزندتان  از  مراقبت  برای  که  خانواده ای  اعضای  یا 
او اعالم آمادگی می کنند، گزینه های خوب  از  حمایت 
و کارآمدی برای بهبود شرایطتان هستند. این گزینه ها 

را نادیده نگیرید

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز شانزدهم ماه رمضان

پیامک 

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و ]یاد کن[ هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشری را از گلی خشک 
از گلی سیاه و بدبو خواهم آفرید. سوره الحجر آیه 28

حدیث روز  

روزه پرهیز از حرام ها است همچنان که شخص از خوردني و نوشیدني پرهیز مي کند.
امام علي علیه السالم

سبک زندگی

به خاطر فرزندت از نو شروع کن!
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اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
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نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی

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

را تجربه کنید.   09158668002

یک نفر آقا زیر 30 سال و آشنا به کار با 
کامپیوتر، دارای وسیله نقلیه جهت کار به 

صورت دو شیفت در یک دفتر کار نیازمندیم. 
09371081583

به یک سرویس کار ماشین آالت 
سنگین جهت کار در زابل نیازمندیم.

09155623441
به یک نیروی خانم ترجیحا لیسانس 
جهت کار در مرکز اقامتی نیازمندیم.

32252276

پخش دنبـه صادراتـی
09306624993

فروش منزل 2 طبقه در قاین 
زیر قیمت  ابوالمفاخر4،بعثت 7 

09159072605
فروش

کانکس 9 متری
09335611664

فروش پیکان وانت مدل 92 
)اتاق دار( دوگانه دستی

 )منبع بزرگ(بیمه تا 15مرداد ماه
)قابل معاوضه با پراید 

ترجیحا دوگانه(
09335611664

یک باب واحد تجاری واقع در نبش 
حکیم نزاری 9 در دو طبقه با قیمت 

کارشناسی به فروش می رسد
 از خریداران واقعی درخواست

 می گردد با شماره  09155620697 
تماس حاصل فرمایند.

دعوت به همکاری 
یک شرکت معتبر پخش موادغذایی و آرایشی بهداشتی از افراد فعال و عالقه مند 

)خانم و آقا( جهت کار با درآمد عالی و حقوق با بیمه و ایاب و ذهاب

 دعوت به عمل می آورد.    32320155 - 32320146 - 32320138
09150069386 - 09155619386  عباسی

  09123766389 - 09193076080  شجاعی

به چند نیروی خانم مجرد
 و آقا جهت کار در 
رستوران نیازمندیم.

 32342244
09335612158

لوله کشـی ساختمـان
 نصب و تعمیر و سرویس کولر، 

 پمپ ، آبگرمکن و انواع شیرآالت ،
لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی  

09158651167 - شهریاری

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروشی - معاوضه  امتیاز مسکن تعاونی فرهنگیان 
بازنشسته واریزی 35 میلیون تومان

 بلوار صیاد شیرازی        یا معاوضه با اتومبیل
09153621434

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان همراه با کارگر ماهر 

  09105451077
 اقدامی

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917



دردناک  مفاصل  که  دانیم  می  خوبی  به  ما  همه 
نشانه های اصلی بیماری ارتروز محسوب می شود. 
اما درد تنها نشانه این بیماری نیست. در بیشتر موارد 
افراد قبل از بروز درد با نشانه های دیگری نیز مواجه 
می شوند. مانند: 1. سفتی مفاصل 2. تورم مچ دست 
یا زانوی سمت چپ 3. گرفتار شدن یا سایش زانو یا 

مچ دست 4. خستگی )التهاب سیستمیک مربوط به 
آرتریت روماتوئید می تواند احساس خستگی زیادی 
در فرد ایجاد کند( 5. تب یا کاهش اشتها )از انجایی 
که بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید به صورت دوره 
ای افزایشی در التهاب را تجربه می کنند این نشانه ها 
در برخی از مواقع قوی و در برخی ناپدید می شود( 6. 

قرمزی یا راش پوستی )یک شکل از بیماری با نام 
ورم مفاصل پسوریاتیک می تواند باعث ایجاد بافت 
پوست پوست شده و قرمز شود( 7. محدوده ضعیف 
حرکتی ) به عنوان مثال مچ دست یا زانوی شما 
است  ممکن  یا  می کند.  حرکت  قبل  از  کمتر 
نتوانید بازو یا شانه خود را تا باالی سر بلند کنید(.

7 نشانه شگفت انگیز آرتروز که هر زنی باید بداند ...
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ایران برنده ماراتن دشوار برابر بلژیک

و   D گروه  های  رقابت  درجریان  کشورمان  والیبال  ملی  تیم 
بر   3 نتیجه  با  جهانی  لیگ  برگشت  دور  از  خود  دیدار  درنخستین 
دراین  ایرنا،  گزارش  به  رسید.  برتری  به  بلژیک  ملی  تیم  برابر   2
نفری  هزار   12 درسالن  جمعه  روز   21:10 ساعت  از  که  دیدار 
ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد تیم ملی والیبال کشورمان ست 
های دوم، سوم و پنجم را به ترتیب با نتایج 25 بر 17، 25 بر 22 
بلژیک  برابر  ماراتن دشوار  و  تمام کرد  به سود خود   12 بر   15 و 
را با پیروزی به پایان رساند. ملی پوشان بلژیک نیز ست های اول 
و چهارم را به ترتیب با نتایج مشابه 25 بر 23 از آن خود کردند اما 
با این دو ست نتوانستند برابر تیم ملی کشورمان به پیروزی برسند.

خراسان جنوبی قهرمان کشتی با چوخه کشور

امتیاز  و  مدال   5 با کسب  جنوبی  نفره خراسان   6 تیم  کدخدائی- 
کشور  قهرمانی  چوخه  کشتی  های  رقابت  نخست  سکوی  بر   54
زمانی  مجتبی  کیلوگرم،   80 وزن  در  تیزتک  امید  آقایان  ایستاد. 
در وزن 90 کیلوگرم و احمد یزدان پناه در وزن  100 کیلوگرم 3 
مدال طالی این رقابت ها را بدست آوردند. همینطور آقایان حامد 
قرایی در وزن 70 کیلو و محمد امین جعفرزاده در وزن 100+ موفق 
به کسب مدال نقره و اسداهلل جاویدی در وزن 60 کیلوگرم در رده 
کشور،  قهرمانی  چوخه  کشتی  مسابقات  در  گرفت.  قرار  پنجم 
تیم های خراسان شمالی الف و خراسان رضوی الف به عنوان های 
دوم و سوم دست یافتند. الزم به ذکر است افراد برتر این رقابت برای 
شرکت در مسابقات جهانی کشتی باچوخه، عازم فرانسه خواهند شد.

داوران عمانی 
دیدار ایران و ازبکستان را در روز دوشنبه قضاوت می کند

ایرنا- فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( داورانی از کشور عمان 
مرحله  در  ازبکستان  و  ایران  های  تیم  دیدار  قضاوت  برای  را 
فوتبال  ملی  تیم  کرد.  انتخاب   2018 جهانی  جام  مقدماتی 
جام  انتخابی  نهایی  مرحله  برگشت  دیدار  سومین  در  کشورمان 
از ساعت  جاری  ماه  خرداد   22 دوشنبه  روز  روسیه   2018 جهانی 
که  رود  می  ازبکستان  تیم  مصاف  به  آزادی  ورزشگاه  در   21:15
در صورت برتری صعود خود را به جام جهانی قطعی خواهد کرد.

روزه داری 
و جذب مقدار بیشتر  مواد غذایی

همه از منفعت های معنوی روزه گرفتن در ماه 
مبارک رمضان باخبر هستیم، اما آیا می دانید که 
روزه داری سبب سالمتی بدن نیز می شود؟! کم 
خوری در این ماه به تدریج معده  شما را کوچک 
پرخوری  ترک  نتیجه    باعث  در  که  می کند 

می شود و اینگونه شما به کم خوردن و مفید 
خوردن عادت می کنید. همینطور روزه داری در 
ماه رمضان سبب می شود که معده توانایی بیشتر 
هضم غذا را داشته باشد و نیز عضله ها می تواند 
بیشتر مواد غذایی جذب کند. سه روز روز ه  گرفتن 
نه تنها سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند؛ 
از  بازتولید این سیستم  بلکه همچنین باعث 

طریق افزایش سلول ها سفید خون می شود.

شیرینی هایی که قوه یادگیری را
 باال می برد

یک متخصص طب سنتی گفت: شیرینی های 
مالیمی همچون عسل و شیره انگور و مربای 
بهبود  را  مغز  عملکرد  می تواند  سیب  و  به 
بخشیده و افطاری سبک و زود هضم محسوب 
می شود. همچنین سیب رنده شده همراه کمی 

تخم بالنگو وعده ای مناسب برای آخر شب این 
افراد است. مینا محبی افزود: گوشت پرندگان 
خصوصا جوجه و بلدرچین، گوشت مناسبی برای 
ماه رمضان است. تخم مرغ عسلی هم بدلیل 
هضم سبک و اثر تقویت کننده می تواند وعده 
غذایی مناسبی باشد. این متخصص طب سنتی 
اضافه کرد: از مصرف همزمان ماست، ساالد به 
همراه غذا پرهیز کنید و غذاها را مخلوط نخورید.

دستگیری اعضای یک تیم تروریستی 
در اطراف تهران 

نیروی  فرمانده  تسنیم،  خبرگزاری  انتظامی  خبرنگار  گزارش  به 
روز  صبح  تروریستی  تیم  یک  اعضای  دستگیری  از  انتظامی 
گذشته در حوالی تهران خبر داد. سردار حسین اشتری در همایش 
عمومی فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که با 
خبر  این  اعالم  با  است،  برگزاری  حال  در  جنتی  آیت اهلل  حضور 
از  پس  تروریستی  گروه های  با  مرتبط  افراد  از  تعدادی  گفت: 
پاسداران،  سپاه  پلیس،  هوشیاری  با  خرداد   17 تروریستی  حادثه 
همچنین  وی  شدند.  بازداشت  امنیتی  دستگاه های  سایر  و  بسیج 
دستگاه های  دیگر  و  انتظامی  نیروی  با  مردم  خوب  همکاری  از 

این تروریست ها خبر داد. امنیتی در شناسایی و دستگیری 

مواد مغذی کدام نوع شیر بیشتر است؟ 

مغذی  مواد  میزان  معتقدند  کانادایی  محققان 
جایگزین های شیر گاو مانند شیر سویا، بادام 
و غیره به اندازه زیادی متفاوت از شیر گاو است 
و برخی از این جایگزین ها فاقد پروتیین، چربی 
و سایر مواد مغذی هستند. محققان با مطالعه 
شدند  متوجه  کانادایی  کودک  هزار  پنج  روی 

که کودکان سه ساله ای که روزی سه فنجان 
شیرهای جایگزین شیر گاو مصرف می کردند، 
نیم اینچ )1.27 سانتی متر( کوتاه تر از کودکانی 
بودند که به همان اندازه شیر گاو مصرف می 
کردند. در واقع مقدار مواد مغذی در جایگزین های 
مختلف شیر گاو به اندازه زیادی متفاوت از شیر 
گاو است  و برخی از این شیرهای جایگزین 
فاقد پروتئین، چربی و سایر مواد مغذی هستند.

سرماخوردگی هایی 
که در تابستان تشدید می شود 

به نظر می  رسد سرماخوردگی و سینوزیت، یک 
مشکل زمستانی هستند، ولی این طور نیست. 
تابستان هم سرما می  خورند.  در فصل  افراد 
عامل اصلی سرما خوردگی در فصل تابستان 
هاست.  آنتروویروس  خانواده  از  ویروس  یک 

باید  جالب است بدانید که این عامل بیماری 
بلعیده شود و یا با مخاط های بدن در تماس 
باشد تا ایجاد بیماری کند. به این ترتیب اگر 
فرد بیماری سرفه و یا عطسه کند و ترشحات 
مخاطی وی با سطوح محیط تماس پیدا کند، 
دست زدن به این سطوح و تماس آن ها با چشم 
و دهان فرد دیگر، وی را نیز می تواند مبتال کند. 
ورزش شدید یکی از دالیل مبتال می تواند باشد.

 c ویتامین
حاوی قدرت آنتی اکسیدانی 

 احتمااًل تاکنون اصطالحات استرس اکسیداتیو 
خورده اند.  گوشتان  به  آزاد  رادیکال های  و 
اینها سلول هایی بی ثبات در بدن هستند که 
به  و  شده  موجب  را  سالم  سلول های  آسیب 
می شوند.  منجر  سرطان  مانند  بیماری هایی 

ویتامین C آنتی اکسیدان اصلی حاضر در جریان 
خون محسوب می شود و تمامی بافت های بدن 
سلول های  وقتی  بنابراین  می کند.  تغذیه  را 
ناپایدار را می یابد، یک الکترون در اختیار آنها 
قرار می دهد تا پایدار شوند.قدرت آنتی اکسیدانی 
این ویتامین از کربوهیدارت ها، پروتئین ها، و ... 
در برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کند 
و بار دیگر بدن سازی  از سر گرفته می شود.

سرقت 100 میلیون ریالی از همکار در فضای مجازی 

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی  رئیس پلیس فضای تولید و 
پی شکایت  در  داشت:  بیان  پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  اطالعات  تبادل 
بود  کرده  برداشت  وی  حساب  از  اینترنتی  بصورت  ریال  میلیون   100 مبلغ  ناشناس  فردی  اینکه  بر  مبنی  شهروندان  از  یکی 
بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت. این مقام مسئول عنوان داشت: شاکی با مراجعه به پلیس فتا اظهار داشت 
با توجه به اینکه سیستم پیامک بانک را فعال کرده بودم، متوجه شدم در چندین نوبت از حسابم برداشت می گردد که سریعًا 
به بانک مراجعه کرده و با تغییر رمز آن از ادامه برداشت ها جلوگیری کردم. سرهنگ مرتضوی افزود: پس از تحقیقات کامل 
مدارک  با  مواجه  در  متهم  افزود:  وی  شد.  دستگیر  و  شناسایی  بود  شاکی  همکار  که  متهم  تخصصی  اقدامات  انجام  و  پلیسی 
با  انگیزه خود را سوءاستفاده مالی عنوان داشت. مرتضوی اضافه کرد: متهم  اقرار و  انتسابی  و مستندات پلیس صراحتًا به بزه 
بدست آوردن اطالعات حساب بانکی شاکی که از اعتماد او نسبت به خودش بدست آورده بود با استفاده از روش های اینترنتی 
اقدام به برداشت از حساب وی می کرد. سرهنگ مرتضوی در پایان به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان کارت بانکی خود 
را که کیف الکترونیکی شما می باشد به دست دیگران نسپارید و در صورت این کار سریعًا نسبت به تغییر رمز آن اقدام کنید. 

واژگونی تانکر گاز 
در کیلومتر1۵جاده طبس - یزد

بر اساس گزارش پلیس خراسان جنوبی، بر اثر  
15 جاده طبس  تانکر گاز در کیلومتر  واژگونی 
- یزد، جاده مذکور جمعه مسدود شده بود که 
مسیر   راه،  پلیس  و  امدادی  نیروهای  تالش  با 
طبس - یزد برای تردد خودرو ها باز شد. الزم 
فقط  و  بود  نگرفته  آتش  تانکر  است  ذکر  به 
نیروهای  و  شده  حریق  دچار  تریلی  کشنده 
در  نشتی  وجود  از  کردن  سرد  با  امدادی 
رانندگان  لطفًا  کردند.  حاصل  اطمینان  خودرو 
کنند. رانندگی  احتیاط  با  را  مسیر  این  محترم 

31104

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

کار خوب اتفاقی نیست

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
نهنــگ عنبــر 2

16:151821:3023شروع سانس

درب اتوماتیـک سیـد
 مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(

09155614880 - 09303107002
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
تشییع پیکر شهدای ترور

 تکرار 9دی بود 

دادرس مقدم-نماینده ولی فقیه با اشاره به تشییع 
پیکر  تهران، گفت: تشییع  ترور در  پیکر شهدای 
شهدای ترور 17 خرداد تکرار حماسه 9 دی بود.

فقیه  ولی  نمایندگان  با  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت 
در ادارات و نهادهای استانی، ضمن تسلیت حادثه 

ترور 17 خرداد در تهران، گفت: خون این شهدای 
اثر گذاشت و دیدیم که  ایران  عزیز در دل ملت 
پیکر مطهر شهدا، در آن  چگونه ملت در تشییع 
هوای گرم تهران و با زبان روزه شرکت کردند.وی 
با اشاره به اینکه این حادثه به خیلی از معماهایی 
که برخی افراد درست کرده بودند، پاسخ داد، گفت: 
برخی ها متاسفانه در جامعه داشتند جای شهید و 
این  و  کردند  می  کرده  را عوض  دهه 60  جالد 
خون ها جمالت رهبر معظم انقالب در سخنرانی 
14 خرداد حرم امام راحل را خوب تعبیر کرد.وی 
امام راحل فرمودند که بنده نگران  اینکه  بیان  با 
خارج نیستم بلکه از داخل کشور نگرانم، گفت: اگر 
ما در داخل مشکلی نداشته باشیم، دشمن خللی 
با  فقیه  ولی  وارد کند.نماینده  نظام  به  تواند  نمی 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  اینکه  بر  تاکید 
شود،  تببین  مردم  برای  و  عملی  جامعه  در  باید 
و  نهاد  فقیه در هر  نماینده ولی  افزود: مسئوالن 
دستگاهی این اقدام را در دستگاه خود انجام دهند.

اجرای ٥ نمایش خیابانی 
همزمان با جشن رمضان در بیرجند

کاری- در طول ماه مبارک رمضان پنج نمایش 
خیابانی در بیرجند اجرا می شود.معاون امور هنری 
و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی  با بیان این 
خبر افزود: در طول ماه مبارک رمضان پنج اجرای 
نمایش خیابانی را در مناطق مختلف شهر بیرجند 
داریم که عالقمندان می توانند از این نمایش های 
خیابانی بهره مند شوند.سید علی زمزم اظهار کرد: 

اجرای اولین و دومین نمایش خیابانی در روز پنج 
یازدهمین  در  سالجاری  خرداد   19 و   1٨ شنبه 
نمایشگاه  محل  در  کریم  قرآن  بزرگ  نمایشگاه 
بین المللی بیرجند برگزار شد.معاون امور هنری و 
سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
بیان کرد: شب گذشته ٢0 خرداد ساعت ٣0:٢1 
در پارک توحید و امشب ٢1 خرداد ساعت ٣0:٢1 
خواهد  برگزار  خیابانی  نمایش  آزادگان  پارک  در 
 ٢٢ دوشنبه  روز  همچنین  شد:  یادآور  شد.وی 
خرداد جاری ساعت ٢1:٣0 همزمان با آخرین روز 
از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم 
استان در محل نمایشگاه بین المللی استان آخرین 

نمایش خیابانی اجرا خواهد شد.

دوره زنبورداری برای اساتید انستیتوی ملی 
تعلیمات زراعی افغانستان در دانشگاه بیرجند 

برگزاری  از  بیرجند  دانشگاه  مقدم-رئیس  دادرس 
دوره زنبورداری برای اساتید انستیتوی ملی تعلیمات 
زراعی کشور افغانستان در این دانشگاه خبر داد.خلیل 
خلیلی اظهار کرد: بنا بر درخواست رئیس انستیتوی 
اسالمی  جمهوری  کشور  زراعی  تعلیمات  ملی 
افغانستان به دانشگاه بیرجند درخصوص برگزاری 
دوره زنبورداری برای چند نفر از اساتید این انستیتو 
با همکاری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و 
دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه این 

دوره به مدت 4 برگزار شد.

آغاز پنجمین فصل کاوش های
 باستان شناسی محوطه تاریخی کهنک

غالمی-پنجمین فصل کاوش های باستان شناسی 
- آموزشی محوطه تاریخی روستای کهنک سربیشه 
آغاز شد. سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سربیشه گفت: در این مرحله 
هدف  با  شناسی  باستان  کارشناسی  دانشجویان 
آموزش و اجرای میدانی حفاری های علمی در مدت 
45 روز ، کار گمانه زنی و شناسایی بخش هایی از 
قلعه کهنک را انجام می دهند. اتفاقی افزود: مجموعه 
آثار منقولی که از این کاوش ها بدست می آید در 
آزمایشگاه مرمت آثار تاریخی استان، مورد بررسی، 
مستند سازی و مرمت قرار می گیرد و پس از آن 
در ویترین اختصاصی محوطه تاریخی کهنک که در 
موزه باستان شناسی استان واقع در عمارت جهانی 

اکبریه پیش بینی شده به نمایش گذاشته می شود.

افزایش اشتغال با تجهیز خط تولید

صدا و سیما-کارخانه تولید سازه های پیچ و مهره 
و  مجدد  اندازی  راه  از  پس  بیرجند  سوله  و  ای 
تجهیز خط تولید ، برای 60 نفر شغل ایجاد کرد. 
مدیر عامل این کارخانه گفت: این واحد تولیدی در 
سال ٨5 راه اندازی شد، ولی پس از گذشت 9 سال 
، پارسال بدلیل مشکالت مالی و کمبود نقدینگی، 
تعطیل شد. لطیفی افزود: در اجرای طرح رفع موانع 
تولید، با دریافت ٢ میلیارد تومان سرمایه در گردش 
و 470 میلیون تومان تسهیالت خرید تجهیزات ، 

این واحد دوباره احیاء و راه اندازی شد.

خسارت ۴۰ میلیارد تومانی به عرصه های بیابانی خراسان جنوبی
تسنیم-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از خسارت 40 میلیارد تومانی به عرصه های بیابانی خراسان جنوبی خبر داد.نصرآبادی در بازدید از کانون های فرسایش بادی استان 
اظهار داشت: کانون های فرسایش بادی در تمام شهرستان ها به جز بیرجند وجود دارد و در این زمینه شهرستان بشرویه بیشترین خسارت و حجم این کانون ها را به خود اختصاص داده 
است.وی گفت: براساس برآوردهای  انجام شده کانون های فرسایش بادی ساالنه 40 میلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم به عرصه های بیابانی در استان خسارت وارد می کند.

آغاز ثبت نام طرح کارورزی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی

حسینی- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان از آغاز ثبت نام طرح کارورزی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی خبر داد و افزود: طرح 
کارورزی تنها شامل بیکارانی که دارای تحصیالت 
می  باشند  می  دکتری  تا  کاردانی  از  دانشگاهی 
شود. جاده گی با اشاره به مهمترین اهداف طرح 
کارورزی عنوان کرد: افزایش قابلیت جذب و اشتغال 
دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در 
محیط کار، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش 
آموختگان به بنگاه اقتصادی، ایجاد انگیزه کارآفرینی 
و کسب و کار در دانش آموختگان و ارتقای اخالق 
و صالحیت حرفه ای دانش آموختگان از جمله این 
اهداف است. وی جامعه هدف اجرای این طرح را 
ساله  گروه سنی ٢٣  دانشگاهی  آموختگان  دانش 
تا ٣٢ ساله )با احتساب ٢سال خدمت سربازی( در 
همه رشته های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه های 
اقتصادی خصوصی و تعاونی دانست و اضافه کرد: 
کارورزان در طول دوره کارورزی از بیمه حوادث و 
عمر برخوردار می گردند. جاده گی از در نظر گرفتن 
مشوق های بیمه ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان 
برای  کرد:  بیان  و  داد  خبر  کارورزان  جذب  برای 
افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در 
محیط کار، در صورت جذب کارورزان در واحد و 
بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا ٢ سال 100 درصد 
بدین  کرد.  خواهد  پرداخت  را  کارفرما  بیمه  حق 
ترتیب کارفرمایان تا ٢ سال از پرداخت حق بیمه 

در قبال کارورزان معاف خواهند بود.

تحقق 11٥ درصدی اشتغال تعهدشده 
بهزیستی استان 

کاری- مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه 115 درصدی 
اشتغال تعهدشده بهزیستی استان در سال گذشته  
سازمان  اشتغال  تعهد  افزود:   است  شده  محقق 
بهزیستی در سال 95 تعداد 697 نفر بوده است که 
تعداد ٨01 نفر تحقق یافته و در سامانه پرتال اشتغال 
ثبت گردیده است که  نشان از تحقق 115 درصدی 
دارد. عرب نژاد  یاد آور شد: راههای ایجاد اشتغال 
تعهد شده در سازمان بهزیستی ٣6 مورد بوده است 
که  می توان  از آن جمله به  مددجویان اشتغال 
یافته در مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان،  از 
طریق اجرای الگوی استاد شاگردی CBR در حوزه 
ی توانبخشی مخصوص معلوالن  و استاد شاگردی 
گروههای همیار در حوزه ی اجتماعی مخصوص 
زنان سرپرست خانوار نام برد. مدیر کل بهزیستی  با 
اشاره به اینکه از تعداد ٨01 نفر اشتغال ثبت شده تعداد 
٣٢4 نفر روستایی و 477 نفر شهری می باشند افزود:  
طرح های اشتغال ایجاد شده در بخش های مختلف 
خدمات تعداد 4٢٢، در بخش صنعت 41 نفر و در 
بخش کشاورزی ٣٣٨ نفر بوده است.وی با بیان اینکه  
اعتبارات ابالغی بانکهای عامل از تبصره ٢6 قانون 
بودجه 95 به استان مبلغ ٣٨ میلیارد و 10 میلیون 
ریال بوده است ادامه داد:  مبلغ تعداد ٣6٢ نفربه بانک  
معرفی گردیده اند که تعداد ٣0٢ نفربه مبلغ٣1 میلیارد 
و 69٣میلیون ریال تسهیالت دریافت نموده اند.عرب 
نژاد  خاطر نشان کرد:  تعداد افراد بهره مند شده از حق 
بیمه سهم خویش فرمایی ،کارفرمایی و ارتقای کارایی 
معلوالن   به تعداد ٢16 نفر به مبلغ ٣ میلیارد و 511 
میلیون و 10٣ هزار و ٢50 ریال در سال 95 می باشد.

پیش بینی برداشت یک هزار تن آلو 
از باغات خراسان جنوبی

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مهر-رئیس 
جنوبی از پیش بینی برداشت یک هزار و 15 تن 
آلو از باغات استان در سال جاری خبر داد.ولی پور 

مطلق اظهار کرد: در حال حاضر ٢76.7 هکتار از 
باغات استان زیر کشت آلو قرار دارد.وی، بیشترین 
سطح زیر کشت را مربوط به قاین عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر بالغ بر 100 هکتار از باغات 

این شهرستان مربوط به آلو است.

دره ای با آبشارهای زیبا و منحصر به فرد 
در شهرستان سرایان شناسایی شد

دادرس مقدم-مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
زیبای  دره  یک  شناسایی  از  سرایان  گردشگری  و 
دیگر منطقه سبزرود واقع در شمال روستای کریموی 
سرایان خبر داد.عرب گفت: سرایان با داشتن کویر 
زیبای سه قلعه و بهشت منجمان ایران با اقامتگاههای 
سنتی و آثار تاریخی شاخص و روستاهای ییالقی و 
خنک در شمال سرایان، بی شک یکی از زیباترین 

شهرستان های استان است.

اعزام 7۲1 روحانی به مساجد 
خراسان جنوبی در شب های قدر

مهر-مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان از اعزام 7٢1 روحانی به مساجد برای برگزاری 
مراسم شب های قدر خبر داد.حجت االسالم علی 
کوثری نیا بیان کرد: 7٢1 روحانی اعزامی به استان 

مراسم شب های قدر را در مساجد برگزار می کنند.

اعضای شورای شهر در این باره بحث کردند:

افزایش ۲۲ درصدی بازدید گردشگران از استان
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  قاسمی- 
دستی و گردشگری استان با بیان اینکه امسال 
نسبت به سال گذشته ٢٢ درصد افزایش بازدید 
از مناطق گردشگری داشتیم، افزود: همچنین 
در 15 روز اول سال ٢0 درصد افزایش اسکان 
داشتیم.»رمضانی« روز گذشته در ستاد اجرایی 
خدمات سفر استان اظهار کرد در حوزۀ فروش 
میلیون  گذشته 190  سال  هم  دستی  صنایع 
این  در  امسال  که  داشتیم  فروش  تومان 
زمینه با افزایش چشم گیری روبه رو بوده و 
است.به  رسیده  تومان  میلیون  حدود 600  به 

اقامت،  گفتۀ وی امسال در تمام زمینه های 
فروش صنایع دستی، ورود گردشگران، بازدید 
به  ارتقاء داشتیم و  از جاذبه های گردشگری 
همین دالیل رتبۀ دوم کشوری در گردشگری 
کردیم. خود  آن  از  رضوی  خراسان  از  بعد  را 

از افزایش آمار گردشگران
 تا قطب گردشگری شدن استان

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون    
کرد  بیان  این جلسه  در  خراسان جنوبی هم 
سال  در  استان  گردشگران  آمار  افزایش  که 

های اخیر، نشان می دهد که خراسان جنوبی 
می تواند به عنوان قطب گردشگری شناخته 

دارای  استان  کرد  تصریح  شود.»فرهادی« 
که  است  باالیی  گردشگری  های  ظرفیت 

اجرایی  های  دستگاه  همه  همکاری  با  باید 
این  از  مردم  و  نهاد  مردم  های  سازمان  و 

ظرفیت ها به خوبی استفاده شود و به همین 
دلیل نیاز به برنامه ریزی های بیشتری برای 

وجود  استان  گردشگری  های  جاذبه  معرفی 
های  بازارچه  اندازی  راه  وی  گفتۀ  دارد.به 
استان  خوب  کارهای  از  یکی  دستی  صنایع 
در استقبال از  گردشگران نوروزی بوده است 
دائمی  بازارچه های  ریزی،  برنامه  با  باید  که 
آن  فعالیت  و  شود  اندازی  راه  دستی  صنایع 
ها تداوم داشته باشد.وی خاطر نشان کرد که 
از اتفاقات خوب دیگر امسال در کنار افزایش 
درصدی   14 کاهش  نوروزی،  مسافران 
تصادفات و تلفات جاده ای استان بوده است.
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بیرجند  شهر  شورای  دیروز  صبح  حسینی- 
دو کمیسیون  نامه های  قرائت  کار  دستور  با 
درباره  گیری  تصمیم  و  خدمات  و  فرهنگی 
غرفه های بازار روز غفاری برگزار شد. زنگویی 
رئیس شورا با اشاره به مصوبه درباره این که 
غرفه ها به صورت اضافه شدن درصدی روی 
اجاره بها واگذار شوند عنوان کرد: هیئت تطبیق 
با مخالفت با این رای، مزایده تمام غرفه ها را 
ابالغ کرده است. وی با بیان این که مدیر کل 
دفتر شهری استانداری نیز به برگزاری مزایده 
اشاره کرده است اضافه کرد: شرط استانداری 
برای واگذاری مزایده، متعادل بودن قیمت های 
پایه است. زنگویی ادامه داد: با مزایده، قیمت ها 
به صورت نجومی باال خواهد رفت و از طرف 
را  محصوالت  قیمت  نیز  داران  غرفه  دیگر، 
افزایش می دهند. طاهری دیگر عضو شورا با 
تاکید بر این که شورا باید طبق قانون عمل کند 
خاطرنشان کرد: قانون واگذاری هر نوع غرفه 
ای را توسط مزایده اعالم کرده است. به گفته 
وی وظیفه سازمان های دیگر حمایت از قشر 
محروم است و شهرداری در این زمینه باید فقط 

قانون را در نظر بگیرد.

بازار روز حمایت از قشر محروم،
 یا منبع درآمد شهرداری؟

این  به  از اعضای شورا در پاسخ  هالل یکی 
اظهارات تصریح کرد: فلسفه بازار روز حمایت از 
قشر محروم بوده است نه این که منبع درآمدی 
برای شهرداری باشد! وی ادامه داد: کلنگ بازار 

روز با هدف عرضه مستقیم و قیمتی پایین تر از 
سطح شهر زده شده است.حسنی صفت یکی 
دیگر از اعضای شورا نیز بیان کرد: برخی از 
دستفروشان که در میدان ولی عصر با نیروی 
انتظامی درگیر شده بودند علت حضور خود را 
کرده  عنوان  روزبازار  در  نفوذ  با  افرادی  وجود 
بودند که اجازه فروش به دیگران را نمی دهند، 
با این تفاسیر در مزایده قطعا همین افراد برنده 
خواهند شد.یزدان شناس یکی دیگر از اعضا 
نیز با تاکید بر این که شورا یک بار روی این 
مصوبه به توافق رسیده بود، علت تکرار بررسی 
را بی دلیل دانست و افزود: اگر قانون مزایده را 

عنوان کرده است پس شورا نباید اظهار نظری 
است  داده  را  تکلیف  قانون  که  باره  این  در 
داشته باشد.در پایان بحث ها، به دلیل این که 
آرا مخالف و موافق برابر بود ، تصمیم گیری 

به جلسه ای با حضور تمام اعضا موکول شد.

گم شدن فاکتور کار را به درازا کشید
های  نامه  نژاد  عبدالرزاق  جلسه  ادامه  در 
کمیسیون فرهنگی را قرائت کرد. یکی از نامه ها 
که نظر خبرنگاران و حتی اعضای شورا را جلب 
کرد نامه پرداخت ٣00 هزار تومان برای خرید 
10 لباس ورزشی برای شرکت کنندگان در پیاده 
روی آدینه بود که مربوط به یک سال و نیم قبل 
می شد. عبدالرزاق نژاد در این باره توضیح داد: 
فاکتوری که برای این مبلغ داده شده بوده، ظاهرا 
گم شده و اختالف نظرها درباره صدور فاکتور 

، کار را به درازا کشاند.نیک رئیس کمیسیون 
خدمات نیز ٨ نامه این کمیسیون را قرائت کرد 
که موافقت با افزایش 15 درصدی نرخ کرایه 

سرویس مدارس در سال 96، یکی از آنان بود.

مخالفت برخی اعضا 
با تغییر مصوبات قبلی

پارکینگ  در  گذار  سرمایه  درخواست شرکت 
خیابان جمهوری مبنی بر افزایش تعرفه های 
پارکینگ و یا لغو مصوبه سال 96 شورا از دیگر 
نامه ها بود. نیک با توضیح این که اواخر سال 
گذشته ، شورا در مصوبه ای تعرفه پارکینگ را 
از هزار تومان به 500 تومان کاهش داد عنوان 
کرد: سرمایه گذار مدعی است با این تغییر ضرر 
زیادی را متحمل شده است. اعضای شورا با 
مخالفت با این که نباید مصوبات شورا را مدام 
تغییر داد پیشنهاد کردند که تعرفه ها اصالح 
و تعدیل شود. یزدان شناس هم با بیان این 
که در مصوبه اخیر شورا ، با کاهش تعرفه ها، 
از طرف دیگر تمام پارکینگ های شهر را در 
طرح آورده ایم تاکید کرد: این کار ما، برای این 
شرکت سودآوری به همراه دارد.وی با اشاره به 
این که شورا در گذشته تعرفه را افزایش داده 
بود ولی اجرا نمی شد عنوان کرد: برای مثال 
مصوبه 700 تومان بود ولی با تعرفه ٢00 تومان 

در پارکینگ ها حساب می شد. یزدان شناس 
با بیان این که پس از مکانیزه شدن سیستم ها 
، مصوبات اجرا شد خاطر نشان کرد: از نظر ما 
قیمت ها ٢0 درصد افزایش داشت ولی برای 
مردم چندین برابر حس می شد.وی پیشنهاد 
داد: با همین 500 تومان در زمان حاضر شروع 
مردم  برای  یافت  افزایش  زمانی که  تا  کنیم 
شد  قرار  مذاکرات  پایان  نباشد.در  آور  تعجب 
بیشتر درباره  بررسی  برای  به شهرداری  نامه 

حجم ضرر این سرمایه گذار ارسال گردد.

درحاشیه:
در ابتدای جلسه، فردی با حضور در شورا عنوان 
کرد: برای ساخت زمین خود از شهرداری پروانه 
گرفتم ولی پس از شکایت مالک ملک کناری 
درباره تعداد طبقاتی که ساخته ام، شهرداری 
اعالم کرد که پروانه اشتباه صادر شده و باید 
درگیر  سال  یک  داد:  ادامه  وی  کنم.  اصالح 
این تغییر را به من پرداخت  بودم تا خسارت 
کنند ولی کار به جایی نرسید. از شما نمایندگان 
مردم تقاضا دارم مدافع حق شهروند باشید.پس 
از بحث های مختلف در این باره قرار شد جلسه 
شورا،  اعضای  منطقه،  شهردار  حضور  با  ای 
کمیسیون حقوقی و عمران و مسئول حقوقی 

شهرداری برگزار شود.

منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کانون  امنای  هیئت  رئیس  و  استانداری 
به  توجه  بر  تأکید  با  استان  کارآفرینان 
استفاده  گفت:  کودکان  اجتماعی  آسیب های 

کاهش  راستای  در  کارآفرینان  ظرفیت  از 
کار  دستور  در  باید  اجتماعی  آسیب های 
خبرگزاری  گزارش  به  گیرد.  قرار  مسئوالن 
هیئت  جلسه  در  سرفرازی  تسنیم،عصمت 
بر  تأکید  با  استان  کارآفرینان  کانون  امنای 
توجه به آسیب های اجتماعی کودکان اظهار 
کودکان  اجتماعی  آسیب های  به  توجه  کرد: 
یکی از با اهمیت ترین مسائل اجتماعی است 
که مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری است.

تشکل های  و  کارآفرینان  نگاه  افزود:  وی 
مردمی فراتر از نگاه مسئولیت قانونی و ساختار 
اداری است به همین دلیل تجربیات گذشته 
ثابت کرده مشارکت تشکل های مردم نهاد در 
اجرای بسیاری از موضوعات می تواند اتفاقات 
بسیار خوبی را رقم بزند.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و منابع استانداری بیان کرد: همراهی 
از  استفاده  و  غیردولتی  تشکل های  تعامل  و 
دستگاه های  و  قانون  در  موجود  ظرفیت های 

انجام  سرعت  و  تسهیل  در  می تواند  دولتی 
برنامه ها موثر باشد. وی بیان کرد: اولویت های 
استان در موارد مربوط به مسائل اجتماعی باید 
تولیدی،  کارگاه  راه اندازی  و  شود  شناسایی 
فروشگاه و نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع 
با بنیه ضعیف  افراد  دستی تولید شده توسط 
مالی در قالب شرکت تعاونی در راستای اجرای 
طرح خیرین کارآفرین از دیگر موضوعاتی است 
که پیشنهاد می شود.رئیس هیئت امنای کانون 

موضوعات  این  کرد:  خاطرنشان  کارآفرینان 
اشتغال حدود 100 نفر را درپی خواهد داشت.

سرفرازی تصریح کرد: طرح آموزش و اشتغال 
کارآفرینان  کانون  سوی  از  نیز  کار  کودکان 
هیئت  راستا  این  در  که  شده  مطرح  استان 
مدیره کانون خواستار احصاء آمار و اطالعات 
و  همکاری  کار،  کودکان  از  واقعی  و  دقیق 
دستگاه های  سوی  از  تعامل  و  همفکری 
متولی و زیربط در حوزه کودکان کار هستند.

توجه به فلسفه بازار روز یا اجرای محض قانون

استفاده از ظرفیت کارآفرینان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی
نت
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و  امیرآبادیزاده-رئیس سازمان صنعت، معدن 
بزرگداشت  برگزاری مراسم  از  استان  تجارت 
دهه تولید خراسان جنوبی در تیرماه خبر داد 
و گفت: این مراسم با حضور  یکی از مقامات 
و  معدن  صنعت،  دست اندرکاران  و  کشوری 
در  می شود.شهرکی  برگزار  استان  تجارت 
روز  بزرگداشت  هماهنگی  جلسه  نخستین 
حضور  با  که  معدن  و  صنعت  روز  و  اصناف 
اعضای ستاد بزرگداشت دهه تولید برگزار شد 
اظهار کرد: این جلسه با هدف تقدیر از فعاالن 

عرصه صنعت، معدن و اصناف برگزار شد.وی 
بیان کرد: اعضای ستاد بزرگداشت دهه تولید 
متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی استان، 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، اتاق 
از  تعدادی  و  معدن  و  صنعت  بانک  اصناف، 
واحدهای تولیدی استان است.شهرکی اظهار 
کرد: با توجه به خدماتی که بخش صنعت و 
ارائه  اشتغال  و  تولید  رونق  راستای  در  معدن 
می دهند طی مراسمی در تهران از برگزیدگان 

کشوری تقدیر به عمل می آید و به تبع آن در 
نظر است از برگزیدگان استانی  طی مراسمی  
قدردانی شود تا عموم مردم در جریان فعالیت ها 
سازمان  گیرند.رئیس  قرار  آنها  تالش های  و 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مقامات  با  دیدار  تولید  دهه  در  کرد:  تصریح 
ولی  نماینده   ، استاندار  جمله  از  استان  عالی 
فقیه و امام جمعه  شهرستان بیرجند صورت 
فعالیت ها و  اقدامات،  خواهد گرفت و آخرین 
برنامه های سازمان ارائه خواهد شد.وی تصریح 

کرد: برگزاری همایش روز صنعت و معدن و 
تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و اصناف برتر 
و پیشکسوت استان، برگزاری نشست خبری، و 
بازدید از بعضی واحدهای صنعتی و معدنی با 
رویکرد آشنایی با فعالیت های این مجموعه 
ایام  این  برای  که  است  برنامه هایی  دیگر  از 
تدارک دیده شده است.شهرکی به شعار امسال 
روز صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: شعار 
امسال روز صنعت، معدن و تجارت، »تولید و 
برنامه های  و  است   ایران«  اشتغال- ساخت 

این دهه با محوریت این شعار برگزار می شود.
)Ava.news20@gmail.com(

برنامه های بزرگداشت دهه تولید در خراسان جنوبی تشریح شد

میراث  مدیرکل  گذشته  روز  قوسی-ظهر 
فرهنگی و صنایع دستی به مناسبت روز جهانی 
صنایع دستی و آغاز هفته صنایع دستی در جمع 
اصحاب رسانه حضور یافت. رمضانی عنوان کرد: 
خراسان جنوبی در سال جاری میزبان نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی با حضور همه استان ها 
در آذر ماه خواهد بود  وی ادامه داد :در بخش 
بازارچه های صنایع دستی، بازارچه صنایع دستی 
سرایان با همت شهرداری در نوروز به بهره داری 
رسید و در اختیار هنرمندان و صنعتگران قرار 
گرفت. همچنین در طبس در ساختمان سردر 
باغ گلشن بازارچه صنایع دستی در ساختمانی 
که بالاستفاده بود، راه اندازی شد و یک طبقه 
بازارچه  به  آن  دیگر  طبقه ی  و  موزه  آن  ی 
صنایع دستی اختصاص یافت. همچنین در شهر 

خضری کلنگ ایجاد بازارچه صنایع دستی با 
اعتبار 100 میلیون تومان زده شد و مقدمات کار 
اجرایی آن در حال فراهم شدن است. رمضانی 
ادامه داد: در یک سال گذشته با حمایت مردم 
بازارچه  و  ها  نمایشگاه  خودجوش  به صورت 
های موقت صنایع دستی در بعضی نقاط استان 
مانند روستای کریمون و روستای چاه داشی برپا 
شد. وی اضافه کرد: در منطقه نمونه بوذرجمهر 
قاین بازارچه ای با 6 غرفه ساخته شده است و 
بازارچه صنایع دستی فردوس تا پایان سال آماده 
بهره برداری خواهد بود. همچنین بازارچه صنایع 
واگذار  هنرمندان  به  را  بیرجند  اکبریه  دستی 
شرکتهای  اتحادیه  با  آن  ی  اداره  که  کردیم 
تعاونی صنایع دستی می باشد و اگر فواید مادی و 
معنوی داشته باشد نصیب خود هنرمندان خواهد 

شد. مدیر کل میراث فرهنگی افزود: امسال در 
شرکت  رومیران   مجموعه  رنگریزی  کارگاه 
تعاونی تولید جاجیم- در روستای روم مبلغ 50 
توانیم  می  االن  و  است  شده  هزینه  میلیون 
ادعا کنیم تولیدات بخش جاجیم در رومیران از 
رنگهای طبیعی استفاده می شود. وی ادامه داد: 
دومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی استان 
را برگزار کردیم که باعث شد هنرمندان تولیدات 
خود را عرضه کنند و مردم هم با هنرهای سنتی 
بیشتر آشنا شدند.وی در مورد موزه عروسک ها 
توضیح داد: عروسک ها در ردیف تولیدات دستی 
عشایر منطقه تاج میر می باشد که ثبت ملی هم 
شده است و به عنوان اولین عروسک ایرانی در 
فهرست میراث معنوی به ثبت رسیده است. موزه 
عروسک در مجموعه جهانی اکبریه، بعد از موزه 

عروسک ملل در تهران دومین موزه عروسکی 
در کشور است. رمضانی تصریح کرد: فروش 
صنایع دستی در ایام نوروز امسال 57٢ میلیون 
تومان بوده است. وی اضافه کرد: در اولین سال 
حضورم در نوروز سال 9٣ فروش صنایع دستی 
190 میلیون تومان بود که این جهش نشان 
دهنده این است که در معرفی صنایع دستی 
موفق عمل کرده ایم.مدیرکل میراث بیان کرد: 
و  روستاها  برخی  به  فرهنگی  میراث  سازمان 
شهرهای کشور برای یک شاخه خاص از صنایع 
دستی، نشان ملی اعطا می کند. در همین راستا 
روستای خراشاد به عنوان روستای پارچه بافی و 
حوله بافی ایران ثبت ملی شد و قرار شد همزمان 
با ابالغ سازمان جشنی را ترتیب بدهیم. رمضانی 
ابراز امیدواری کرد دیگر روستاهای استان مانند 

سیدان در زمینه سیاه چادر، روستای خور در زمینه 
پالس بافی، طبس در زمینه گیوه بافی ثبت ملی 
شوند. یکی دیگر از برنامه های سازمان توجه 
به روستاها و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در 
روستاها است. در همین جهت سازمان میراث 
فرهنگی در مرحله اول تعداد 76 روستا را در 
کشور با اعزام کارشناسان شناسایی می کند تا 
ظرفیت های آن ها را بررسی کند. سپس به 
صورت ویژه به این روستاها اعتبار اختصاص 
می دهد تا امکانات بالقوه آنها تبدیل به امکانات 
بالفعل برای ایجاد اشتغال شود. وی خبر داد: قرار 
شده است که سازمان میراث فرهنگی در خور 
کارگاه بزرگ آموزش و تولید سنگ های زینتی 

با اعتبار 100 میلیون تومان ایجاد کند.

نمایشگاه سراسری صنایع دستی در بیرجند برگزار می شود

عکس: حسینی

عکس:پرتال استانداری
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امام علی علیه السالم فرمودند:
الُة لُِکلِّ َشیٍء َوجٌه َو َوجُه دینِکم الصَّ

هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است.
)بحار االنوار،ج82،ص227(

قسمت چهارم: مطالعه در 80 ثانیه
بخش دوم: 

توانپزشکی علمی است به منظور فراهم نمودن زمینه های الزم برای 
برنامه ریزی،نظارت، حمایت، ارتقا و تقویت واحدهای توانبخشی که 
شامل: بهداشت و درمان ، فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوپدی فنی.... 
و نیز تامین تجهیزات و وسایل کمکی جهت بازتوانی معلوالن در 
رساندن آنها به حداکثر استقالل می باشد. لذا بنا بر ماهیت تاسیس، 
موسسه عظیم خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( که به نوبه 
خود بهترین در شرق کشور است وابسته به این علم می باشد و 
حوزه های: 1( درمان و پرستاری 2( کاردرمانی  3( گفتاردرمانی 
4( مددکاری 5( هیدروتراپی 6( ارتوز و پروتوز )ارتوپدی فنی( را با 
معاونت سرکار خانم سروری کارشناس کاردرمانی و کارشناس ارشد 
روانشناسی کودکان استثنایی داراست  که در این قسمت به توضیح 

3  واحد دوم می پردازیم.
موسسه  در   1394 سال  ابتدای  از  مددکاری  مددکاری:  واحد 

حضرت  توانبخشی 
با  اکبر)ع(  علی 
حضور یک کارشناس 
 295 و  مددکاری 
را  کارش   توانخواه 
در 3حیطه الف( کار 

با فرد  ب( کار با خانواده و ج( کار با جامعه آغاز کرد.
کار با فرد مددکاری در 7 مورد انجام می شود: 

1( پایش پرونده های توانخواهان 

2( اقدام برای صدور شناسنامه توانخواهانی که فاقد شناسایی بودند 
3( اقدام برای صدور دفترچه بیمه توانخواهان 4( اقدام برای صدور 

قیم نامه افراد فاقد سرپرست قانونی یا بد سرپرست
 5( ویرایش اطالعات توانخواهان در سامانه پی منت

 6( ثبت یارانه توانخواهان در سامانه پی منت
 7( همکاری با واحد توانبخشی)گفتاردرمانی،روانشناسی،کاردرمانی،

پزشک از خرداد 1395(
کار با خانواده مددکاری 2 مورد را زیر مجموعه دارد: 

* تماس با خانواده توانخواهان 
 * مصاحبه با خانواده توانخواه و هدایت آنها برای بهتر شدن وضعیت مددجو

و نیز کار با جامعه را با این اهداف به دنبال دارد: 
1( ارتباط با دادگستری)واحد سرپرستی،دادگاه خانواده(

 2( ارتباط با اداره ثبت و احوال برای صدور شناسنامه،صدور المثنی 
شناسنامه برای مددجویانی که شناسنامه آنها مفقود گشته است

قانونی  پزشک  با  ارتباط   )3  
برای تغیین سن توانخواه و تایید 
از  گواهی  و  معرفی  با  معلولیت 

طرف موسسه
هیدروتراپی)آبدرمانی( : 

و  معلولین  استفاده  هدف  با 
همشهریان عزیز در سال 1387 با 
حضور استاندار وقت در 2 بخش 

سالن ویژه معلولین و سایر عموم کلنگ زنی شد که تا به امروز 
50 درصد پیشرفت عمرانی داشته که با توجه به مساعدت استاندار 
محترم امیدواریم سالن ویژه معلولین نیمه اول سال 1396 به بهره 

برداری برسد.
پروتوز و   ارتوز 
: فنی(   )ارتوپدی 
از  ای  زیرمجموعه   
رشته های توانپزشکی 
کارشناسان  و  است 
اعضای  از  رشته  این 
به  توانبخشی  تیم 

حساب می آیند. نقش ارتوپدی فنی در روند توانبخشی بیماران، 
ساخت ارتوز و پروتز و همچنین آموزش نحوه استفاده از این وسایل 
به بیمار می باشد. ارتوز به وسایل کمکی اطالق می شود که جهت 
جلوگیری از درد و تصحیح بد شکلی ها و یا نگهداری و ثابت نمودن 
قسمت های مختلف بدن به موازات اندام به کار می روند و پروتز 
جایگزین اندام یا قسمت از دست رفته می شود که می تواند جنبه 
عملکردی و یا زیبایی داشته باشد.  کلینیک ارتوپدی فنی توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع( دارای مجوز از معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی می باشد که در سال  1387 به منظور طراحی ، ساخت انواع 
کفش و کفی طبی ، زانوبند و کمر بند طبی ، دست و پای مصنوعی 
با حضور متخصصان فنی شروع به کار نمود که هم اکنون زیر نظر 

کارشناس ارشد ارتوپدی فنی سرکار خانم پرتوی فر به ) شماره نظام 
پزشکی  ا-پ-79( و یک دستیار تجربی آماده ارائه مشاوره رایگان و 

خدمات  ذیل می باشد:
1-  ساخت کفی و کفش های طبی جهت:

*   سالمندان و زنان باردار
*  بیماران دیابتی ، آرتروز و آرتریت روماتوئید

*  مشکالت کف پا )صافی کف پا ، خارپاشنه و غیره(
*  مشکالت حرکتی و درد در زانو و کمر

2-   ساخت انواع کمربند و گردن بند های طبی جهت:
*  بعد از جراحی ستون فقرات
*  شکستگی  های این نواحی 

*   درد و گرفتگی عضالت و آسیب های لیگامانی
*  دیسک مهره ها

3-  ساخت انواع ارتوزهای 
 *  اندام فوقانی : ) انواع اسپیلنت ها  جهت  شکستگی ، سوختگی  و فلج اندام(

*  اندام تحتانی :  )انواع بریس ها جهت جبران ضعف حرکتی در 
اندام  و زانوبند های طبی(

*  ستون فقرات: ) انواع  بریس ها جهت ایجاد بی حرکتی و حفظ 
وضعیت مناسب (

این مرکز افتخار دارد با توجه به تجربیات قبلی و استفاده از متخصصان 
این رشته خدمات فوق را با نازلترین قیمت ، در اسرع وقت به جامعه  
هدف و نیز با تخفیفات ویژه به معرفان بنیاد شهید،بهزیستی و کمیته 

امداد امام خمینی)ره( ارائه نماید.
 جهت سفارش می توانید با شماره های 32252050- 32252080 
داخلی 243 واحد ارتوز و پروتز مؤسسه توانبخشی حضرت علی 

اکبر)ع( تماس حاصل فرمایید.
شماره حساب های موسسه :

بانک ملی شعبه حکیم نزاری:
0105625232002   
بانک توسعه تعاون :

4000-317-1647394- 1 
شماره کارت بانک پاسارگاد:
5022291900043355 

تلفن: 32252050 -32252060    
دورنگار: 056-32252070

www.tavanaliakbar.ir :سایت
بیرجند- شهرک شهید مفتح- خیابان شهید 

شهاب-  موسسه خیریه توانبخشی
 حضرت علی اکبر)ع(

  روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی
 حضرت علی اکبر )ع(

آری ، این خاک مقدس موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( است


