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روحانی باید سعه صدر بیشتری 

در مواجهه با منتقدان داشته باشد
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 با کمبود تعرفه مواجه نشدیم
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مرثیه ای در باب
 مهاجرت نخبگان از استان

* هرم پور

ی  دوره  از  پس  ویژه  به  و  اخیر  سالهای  در 
طوالنی خشکسالی های نزدیک به بیست ساله 
در جنوب خراسان، از یک پدیده ی مهم و بسیار 
تأثیرگذار به نام »مهاجرت« رونمایی شد؛ پدیده 
ای که بخشی از آن متوجه مهاجرت روستائیان 
و  استان  شهرستانهای  مراکز  به  مرزنشینان  و 
مرکز  شهروندان  مهاجرت  متوجه  آن  از  بخشی 
شهرستانها به استانهای همجوار بود. این پدیده 
قطعًا  که  داشت  دنبال  به  بزرگی  های  آسیب 
آن  جبران  یا  و  جبران  غیرقابل  آن  از  بخشی 
بسیار سخت و طوالنی خواهد بود. خشکسالی در 
کنار بی توجهی مسؤولین، عدم مدیریت مناسب 
»داشته ها« و غنیمت نشمردن »فرصت ها» و 
و  بین مسؤولین  ها  اختالف  تشدید  »امکانات«، 
رقابت های سیاسی که بر توسعه ی اجتماعی و 
وال فرهنگی غلبه کرده است، ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

ن ت
سا

 اح
س:

عک

بازنگری طرح تفصیلی 
بی  معناست

قاسمی- عضو شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران با بیان اینکه بازنگری طرح تفصیلی بیرجند بعد از ۱۰ سال هیچ فایده و معنایی 
ندارد و کمکی به شهر نمی کند، اظهار کرد: زمانی برای این کارها نداریم چون شهر بیرجند با شرایط خاصی که دارد، در برابر زلزله و آسیب 
وضع خوبی ندارد. »بهمن ادیب زاده« پنج شنبه در جلسه ستاد باز آفرینی شهرستان بیرجند افزود: در طرح تفصیلی که سال ها از آن می گذرد، 
مردم هستند که آسیب می بینند و  بازنگری  طرحی ۱۰ ساله هیچ فایده ای به جزء از دست دادن زمان ندارد. وی عنوان کرد که مردم در 
بافت های فرسوده فقط دنبال حل مشکالت کوچک خود هستند و ما باید در برنامه های مدیریت شهری مشکالت آن ها را برطرف کنیم 
چون طرح های بزرگی مانند مسکن مهر را اجرایی کردیم در حالی که اکنون حدود ۱66 هزار واحد آن بدون متقاضی است. به گفتۀ وی 
بیرجند 3 هزار و 6۰۰ هکتار مساحت دارد که 9۰ هکتار آن بافت تاریخی، ۱64 هکتار بافت فرسوده، ۲۰۰ هکتار سکونتگاه غیررسمی فرسوده، 
۱5۰ هکتار بافت روستایی یا فرسوده به توان سه می باشد. عضو شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران با اشاره به اینکه برای اولین 
بار مردم عادی در کنار مسئوالن کنار هم می نشینند، تأکید کرد که مسئوالن باید به این مورد توجه داشته باشن  ...   )مشروح  در صفحه 7 (

بازآفرینی شهری و دعوا بر سر اعتبار

آگهی مزایده نوبت اول 
اجاره واحدهای مسکونی 

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

شرح در صفحه آخر

تا کی رفتی همه جا حرف نکو نامی توست 
ای نکونام نشاید که تو از یاد روی

سیزدهمین سال درگذشت

 شادروان علی عبدالهی
 را با ذکر فاتحه و صلوات به روح پاکش گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

سه سال گذشت
 رفتی... 

به همین سادگی ...
ما ماندیم و حجم بزرگی از ماتم های 

تلمبار شده در دل 
ما ماندیم و همه آن حسرت هایی که تنها

 با یک در آغوش کشیدن، می ریخت
ما ماندیم و جای خالی کوچکی که بزرگواری 

 پدری چون تو را به یادمان می آورد
 ما ماندیم و یک اندوه بزرگ

یاد و نام پدر عزیزمان شادروان

 حـاج علی سعیـدی
 را در سومین سالگرد درگذشتش با قرائت فاتحه و ذکر صلواتی به به روح پاکش گرامی می داریم.

فرزندان

انا هلل و انا الیه راجعون
آن که رفت تا قیامت باز نگردد ای دوستان

شکوه ز دشمنان داریم در دو دیر ای هوشمندان

به اطالع مردم شریف بیرجند و حومه می رساند:

به مناسبت سالگرد فوت 

عالم ربانی آیت ا... 

سید محمد حائری زاده 
 جلسه یادبودی یکشنبه 1396/5/15 
از ساعت 5/30 الی 7/30 بعدازظهر

 در محل مسجد جامع علوی )مسجد حائری( برگزار می شود
 امیدواریم با حضور خود ما را در این فراق سخت تسلی بخشید.

بانو ایزدخواه الموسوی )بانو حائری زاده( و سه سبیه

  آگهــي مزایــده   شماره شناسه:68148
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 4 )چهار( دستگاه خودروی مازاد خود را ازطریق مزایده عمومی به شماره فراخوان 100963929000001  
به فروش برساند. متقاضیان محترم مي توانند جهت مالحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده، از تاریخ انتشار آگهي 96/05/10 لغایت 96/05/20 به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  1-32421560-056 اداره امور اداری تماس حاصل فرمایند.
آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و تحویل پاکت )الف(- تضمین شرکت در مزایده - به اداره کل حفاظت محیط زیست، پایان 
وقت اداري روز 96/05/21 خواهد بود. زمان و مکان جلسه کمیسیون مزایده: یکشنبه مورخ 96/05/22 ساعت 9 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار خواهد 

شد. به پیشنهادات ناقص، مبهم ، مشروط و یا فاقد سپرده کافي شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی، کارشناسی و کلیه هزینه هاي پس از فروش به عهده خریدار خواهد بود.

لیست خودروهای مازاد )قابل شماره گذاری( اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

قیمت پایه )میلیون ریال(مدل )شمسی(رنگشماره پالکنام خودروردیف

1386110نوک مدادی18 الف274- ایران 12پاژن1

1388130سفید25 الف316- ایران 12پاژن2

1385100نقره ای14 الف683- ایران 12مزدا دو کابین3

138570نقره ای14 الف684- ایران 12مزدا تک کابین4

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از 
 نحوه ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
 به آدرس خیابان مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت

طبقه همکف اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 05632221220 
تماس حاصل نمایند.

 اداره كل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 

جنـاب آقـای دكتـر رضایـی
با تقدیم احترام بدینوسیله با ارج نهادن به تالش های بی وقفه و دلسوزانه و خدمات چندین 
ساله جناب عالی در میعادگاه پرفیض نماز جمعه مرکز استان توفیقات و سربلندی شما را 

در پناه الطاف بیکران الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری آرزومندیم.

انجمن صنفی شركت های حمل و نقل فرآورده های نفتی خراسان جنوبی 

پایگاه انتخاب رشته کنکور96
 آموزشگاه علمی دهخدا بیرجند

با حضورآقایان:
 اصغری، صادقی،کرامتی

32441152
09355538312 

میلیاردها تومان زیر قیمت
فروش ملک دربست بي نظیر100 ساله 

)دهکده صفاري(
5،6 هکتارباسند2 قنات ،1ربع تا بیرجند 

في کارشناسي
09126881005

هتل مقدم با کلیه امکانات جهت ادارات 
خوابگاه ها و ... فروش یا اجاره داده می شود.  

32223837 - 32222827

زمین فروشی 1000 متر همراه 
با آب و تلفن  09155618454

کلیه ضایعات آهن و چدن شما را 
با باالترین قیمت نقدا خریداریم. 

09036240644
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 هشدار تازه بانک مرکزی به سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز 

عصر اعتبار- معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار دوباره به مردم برای عدم سپرده گذاری در موسسات مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه گذاری مطمئن، اسامی موسسات معتبر را در سایت 
بانک مرکزی چک کنید. در غیر این صورت مسئولیت هر گونه مشکل به عهده خودشان است. وی تاکید کرد: موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد 
خواهد شد؛ البته اسامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است و مردم با دریافت اطالعات صحیح می توانند راه صحیح سپرده گذاری خود را بیابند.

سرمقاله

قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت

تسنیم-رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان این 
که تاکنون به حوزه قیمت گذاری خودروهای وارداتی 
ورود پیدا نکرده است، اظهار داشت: در حال حاضر 
قیمت خودروهای وارداتی 10 تا 20 درصد گران شد.

عملیات عمرانی
 پدیده شاندیز رسمًا آغاز شد

تسنیم- مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 
و  تولید  مقاومتی؛  اقتصاد  سال  در  گفت:  شاندیز 
پروژه های  عمرانی  عملیات  دوباره  ،آغاز  اشتغال 
پدیده شاندیز نویدبخش توسعه اقتصاد و اشتغال 
است. خجسته گفت: خوشبختانه در حال حاضر 
شده  برطرف  پدیده  مشکالت  از  عمده ای  بخش 
کشاورزی،  جهاد  مسایل  حل  پیگیری  است، 
مطالبات شهرداری، آب منطقه ای استان و تقسیط 
از  اعتبار  تامین  نیز  سویی  از  و  دارایی  به  بدهی 
طریق کنسرسیوم بانکی با عاملیت بانک صادرات 
پیام  بزرگ ترین  است، که  نتیجه رسیده  به  ایران 
به  آرامش  بازگشت  بانکی  کنسرسیوم  پرداخت 
و  مهم ترین  جمله  از  که،  بوده  پدیده  مجموعه 

شاخص ترین اقدامات در این مدت می باشد.

»روغن جامد« جمع می شود

تسنیم-یک مسئول سازمان غذا و داروی کشور از 
حذف روغن جامد از سبد خانوار تا پایان برنامه ششم 
برنامه های  به  مستوفی  شهریار  داد.  خبر  توسعه 
کاهش میزان نمک و چربی در محصوالت غذایی 
اشاره کرد وگفت: تا پایان برنامه ششم توسعه باید 
میزان اسیدهای چرب ترانس در سبد خانوار به صفر 
درصد برسد، همچنین در این برنامه مقرر شده تا 
روغن جامد به طور کامل از سبد خانوار حذف شود.

وی افزود: همچنین در محصوالت غذایی میزان قند 
باید 30 درصد و میزان نمک در نان نانوایی ها 50 

درصد کاهش داده شود.

پیاز بی خیال شد

باشگاه خبرنگاران- حسین اصغری مدیر کل دفتر 
سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش 
40 درصدی پیاز نسبت به دو هفته گذشته خبر 
داد و گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پیاز به 
طور متوسط سر مزرعه هزار و 570 و میدان میوه 
و تره بار هزار و 750 تومان است که نسبت به روز 

قبل خود 4.5 درصد تقلیل یافته است.

مرثیه ای در باب
 مهاجرت نخبگان از استان

* هرم پور

نقاب  دوباره  سالها  این  در   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

مهاجرت  نام  به  تری  بسیار خطرناک  پدیده ی  از 
نخبگان از استان برداشته است؛  پدیده ای که قریب 
پنج سال قبل در یکی از شماره های روزنامه درباره 
ی آن نوشتم و در سه سال اخیر نشانه های آن به 
تدریج آشکار و در ماههای اخیر تشدید شده است. 
در خاطرم هست در همان سالها خطاب به مسؤولین 
استانی هشدار دادم که عدم توجه به توسعه ی متوازن 
استان و عدم استفاده از فرصت های مطلوب برای 
پیشرفت خراسان جنوبی و دعوت نکردن از نخبگان 
برای گرفتن سهمشان در توسعه استان در حوزه ی 
ارائه طرح و نظر و برنامه، باعث خواهد شد نوعی 
دلمردگی، سرخوردگی، بی اعتمادی، بی انگیزگی و 
ناامیدی از آینده در اجتماع استانی ما بروز پیدا کند 
و این سرخوردگی و ناامیدی در طبقات نخبه، زودتر 
از سایر طبقات اجتماعی رسوب و خودنمایی خواهد 
کرد. نتیجه آن، آغاز سیلی از مهاجرت های نخبگان 
از استان به شهرهای بزرگ و برخوردارتر خواهد بود. 
در ماههای اخیر حداقل دهها نفر بیرجندی را می 
شناسم که در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و هنری، 
ادبی، مذهبی، علمی و آموزشی، فنی و اقتصادی جزو 
سرآمدان، صاحب نظران و نخبگان استان بوده اند و 
در تدارک مقدمات مهاجرت از بیرجند به شهرهایی 
مثل مشهد، تهران، سمنان، قم و اصفهان هستند. 
بازتاب این مهاجرت ها در کوتاه مدت و بلند مدت 
چیست؟ جز مواجه شدن استان در سالهای آینده با 
دریایی پهناور و خشک از »نداشته های« انسانی و جز 
روبرو شدن با »قحطی« نخبگانی که روزگاری می 
توانستند سرمنشأ پیشرفت های ماندگار برای خراسان 
جنوبی باشند؟ آیا در بزنگاه توسعه و عمران و پیشرفت 
استان، وقتی تنها پوسته ای و نامی از خراسان جنوبی 
به همراه مردمی خسته، درمانده و ناامید از آینده باقی 
مانده باشند، کدام ابزار مهم وجود خواهد داشت که 
بدون حضور نخبگانی در زمینه های گوناگون، بتواند 
دوباره آوازه ای از خراسان جنوبی را بلند کند؟ نکته 
مهم این است که اپیدمی  این مهاجرت دوباره پس 
از چند سال در حال فراگیرتر شدن است. در سالهای 
اکنون  بود،  نخبگان  بازگشت  به  امیدی  اگر  قبل، 
نخبه ی مهاجر، با واکاوی شرایط خراسان جنوبی به 
هیچ عنوان حضور در استان و خون دل خوردن را با 
پیشرفت در زمینه های مختلف عوض نخواهد کرد 
و چه بسا دیگراِن باقی مانده در استان را به فراخور 
موقعیت های پیش رو، به مهاجرت و نجات خود از 
این شرایط، ترغیب و تشویق خواهد نمود. همه ی 
دستاورد ما از این مهاجرت، انجمن های ماهیانه ای 
خواهد بود که در شهرهای بزرگ، جمعی از نخبگاِن 
دلسوز استان را گردهم آورد و احیاناً هر سال با انتشار 
اطالعیه و بیانه ای برای عقب ماندگی های این استان 
سری به تأسف تکان دهند و مسؤولین را به رسیدگی 

بیشتر فراخوانند. همین و بس!
اینک اما هیچ ُعسر و َحرجی بر آن نخبه ی مهاجر 
یا مّنتی بر رفتن او نیست. مّنت و فریاد بر مدیران 
یاد  را  مدیریت  و  نیستند  مدیر  که  غیردلسوزیست 
نگرفته اند و فرصت ها را یکی پس از دیگری و 
موقعیت ها را یکی قبل ازدیگری در جام زهر آلود 
خودخواهی ها و سیاسی کاری ها و منفعت طلبی ها 
و مصلحت اندیشی ها ذوب می کنند. در این روند 
استحاله ی تدریجی استان خراسان جنوبی و درمیانه 
ی گردباد پرآشوب دوران »پسرفت استان« که کم 
کم وزیدن آغاز کرده است، جمعی از »دلسوز نماها« 
نیز بی تقصیر نیستند که دعواها و ُدگم اندیشی ها و 
تعصب های بی جا و اختالفات و جر و بحث های 
کودکانه شان، امان از توسعه استان بریده و امید از 
پیشرفت آن را قطع کرده است. بیایید دوباره با هم 
مرور کنیم که چه گفتیم؛ »استان خراسان جنوبی در 
سالهای اخیر آنچنان که باید توسعه نیافت. اولویت ها 
تغییر کردند. مهاجرت ها از استان به شهرهای بزرگ 
و برخوردارتر افزایش پیدا کرد. خراسان جنوبی با فقر 
نخبه و صاحبان اندیشه مواجه شد و بعد،  لزوماً این 
استان چاره ای جز قرار گرفتن در سراشیبی ضرر و 
زیان و استحاله ی  زیربناها، زمینه ها، ساختارهای 
انسانی و امکانات جغرافیایی وطبیعی اش نخواهد 
داشت.« اما پاسخ به این سؤال مهم »که حال چه باید 
کرد؟«؛  دنیایی از حرف و جهانی از گفته ها و ناگفته 
ها دارد. شاید با تغییر در تفکرات، تغییر در الگوهای 
تعاملی، تغییر در نگاه به مدیریت ها، تغییر در زوایه دید 
برخی از نادلسوزان و دلسوزنماها و تغییر در سرعت 
اجرای برنامه های توسعه ای، تغییر در نگاه مدیران 
کالن کشور به شرایط و موقعیت خراسان جنوبی و به 
ویژه تغییر در نوع مطالبات مردمی، بتوان فقط کمی 
از ُخسران و زیان و ضرر پیش رو  را کاهش داد و 
همان معدود نخبه ی انگشت شماری را هم که به 
هر دلیلی، فعاًل در استان مانده است، حفظ کرد و برای 
دوران توسعه از ظرفیت هایشان بهره گرفت. ما قطعًا 
در سالهای آینده عالوه بر قحِط طبیعت، با  خشکسالی 

انسانی هم دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

مرداد   15 از  آموزشی  مواد  توزیع  و  فروش  سامانه  میزان- 
دوره  و  ابتدایی  ششم  تا  دوم  پایه های  دانش آموزان  برای 
پیش دانشگاهی، مجددا فعال می شود و این مهلت تا 30 مرداد 
ادامه خواهد داشت.ثبت نام اینترنتی کتب درسی کالس اولی ها 

که از 15 تیر شروع شده بود تا 17 شهریور ماه ادامه خواهد 
داشت. همچنین ثبت سفارش انفرادی و گروهی کتب پایه 
دهم و یازدهم فنی و حرفه ای و ثبت سفارش گروهی و انفرادی 
پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان از 15 تیر شروع شده و 
دانش آموزان برای اصالح سفارش کتب پایه های دوم تا ششم 
ابتدایی نیز می توانند از طریق سامانه مربوط اقدام کنند.وزارت 
آموزش و پرورش در اطالعیه ای توجه به نکات زیر برای ثبت 
سفارشات را ضروری دانسته است:- از آنجایی که ثبت سفارش 
کتاب درسی دانش آموزان بر اساس اطالعات موجود در سامانه 
سناد است، ضرورت دارد مدارس نسبت به بروزرسانی و ثبت 
آخرین وضعیت اطالعات شناسنامه ای و تحصیلی دانش آموزان 

در سامانه سناد در اسرع وقت اقدام کنند.

- دانش آموزان و اولیای آنان در صورت تمایل می توانند از 
طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند. 
شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش آموزان، 
»رمز عبور« آنها به سامانه است؛ لذا در صورتی که شناسنامه 
دانش آموزان تعویض شده باشد، الزم است مراتب با ارائه تصویر 
صفحه اول شناسنامه به مدرسه محل تحصیل اطالع داده 
شود تا با اصالح اطالعات سامانه سناد، ثبت سفارش و مشاهده 

اطالعات سفارش، امکان پذیر شود.
کتاب های درسی دانش آموزان از طریق مدرسه محل تحصیل 
آنان که در سفارش دانش آموز قید شده است، توزیع می شود. 
در صورت تغییر مدرسه محل تحصیل دانش آموز تا قبل 
از صدور حواله از منطقه به مدرسه، امکان اصالح سفارش از 

طریق سامانه، به شرح ذیل وجود دارد:
- در صورت جا به جایی دانش آموز در سطح مدارس همان 
استان و ثبت اطالعات در مدرسه های مبداء و مقصد، اطالعات 
محل تحویل کتاب دانش آموز به طور خودکار در سامانه اصالح 
و کتاب های درسی دانش آموز در مدرسه جدید تحویل می شود.

- در صورت جا به جایی دانش آموز به مدارس استان دیگر و 
ثبت اطالعات در مدرسه های مبداء و مقصد، دانش آموز ملزم 
به اصالح سفارش خود است، کتاب های درسی دانش آموز، در 

صورت اصالح سفارش، در مدرسه جدید تحویل می شود.
- در صورت جا به جایی دانش آموز بعد از صدور حواله از منطقه 
به مدرسه، کتاب های درسی دانش آموز از طریق مدرسه محل 

تحصیل قبلی )محل ثبت سفارش اولیه( قابل تحویل است.

ثبت نام مجدد کتب درسی برای جاماندگان از 15 مردادماه

تسنیم-ولی ا... سیف با انتشار مطلبی در صفحه تلگرامی 
مالی  موسسات  اینکه  بیان  با  مجازی  فضای  در  خود 
غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند ،تاکید کرد: 
کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند 
دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که 
توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود در واقع بهای ریسک 
و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.

وی افزود: در حال حاضر و با فعالیت های صورت گرفته، 
این موسسات نفس های پایانی خود را می کشند و مجموع 

شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. 
همه  همکاری  از  تشکر  مرکزی ضمن  بانک  کل  رئیس 
دستگاه  های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطالعات 
و نیروی انتظامی در مقابله با موسسات مالی غیر مجاز 
افزود: قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای 
مثبتی را برای حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا و 
اثربخشی سیاست های پولی فراهم خواهد کرد. رئیس کل 
بانک مرکزی با اشاره به علل شکل گیری موسسات مالی 
غیر مجاز طی دهه های اخیر در کشور گفت : سرکوب 

مالی و پایین نگه داشتن دستوری نرخ های سود کمتر از نرخ 
تورم به همراه ورود نهاد های خارج از بانک مرکزی به امر 
صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی 
اعتبار و صندوق قرض الحسنه شروع به کار کنند. رئیس 
کل بانک مرکزی افزود :به دلیل نداشتن تخصص ، رعایت 
نکردن اصول حرفه ای و وجود فساد  در این موسسات مالی 
غیر مجاز، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و 
در نهایت با مراجعه سپرده گذاران ، این موسسات از انجام 

تعهداتشان ناتوان شدند.

رئیس کل بانک مرکزی: سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز قمار است

توضیحات معاون سازمان تامین اجتماعی
 درباره »سقف دار شدن خدمات درمانی«

ایسنا- معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درخصوص 
احتمال سقف دار شدن خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان گفت: هنوز 
تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و بررسی کارشناسی به روی آن 
صورت نگرفته است. وی افزود: هنوز زیرساختی هم برای عملیاتی شدن 
این برنامه مهیا نشده است و راهکار اجرایی مشخصی ندارد و باید بررسی 
بیشتری بر روی آن انجام شود. به هر روی هنوز تصمیمی در این خصوص 
اتخاذ نشده است. درخشان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 42 
میلیون بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات درمانی استفاده می کنند عنوان 
کرد: بخشی از خدمات ما از طریق مراکز ملکی متعلق به خود سازمان تامین 

اجتماعی ارائه می شود و در این مراکز کلیه خدمات رایگان هستند.

چه کسانی مشمول وام قرض الحسنه 
کمیته  امداد می شوند؟

ایسنا- دستیار معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد با بیان آنکه 
مددجویان دائمی با هدف توانمندسازی آنها، فرزندان مددجویان با هدف 
جلوگیری از سیکل فقر در کشور و همچنین نیازمندان می توانند از 
وام قرض الحسنه صندوق امداد والیت بهره مند شوند گفت: نیازمندان 
می توانند با مراجعه به تمامی دفاتر کمیته امداد که اطالعات و نشانی 
آنها در سایت emdad.ir قرار دارد، درخواست خود را اعالم و ثبت 
کنند. منوچهر رزم جو  در خصوص حداقل و حداکثر وام های پرداختی 
از  تومان و حداکثر  میلیون  پنج  پرداختی حداقل  وام های  نیز گفت: 
طریق منابع کمیته امداد )صندوق امداد والیت( 50 میلیون تومان و از 

طریق منابع بانکی 100 میلیون تومان است.

طرح آستان قدس رضوی برای بیکاران متخصص

تسنیم-عطارزاده رئیس سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی)ع(با اعالم 
اینکه آستان قدس برای بیکاران متخصص برنامه دارد، گفت: با توجه به 
معضل بیکاری که در این چند سال حاد شده و اکثر مراجعات، مجاورین و 
زائران برای رفع نیاز بیکاری بوده است، طرحی برنامه ریزی شده که بیکاران 
متخصص به کار گرفته شوند. رئیس سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی 
در توضیح آن افزود: آستان قدس رضوی زیرساخت های الزم و دانش و 
تجربه های خود را به مدد تیم های بیکار می آورد و از این طریق فعالیت  
اقتصادی صورت می پذیرد. وی با اظهار اینکه برنامه آستان قدس با تشکیل 
این کارگروه ها برای فراهم آوردن بستر تولید و استفاده از ظرفیت های خود 
در این عرصه با کمک نیروهای متخصص بیکار است، گفت: چشم انداز 
این برنامه ها فروش تولیدات و عرضه  آنها به خارج از کشور است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3237135۴ - 32371355

قالیشویــی ملکــه

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

0915561۴880

گچکاری و گچبری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

0990۴7120۴2

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960429 محکوم علیه آقای فرید فروزانفر فرزند غضنفر محکوم است به پرداخت 
مبلغ 495/590/000 ریال بابت اقساط معوق تا تاریخ 1396/01/22 و 1396/3/22 و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای 

علی معزی فر و پرداخت مبلغ 24/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل 1- دستگاه جوش و پرچ 
گل میخ دلتا جهت استفاده جوش و پرچ سقف های عرشه فوالدی ساختمان با مارک دلتا و نوع TP02 همراه با تنفنگ پرچ و کابل و 
 KOCO 1850 شرکت I متعلقات مربوط که به مبلغ 210/000/000 ریال کارشناسی شده است 2- یک دستگاه جوش قوس الکتریکی
)ساخت آلمان( با تفنگ و کابل های مربوطه که جهت استفاده در محیط خارج از کارگاه یا جوش کاری بر روی سطوح با استحکام کم مانند 
 سقف های عرشه طراحی شده است و در این دستگاه جریان جوشکاری با پله های یک میلی ثانیه توسط دکمه های چرخان قابل تنظیم 
می باشد که به مبلغ 342/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/05/28 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 ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیرجند گستر )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 348 و شناسه ملی 10360014014

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساختمانی بیرجند گستر )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 96/5/28 ساعت 17 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان انقالب 

نبش انقالب 21 - پالک 78 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1395- انتخاب اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره - سایر موارد در صالحیت مجمع

هیئت مدیره شرکت بیرجند گستر

آگهی حق تقدم شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص(
ثبت شده  به شماره 5439 و شناسه ملی 14006236371 

به اطالع کلیه سهامداران شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص( می رساند: در اجرای ماده 169 الیحه 
اصالحی قانون تجارت که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/4/31 و تفویض اختیار 
عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال 
به مبلغ صد میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی از طریق )مطالبات - آورده نقدی یا 
تواما  و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 الیحه اصالحی  قانون تجارت( افزایش یابد. از کلیه سهامداران محترم 
شرکت درخواست می شود  از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خرید 9900 
سهم جدید استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره 601-40122-201 شرکت 
نزد بانک پارسیان شعبه بیرجند واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در خراسان جنوبی، بیرجند، 
پاسداران 19، نبش پیتزا پازل، طبقه دوم کدپستی 9718636118 تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت 
 سهم خود حق تقدم در خرید سهام جدید را دارد. بدیهی است پس از انقضا در مهلت مقرر، هیئت مدیره 

می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب منزل پالک 14698 فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد 
تقاضای خانم عالیه جباری در روز شنبه 96/6/4 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار:96/5/14               علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

توسط متخصصین و مشاورین مرکز مشاوره ارغوان در تهران

* انتخاب رشته تمامی رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان خارجه 
* انتخاب با آزمون و بدون آزمون دانشگاه های آزاد و سراسری * معرفی رشته ها، بررسی 
عالیق و معرفی دانشگاه ها * نحوه اولویت بندی رشته ها با توجه به رتبه، جهت باال بردن 

احتمال قبولی * تکمیل انتخاب رشته در 2 مرحله به صورت دستی و نرم افزار
 مرحله اول:

* معرفی رشته ها و دانشگاه ها * بررسی شرایط و محدودیت های خانوادگی برای 
انتخاب رشته * صحبت درباره عالیق و استعدادها * بررسی رتبه، سهمیه ها و احتماالت 
قبولی  * پاسخگویی به نگرانی های انتخاب رشته * شرایط هزینه دانشگاه ها و نوع 

پذیرش * انتخاب رشته با استفاده از نرم افزار و دستی و ارسال از طریق اینترنت
* بررسی رشته ها به مدت یک روز توسط داوطلب و تغییرات احتمالی

 مرحله دوم:
* پاسخگویی به مقایسه انتخاب ها و جابجایی احتمالی * پیگیری تغییرات احتمالی 
انتخاب رشته در فاصله دو جلسه * جایگزین نمودن رشته های نیمه متمرکز * تاییدیه 

نهایی انتخاب رشته و ثبت توسط داوطلب در سایت سنجش
..............................................................................................................

 جهت رزرو و تعیین وقت قبلی با مرکز مشاوره ارغوان )تهران( تماس بگیرید

نشانی: تهران، فلکه دوم صادقیه، مجتمع تجاری طال، طبقه دوم، واحد 2
09372770662 /021 -44076642

 برای اولین بار در ایران

انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد غیر حضوری
 به صورت تلفنی و اینترنتی )تلگرام( ویژه شهرستان ها



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*14 مرداد 1396* شماره 3849

پیوند آسمانی 30 زوج بیرجندی
صدا و سیما- 30 زوج نیازمند بیرجندی با همت خیران مؤسسه آبشار عاطفه ها در شب میالد امام رضا )ع( راهی خانه بخت شدند.مسئول آبشار عاطفه های بیرجند گفت: این 
مراسم با همکاری اوقاف و امورخیریه استان و خیران برگزار شده است.کیوانی افزود: در این مراسم 30 سری جهیزیه مورد نیاز نوعروسان به ارزش 450 میلیون ریال به این زوج 
ها اهدا شد.وی اجاق گاز، فرش، بخاری، سرویس قاشق و چنگال، سرویس قابلمه، سرویس چینی، رختخواب، تلویزیون، لباسشویی و پنکه را از اقالم این جهیزیه ها اعالم کرد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

مرکز  برای  کنید  پیگیری  و  لطفا چاپ  آوا  سالم 
بیشتر  تلویزیون  استان خیلی زشته که شبکه ها 
وقت ها خرابه و جلوی مهمانای شهرستانی آبروی 

آدم میره هنوز زمستان نشده اینطوری؟
915...963
سالم شما را بخدا این پیام را چاپ کنید تا شاید 
به فکر  بیدار شوند چرا  از خواب  مسئوالن کمی 
ملزومات وحق  تمام  نیستید  نانوا  قشر زحمتکش 
سال  اماچند  شده  گران  نانوایی  دولتی  حقوقات 
است که نرخ نان ثابت مانده گناه ما چیست که 
نانوا شدیم و گناه کارگر نانوا چیست که به علت 
بی مسئولیتی مسئوالن باید بسوزد آرد بی کیفیت 

طلب نان مرغوب ظلمی بزرگ درحق نانوا است
915...134
شهردار محترم جناب آقای مدیح، لطفا دستور الزم 
سجاد  غدیر  بلوار  در  واقع  درختان  اصالح  جهت 

شهر را مبذول فرمایید،باتشکرساکنان بلوارغدیر
915...689
کنه  هبرداری  کال  عالیه؛...ازمردم  خیلی  اوضاع 
بگیره،قانون چندین  زیاد  رو  هزینه های خدمات 
از راه برسه  نیاره،بعد تعزیرات  سال به روی خود 
روکف  همه  حق  کنه،خدا  جریمش  میلیاردی  و 

دستشون بزاره
901...103
سالم خدمت شمامدیران و زحمت کشان روزنامه 
آوای خراسان جنوبی  بنده یکی از ساکنان خیابان 
سپیده )سراب( هستم از آنجایی که تا به حال هزار 
برای مشکالت   ...... و  رادیویی  ایستگاه  از  مرتبه 
ولی مسؤالن  مراجعه شده  این محل  به  مردمی 
العملی  عکس  هیچگونه  استانداری  و  شهرداری 
ازمشکالت  یکی  ندادند.  نشان  این مشکالت  به 
مردم سراب نبود فضای سبز یا پارک برای تفریح 
کودکان است که االن توی هر قسمت از کوچه 
های شهر بیش از ده تا پارک وجود دارد و دیگر 
اینکه دور برگردون زیرسراب که تا االن جان چند 
این  در  تصادف  چندین  روزانه  و  گرفته  را  جوان 
دوربرگردان رخ می دهد  یا اینکه مسؤالن روزنامه 
نمی خوانن که از این حوادث بی خبرن یا هم جان 
از شما خواهشمندم  نداره   اهمیت  براشون  مردم 

درصورت امکان این گفته ها رونقل کنین
915...454
دکتر  جناب  بیرجند  محترم  شهردار  توجه  قابل   
 مدیح در پارک توحید و شاید در جاهای دیگر هم ، 
1 وسیله بازی وجود دارد به نام ترامبولینگ که 1 
تشک فنری است که بچه ها روی آن بازی می 
کنند این تشک غیر استاندارد بوده و باعث آسیب 
جدی به ستون فقرات کودکان می شود ضروری 
این مسئله  به  به سرعت  است مسئوالن محترم 
خطیر رسیدگی کنند  دختر خودم دچار آسیب شده 
آسیب  تعدادی  به حال چه  تا  نیست  و مشخص 
بی  آسیب  این  علت  از  هم  خودشان  و  اند  دیده 

اطالع هستند  
990...600
سالم ای کاش شهردار محترم خودشان سری به 
خیابان جمهوری زده تا از رشد بی رویه دستفروشان 
اگاه و از بی کفایتی ماموران وبرخورد دوستانه اگاه 
کردیم  گناهی  بازارچه  پشت  کسبه  ما  آخر  شود 

منتظرشما هستیم جناب شهردار
915...349
سالم آوا خواهشی که دارم از اهالی سایت ارتش 
اوری  جمع  کنید  پیگیری  لطفا  ام  ناصری  شهید 
سگ های ولگرد با چه ارگانی است واقعا امنیت 

کودکان ما درخطر است.
915...458
سالم چه وقتی میخواد پرش تصویر شبکه های 
تلویزیون درست بشه از باد باران زمستان گذشته 
که خراب شده هنوز نشده یک هفته خوب باشه 

خواهشا سریعتر تا زمستان نشده درست بکنن
915....370
تمام ساکنین وکسانی که گذرشان به خیابان معلم 
ناچار  معلم  خیابان  بودن  بولوار  بدلیل  افتد  می 
هستند در برگشت از خیابان عدل عبور کنندجاییکه 
بدلیل مراجعه بیش از حد و پارک دوبله ماشین ها 
برای تعمیر عبور از آن سختی های فراوانی بهمراه 
دارد. خدا می داند که مردم صبور این شهر تا کی 
باید منتظر آمدن مسئولی بمانند که برای رضای 

خدا کمی به فکر حل مشکالت مردم باشد
933...304

نت
نتر

س: ای
عک

به سن گذاشته قند قهستان  پا  پیر و  کارخانه 
که در سالیان گذشته مقداری از بار اشتغالزایی 
دوش  به  را  درمیانی ها  سفره  بر  آوری  نان  و 
و  دشوارترین  اخیر  سال   10 در  است  کشیده 
پرتنش ترین دوران خود را در طول 56 سال 

عمرش پشت سر گذاشته است.
کارخانه  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  یکی  در   1340 سال  در  قهستان  قند 
تثبیت  باهدف  ایران  نقاط  دورافتاده ترین 
کارخانه  چرخ  و  شد  افتتاح  مرز  در  جمعیت 
برای  شغل  کلی  و  کرد  چرخیدن  به  شروع 
ایجاد  محروم   و  مرزی  شهرستان  این  مردم 
شکر  تولید  قطب  عنوان  به  کارخانه  کرد.این 
تپنده  قلب  زمانی  جنوبی  خراسان  استان 
کام  و  می شد  محسوب  شکر  تولید  و  اقتصاد 
320 کارگر و تعداد زیادی از کشاورزان منطقه 
زیاد  کاشت  دلیل  به  و  بود  کرده  شیرین  را 
کشاورزان  محصول  منطقه  این  در  چغندر 
نهایت  در  و  می شد  کارخانه  وارد  مستقیم 
دام های  خوراک  برای  چغندر  تفاله های  نیز 
سال   10 در  می شد.اما  استفاده  دامداران 
و  متوالی  خشکسالی های  دلیل  به  گذشته 
تامین نشدن نقدینگی روزگار تلخی را سپری 
کرد و تیترهای تکان دهنده ای در نشریات و 
را متوجه  نگاه ها  روزنامه های خراسان جنوبی 
مشکالت بزرگترین صنعت شهرستان درمیان 
کم کم  بعد  به   84 سال  از  که  به طوری  کرد 
در  اینکه  تا  شد  کم  کارخانه  چرخ  سرعت 
سال 93 به دلیل مشکالت مالی و بدهی 17 
میلیاردی با 120 نفر کارگر خط تولید متوقف 

شد.

راه اندازی مجدد کارخانه در سال 94
و  خصوصی  بخش  آمدن  میدان  به  با 
کارخانه  این  غیربومی  و  بومی  سرمایه گذار 
پرداخت  با  و  شد  واگذار  خصوصی  بخش  به 
پذیرش  و  کارخانه  بدهی های  از  بخشی 
بانک  سوی  از  بدهی  مابقی  کردن  اقساطی 
سال  فجر  دهه  از  روز  هشتمین  در  و  عامل 
94 کارخانه قند قهستان با خط تولید فن آوری 
شکر با 30 نفر اشتغال دوباره آغاز به کار کرد.

این  اولیه  مواد  عنوان  به  خام  شکر  بود  قرار 
کارخانه  این  در  و  وارد  افغانستان  از  کارخانه 
نبات  و  آبنبات  همچون  محصوالتی  به 
که  است  حالی  در  این  شود.  فرآوری  شاخ 
از  چغندر  خرید  با  این  از  پیش  کارخانه  این 
کشاورزان شهرستان درمیان قند تولید می کرد 
چرخ  و  نرساند  جایی  به  را  کار  روند  این  اما 

کارخانه شروع به چرخیدن نکرد.
تاکنون موفق به دریافت

 مطالباتمان نشده ایم  
تنوع  درباره  کارخانه  این  کارگران  از  یکی 
قراردادهای کاری کارگران این واحد تولیدی 
در زمان فعالیت به خبرنگار تسنیم گفت: 280 
نفر در کارخانه قند قهستان مشغول کار بودند 
دائمی  صورت  به  نفر   110 تعداد  این  از  که 
زمان  تا  که  بودند  فصلی  کارگران  مابقی  و 
تعطیلی مشغول به کار بودند و حتی به صورت 
غیر مستقیم نیز نزدیک به 4 هزار شغل ایجاد 
بالتکلیف  همه  کارخانه  تعطیلی  با  و  بود  شد 
زمان  در  کارفرما  افزود:  کارگر  مانده اند.این 
مطالباتشان  پرداخت  وعده  کارگران  اخراج 
جمله  از  مختلف  بهانه های  به  بعد  اما  داد  را 
ما  حقوق  و  حق  پرداخت  از  مالی  مشکالت 
کارفرما  نکردن  تمکین  از  بعد  و  رفت  طفره 
پرونده به اجرای احکام و سایر مراجع قضایی 
دریافت  به  موفق  تاکنون  اما  کرد  پیدا  انتقال 
تاکنون   94 سال  از  و  نشده ایم   مطالباتمان 
دریافت  اجتماعی  تامین  از  بیکاری  بیمه 

می کنیم.

با همکاری و تعامل 
می توانیم مشکالت را برطرف کنیم

گفت وگو  در  قهستان  قند  کارخانه  جدید  مالک 
با  داشت:  اظهار  درمیان  در  تسنیم  خبرنگار  با 
پیگیری های مستمر از زمان خریداری کارخانه 
موفق به جذب یک گروه کارشناسی و باتجربه 
افزود:  زمینه شده ایم.نورالدین عظیمی  این  در 
بخش عمده ای از کارخانه در سال 85 بازسازی 
و  تعمیر  به  نیاز  هم  بخشی  و  است  شده 
تعویض دستگاه ها دارد که با همکاری و تعامل 
می توانیم مشکالت را برطرف کنیم.وی یادآور 
بررسی  برای  کارشناسی  و  فنی  تیم  این  شد: 
با  تا  دارند  حضور  کارخانه  مشاهده  و  بیشتر 
بررسی فنی برای قرارداد تصمیم گیری کنند و 
در بخش تصفیه شکر نیز دستگاه ها آماده است 

و فقط در بخش چغندر نیاز به بررسی دارد.

امیدواریم با ورود تیم کارشناسی
 و سرمایه گذاری چرخ کارخانه

 به گردش بیفتد
فرماندار شهرستان درمیان نیز در گفت وگو با 
عواید  کرد:  اظهار  درمیان  در  تسنیم  خبرنگار 
برکارگران  کارخانه عالوه  این  از  بهره برداری 
کشاورزان  و  دامداران  کل  به  کارخانه  خود 
سال  از  متاسفانه  که  می رسید  نیز  شهرستان 

با مشکل روبه رو  با تعطیلی کارخانه همه   92
در  اینکه  بیان  با  بشیری زاده  شده اند.محمد 
برای چهار  تفاله چغندر  فعالیت کارخانه  زمان 
واردات  افزود:  می شد  خریداری  دام  فصل 
بی رویه شکر، فرسوده بودن تجهیزات، کمبود 
و  کارگران  چغندکاران،  به  بدهی  و  نقدینگی 

خشکسالی  کارخانه،  مدیریت  سوء  دولت، 
متوالی و به روز و بازسازی نشدن تجهیزات و 
همه عوامل دست به دست هم داد و کارخانه 
تعطیل شد و هزاران نفر ناامید شدند.فرماندار 
کارشناسی  تیم  ورود  با  اینکه  بیان  با  درمیان 
به  کارخانه  چرخ  امیدواریم  سرمایه گذاری  و 
کارخانه  کار  به  شروع  با  گفت:  بیفتد  گردش 
چرخ زندگی گروه عمده ای از مردم این منطقه 

شروع به حرکت خواهد کرد.

تعمیر اولیه کارخانه
 2 میلیارد تومان هزینه دارد

بشیری زاده خاطرنشان کرد: بحث اشتغال یکی 
از مهمترین دغدغه های ما در این شهرستان 
مرزی است و باتوجه به تاکید رهبر انقالب و 
دولت بر اشتغال و تولید با راه اندازی مجدد این 

کارخانه قشر وسیعی در مشاغل مختلف وابسته 
با  کار خواهند شد.وی  به  کارخانه مشغول  به 
بیان اینکه همه در هر مسئولیتی وقتی کاری 
را برعهده می گیریم باید با جان و دل آن کار 
را انجام دهیم اظهار داشت: دولت زمینه های 
اشتغال را خصوصا در نقاط مرزی فراهم کرده 

را  این فرصت ها استفاده مفید  از  باید  است و 
تیم  این  کرد:  تصریح  درمیان  ببریم.فرماندار 
از کارخانه  را  نظارت های حقوقی و فنی خود 
قند انجام داده اند و امیدواریم در آینده نزدیک 
راه اندازی  برای  منظمی  و  دقیق  برنامه ریزی 
گیرد.بشیری زاده  صورت  کارخانه  این  مجدد 
میلیارد   2 کارخانه  اولیه  تعمیر  شد:  یادآور 
برسد  ده  سود  تولید  به  تا  دارد  هزینه  تومان 
یک  خواستار  شود.وی  بهره برداری  آماده  و 
تیم  و  مردم  مسئولین،  بین  در  راسخ  عزم 
برداشت  آغاز  تا  کرد:  بیان  و  سرمایه گذار شد 
تا بهره برداری  چغندرقند دو ماه فرصت است 
با  امیدواریم  که  شود  انجام  نیز  کارخانه  از 
سود  بر  عالوه  سرمایه گذاری  امنیت  ایجاد 
مالی تبعات اجتماعی و معنوی راه اندازی این 

کارخانه در شهرستان فراگیر شود.

سرمایه گذاران  و بخش دولتی
 و متخصصین به میدان آمده اند 
تا چرخ کارخانه به حرکت درآید

سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  مدیرکل 
تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز  استانداری 
در درمیان گفت: از سال 93 که کارخانه مجدداً 
رشدی  به  رو  روند  تاکنون  شده  راه اندازی 
و  در حال حاضر سرمایه گذاران   ولی  نداشته 
بخش دولتی و متخصصین به میدان آمده اند تا 
چرخ کارخانه به حرکت درآید.سیدامید حسینی 
با بیان اینکه اولین موضوع مهم در این مورد 
امنیت سرمایه است گفت: در راستای منویات 
وضعیت  بهبود  برای  دولت  تکلیف  و  رهبری 
طوری  زمینه  باید  کار  و  کسب  و  اشتغال 
امنیت سرمایه  از  که سرمایه گذار  فراهم شود 
کارخانه  مجدد  راه اندازی  باشد.وی  مطمئن 
مرزی  شهرستان  در  عطف  نقطه  یک  را  قند 
درمیان عنوان کرد و افزود: بدون شک نقش 
مرزداران در امنیت مرزها بر هیچ کس پوشیده 
نیست و به همین منظور ارتقای سطح اشتغال 
و درآمد در بین مرزنشینان باید در اولویت کار 

مسئولین باشد.

اقتصاد شهرستان درمیان
 به کارخانه قند قهستان وابسته است

سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب   مدیرکل 
فرصت  اولین  در  اینکه  بیان  با  استانداری 
رفع  کارخانه  این  کارگری  مشکالت  باید 
که  می کنیم  تضمین  کرد:  خاطرنشان  شود 
بحث های بانکی و مالیاتی که مربوط به دولت 
نباشد. ساز  مشکل  کارخانه  مورد  در  است 

و  واردات  و  صادرات  بحث  در  افزود:  حسینی 
باید  اقتصادی  ویژه  منطقه  از ظرفیت  استفاده 
مورد  در  و  گیرد  صورت  خوبی  برنامه ریزی 
برخی مباحث که مطالبات تیم سرمایه گذاری و 
کارشناسی جدید است باید با مدیریت کارخانه 
به نتیجه برسند تاکارخانه راه اندازی شود چون 
اقتصاد این شهرستان به کارخانه وابسته است.

کارخانه   این  در  تومان  میلیارد   30
سرمایه گذاری خواهیم داشت

در  نیز  خصوصی  سرمایه گذاری  تیم  مسئول 
اظهار  درمیان  در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو 
داشت: تیم فنی و کارشناسی جامعی داریم که 
دارند و  را  تجربه کار در کارخانه های مختلف 
در زمینه مدیریت و بهسازی مجدد کسب و کار 
فعالیت کرده اند .توران پور با بیان اینکه تیم ما 
30 میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد داشت 

امنیت  ما  سرمایه گذاری  این  قبال  در  افزود: 
سرمایه را خواستاریم و باید همه جانبه حمایت 
یادآورشد: کارخانه مشکالت  داشته باشیم.وی 
فراوانی دارد و بدهی ها سرمایه را به مخاطره 
می اندازد به همین جهت خواستار هماهنگی و 
همکاری بین مسئوالن استانی و شهرستان با 

تیم هستیم.

ظرفیت اسمی کارخانه
 75 هزار تن است

مسئول تیم سرمایه گذاری با بیان اینکه ظرفیت 
اسمی کارخانه 75 هزار تن است و رایزنی هایی 
انجام شده که کشاورزان 50 هزار تن چغندر 
 800 طرح  یادآورشد:  بفروشند.توران پور  ما  به 
را  افغانستان  فراه  استان  در  چغندر  هکتاری 
برای سال آینده پیش بینی کرده ایم که خوراک 
این کارخانه را تامین کند و حتی به بقیه کشور 
آب  و  زمین   از  این طرح   با  ارسال شود  نیز 
افزود:  می کنیم.وی  استفاده  افغانستان  کشور 
فعال  فصول  تمامی  در  کارخانه  اینکه  برای 
وارد  خام  شکر  فراه  استان  از  می توانیم  باشد 
کرده و در این کارخانه تسویه کنیم و دوباره به 

افغانستان صادر کنیم.

کارخانه در سال اول 
سودی نخواهد داشت 

کارخانه  کرد:  بیان  تیم سرمایه گذاری  مسئول 
در سال اول نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه 
هزینه تعمیر و راه اندازی اولیه حدود 2 میلیارد 
برسد. بهره برداری  و  تولید  به  تا  است  تومان 

قبال بدهی های  توران پور خاطرنشان کرد: در 
قبلی کارخانه هیچ مسئولیتی قبول نمی کنیم و 
کارگران در دوران بهره برداری حقوق خود را از 

ما دریافت خواهند کرد.

نگاه تیم کارشناسی مثبت است
اول  که  چغندر  برداشت  زمان  تا  افزود:  وی 
کارخانه  تا  داریم  ماه فرصت  دو  است  مهرماه 
باید  رو  این  از  برسانیم  الزم  آمادگی  به  را 
با  و  کنیم  نگاه  کار  به  ملی  نگاه  و  عرق  با 
تیم  کنیم.مسئول  راه اندازی  را  کارخانه  تعامل 
سرمایه گذاری گفت: نگاه تیم کارشناسی مثبت 
است و یک تیم 20 نفره فنی در حال بررسی 
روند تجهیزات کارخانه هستند که امیدواریم با 
به نتیجه رسیدن و بسته شدن این قرارداد در 
آینده نزدیک و همکاری مسئوالن در رده های 
کام  شهرستانی  و  استانی  کشوری،  مختلف 

مردم درمیان دوباره شیرین شود.

کاممردمدرمیانشیرینمیشود
روزهای شیرین در انتظار کارخانه قند قهستان

جوابیه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
خراسان  آوای  وزین  روزنامه   96/05/12 مورخ 
شبکه  اجرای  رساند  می  استحضار  به  جنوبی 
باالی  هزینه  به  توجه  با  فاضالب  آوری  جمع 
آن مستلزم تخصیص بودجه عمرانی می باشد.با 
توجه به تخصیص اعتبار ناچیز به پروژه فاضالب  
بیرجند امکان اجرای کلیه مسیرهای باقیمانده در 
طی یک یا دو سال میسر نمی باشد در صورت 
فاضالب  شبکه  اجرای  اعتبار  مناسب  تخصیص 
در خیابان های ظفر و بهمن در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
روشنایی  خصوص  در   96/03/03 مورخ  شما 
لوله به اطالع می رساند  آباد  جاده ورودی علی 
از  آمده معبر مورد نظر خارج  بعمل  بررسی  طی 
محدوده خدماتی روستا بوده و لذا تامین روشنایی 

آن حوزه اختیارات این مدیریت نمی باشد.

از گذشت  بیرجند پس  اسدزاده-پارک جنگلی 
به  تبدیل  آن،برای  توسعه  طرح  از  سال ها 
صرف  به  شهر  توریستی  و  تفریحی  قطب 
میلیاردها اعتبار دیگر نیاز دارد. سال 91 بود که 
بهره برداری از این پارک از طرف منابع طبیعی 

و آبخیزداری به شهرداری محول شد.
تحویل این پارک براساس قراردادی بوده که 

در آن مشخص شده شهرداری حق قطع کردن 
درختان پارک را ندارد. 

 20 در  وقت  شهردار  وحدتی فر،  محمدجواد 
شهریور 91 بعد از تحویل پارک از اداره کل منابع 
آماده سازی  گفت:  آن  ساماندهی  برای  طبیعی 
این پارک نیاز به 2 میلیارد تومان اعتبار دارد.

علی عدل، معاون عمرانی شهرداری بیرجند نیز 
در رابطه با بهسازی فضای پارک جنگلی، اظهار 
در  بیرجند  پارک جنگلی  بهسازی  اکنون  کرد: 
دستور کار قراردارد و نصب آالچیق های متعدد، 
درحال  آسفالت  و  جدول کشی  معابر،  روشنایی 
اعتبار در آن زمان رقم  انجام است.این میزان 

باالیی بود بنابراین پیگیری ها تا آن زمان ادامه 
یافت که شهردار جدید بیرجند روی کار آمد و 
یکی از طرح ها برای رونق گرفتن پارک جنگلی 
به  اقدام  و  عنوان  مصنوعی  دریاچه  ساخت  را 
بیرجند  کرد.شهردار  آن  نخست  فاز  راه اندازی 
یکی  با  گفت و گو  در  سال 92  در 19 شهریور 
فاز  گفت:  رابطه  این  در  استان  رسانه های  از 

مترمربع  هزار   5 با  مصنوعی  دریاچه  نخست 
شهریور  اوایل  هزینه  تومان  میلیون   500 و 
انجام  دست  در  نیز  آن  دوم  فاز  و  شد  افتتاح 
است.عباسعلی مدیح از ایجاد فضای توریستی 
و  رستوران  همراه  به  دریاچه  کنار  در  رفاهی 
کافی شاپ و حتی االمکان باغ گل ها و پرندگان 
در این بوستان خبرداد و اظهار کرد: برنامه های 
کوتاه مدت  برنامه های  بخش  دو  در  شهرداری 
اسفند  در  که  است  شهرداری  بودجه  قالب  در 
مصوب می شود و دیگری برنامه های بلندمدت 
پنج ساله است که این برنامه ها از سال 88 آغاز 

و در سال 93 به اتمام می رسد.

شهردار در سال 92 قول ساخت باغ پرندگان 
طبق  که  بود  داده  پارک  این  در  هم  را 
برنامه های بلندمدت شهرداری باید در سال 93 
بهره برداری می شد ولی این امر صورت نگرفت 
و یک سال بعد از آن یعنی در سال 94 فقط 

کلنگ زنی آن انجام شد.
شهردار بیرجند در دیداری که با اصحاب رسانه 
در 19 مرداد سال 93 هم داشت، تصریح کرد: 
منابع  اداره کل  از  رسما  بیرجند  جنگلی  پارک 
قرار  شهرداری  اختیار  در  و  تحویل  طبیعی 
گرفته و امید است در هفته دولت )همان سال( 
به بهره برداری برسد.مدیح اضافه کرد: تا کنون 
و  شده  انجام  مصنوعی  دریاچه  نخست  فاز 
همچنین مبلغ 600 میلیون تومان اعتبار برای 
تامین روشنایی این پارک نیاز است که این کار 

در حال تکمیل است.
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل   
در  پرندگان  باغ  بیرجند هم گفت:   شهرداری 
زمینی به مساحت حدود 15 هزار مترمربع در 
 . می شود  احداث  بیرجند  جنگلی  باغ  محوطه 
پارک  وجود  به  توجه  با  بیرجند  جنگلی  پارک 
بانوان در همجواری خود و اقداماتی که برای 
بهبود آن در نظر گرفته شده، به سمت تبدیل 
در  رفاهی  خدماتی  مجموعه  یک  به  شدن 
آینده  در  را  آن  انداز  چشم  که  است.  حرکت 
ای نه چندان دور مشاهده خواهیم کرد. برای 
ساخته  جدید  بهداشتی  سرویس  بانوان  پارک 
آن  برای  اعتبار  تومان  میلیون   25 که  شده 

هزینه شده است.
باغ  افتتاح  از  تاریخ  این  در  همچنین  انصاری 
این پارک تا 13 ماه  پرندگان بیرجند واقع در 
آینده خبر داد و گفت با احداث باغ پرندگان و 
باغ گلها در همین محل  این منطقه از بیرجند  
شد.  خواهد  تبدیل  تفریحی  جذاب  قطب   به 
پرندگان خبر  باغ  پیشرفت 75درصدی  از  وی 

داد وگفت: مجموع هزینه ای که تا بحال خرج 
شده حدود 2.5 میلیارد تومان است.وامید است 
اگر مشکل اعتباری نداشته باشیم تا اخر امسال 
و یا ابتدای سال جدید به مرحله بهره برداری 
برسانیم.وی تصریح کرد: اکنون پارک جنگلی 
بیرجند مجهز به دریاچه مصنوعی، 45سکوی 
سرویس  و  روشنایی  و  نورپردازی  نشیمن، 
با  و  است  شرب   آب  کشی  لوله  و  بهداشتی 
استقبال  بیشتر،  مجموعه های  شدن  اضافه 

بیشتری از این پارک خواهد شد.
در  پارک(  ورودی  آن)قسمت  هکتار   12 ولی 
دست شهرداری نیست و ناساختگی و تاریکی 
به  را  پارک  جذابیت  پارک  ورودی  قسمت 

حداقل می رساند.
احداث  از  سبز  فضای  و  ها  پارک  عامل  مدیر 
گفت:  و  داد  خبر  منطقه  این  در  پارکی جذاب 
احداث این پارک یکی از برنامه  های شهرداری 
است اما با هزینه باالیی دارد که با تأمین اعتبار 
روند رو به رشدی خواهد داشت.انصاری  با اشاره 
روشنایی  برای  تومانی  میلیون   550 هزینه  به 
پارک جنگلی، یادآور شد: ما در چندسال اخیر 
حدود2.5 میلیارد تومان هزینه کردیم و حدودا 
7.5 میلیارد دیگر الزم است که با همین روند 
مراحل ساخت پارک به اتمام برسد. وی با بیان 
اینکه این پارک دارای مساحت وسیعی است، 
یادآور شد:من با اطمینان به شما قول می دهم 
که پارک جنگلی یکی از مراکز جذاب و زیبای 
شهر می شود به دلیل مساحت زیاد و خدماتی 
که در آن قرار است راه انداز ی شود و دوم به 
دلیل وجود فضای باز برای پارک ماشین و راه 
اندازی این پارک می تواند محل مناسبی برای 
و  اداری  سایت  سجادشهر،  های  محله  تفریح 
ادامه  در  باشد. وی  معصومیه  و کمپ مسافر 
رسانه  از  ما  داشت:  مردم  از  هم  ای  گالیه 
تقاضا داریم که جهت نگاه مردم  و توقعاتشان 

تنها  چون  شود  برداشته  شهرداری  سمت  از 
شهرداری عامل زیبایی شهر نیست بلکه تمامی 
ارگان های مرتبط باید با ما برای ایجاد شهری 

زیبا  کمک رسان و همیار باشند.
شهروندان  وعید  و  وعده  سالها  از  پس  حاال 
بیرجندی اما باوری به عملیاتی شدن این وعده 
ها ندارند.شهروندی در همین باره می گوید : 

بعید می دانم به دلیل وجود درخت های کاج 
زرد و اصالح نشده و ورودی تاریک، این پارک 
بتواند محلی جذاب حداقل برای مسافران باشد.

 بعد از گذشت چند سال از تحویل پارک جنگلی 
بیرجند هنوز کمبودهافراوانی در  به شهرداری 
چه  تا  نیست  معلوم  که  دارد  وجود  پارک  این 
زمانی قرار است این وضع ادامه پیدا کندو اصال 
بیاید که دریاچه ی مصنوعی  می شود روزی 
پر آب شود؟ جعفری شهروند دیگری است که 
می گوید: ای کاش به جای هزینه ای که خرج 
دریاچه مصنوعی بااین کیفیت شد که هیچ روز 
سال در آن آبی دیده نمی شود،صرف ساخت 

با فواره های  حوضچه هایی در سراسر پارک 
کوچک یا وجود استخر موزیکال با فواره های 
زیبا می شد که این بوستان را از حالت خشکی 

و یکنواختی در می آورد.
اگر  پرسد  می  هم  دیگر  شهروندی  رمضانی 
است،  کاربلد  و  فرهیخته  فردی  آقای شهردار 
بودجه  کمبود  برای  فکری  ابتدا  همان  از  چرا 

با  چرا  حداقل  یا  و  نکرد  بوستان  این  برای 
منطقه  این  اقلیم  با  مناسب  که  هایی  برنامه 
مصوب  بوستان  زیباسازی  برای  فکری  باشد 
منطقه  این  خشک  اقلیم  شهردار،  نکرد؟یعنی 
و یا کمبود هزینه را برای این بوستان در نظر 
نگرفته؟چرا به جای اینکه ابتدا قسمت ورودی 
بوستان را زیبا کنند وفکری برای   فضای اولیه 
بوستان کنید که جلوه ای به آن بدهد از انتهای 

پارک شروع به فعالیت کردید؟ 
این سوالها وپرسشهای مشابه ان بعد از سالها 
بوستان  این  درباره  شهرداری  مدیران  وعده 

هنوز پابرجاست.

خرمنوعدههادرپارکجنگلیبیرجند

عکس ها از اینترنت
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مهر- طبق اعالم دانشمندان دانشگاه واشنگتن، جهان تا پایان قرن حداقل ۲ درجه سانتیگراد گرم تر خواهد شد. به گفته محققان، شاید این میزان افزایش خیلی زیاد به نظر 
نرسد، اما نشان دهنده یک »نقطه اوج« طوالنی مدت برای تغییر آب و هوا است. افزایش بیش از دو درجه ای دمای کره زمین می تواند پیامدهای ناگواری برای ساکنان آن 

به همراه داشته باشد.طبق محاسبه پژوهشگران، ۹۰ درصد احتمال دارد که دمای هوا بین ۲ تا ۴.۹ درجه سانتیگراد تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد.
شنبه *14 مرداد 1396 * شماره 3849

یادداشت

تربیتفرزندهنراست

* عبدا... شفیع آبادی

نمی توان روش های تربیتی را به صرف اینکه 
است  بوده  همراه  موفقیت  با  جامعه  یک  در 
اجتماعی  شاخص های  و  فرهنگی  نظر  از  و 
به  دیگر  جامعه  در  دارند  بسیاری  تفاوت های 
کارساز  نه تنها  عمل  این  گذاشت.  اشتراک 
نیز  والدین  سردرگمی  باعث  بلکه  بود  نخواهد 
می شود.تربیت فرزندان به عنوان افراد توانمند و 
باهوش دارای تحصیالت، مهارت های اجتماعی 
الزم  انسانی  زیبای  خصلت های  و  ارتباطی  و 
پدر  مسئولیت  که  است  کسانی  تمامی  دغدغه 
مادر  و  می کشند.پدر  دوش  بر  را  بودن  مادر  و 
از  ترکیبی  هنر  است.  هنر  و  مهارت  شدن یک 
به  صرفا  را  افرد  نمی توان  است.  تجربه  و  علم 
شده اند،  بچه دار  و  کرده  ازدواج  که  دلیل  این 
فرزندان دانست. همان طور  تربیت  واجد شرایط 
که همه ما می دانیم تربیت صحیح فرزندان در 
نمونه  شهروندی  به عنوان  آنان  آینده  زندگی 
و  مختلف  زمینه های  در  زندگی شان  بهبود  و 
است. موثر  بهتر  جامعه ای  داشتن  همچنین 

فرهنگ سازی  این  ما  کشور  در  متاسفانه 
در  الزم  آموزش های  که  است  نگرفته  صورت 
مادران  و  پدر  گیرد.  انجام  فرزند  تربیت  مورد 
امروزی با مشغله های کاری  که به دلیل گذران 
به  را  فرزند  فقط  هستند،  روبه رو  آن  با  زندگی 
دنیا وارد می کنند و تربیت آن را به جاهایی مثل 

می سپارند. مهدکودک ها 
است  فرزندپروری  نوع  بدترین  تک فرزندی   
کودکان  است.بیشتر  باب شده  ما  جامعه  در  که 
ندارند  برادری  و  خواهر  اینکه  دلیل  به  امروز 
یافته های  براساس  می کنند.  تنهایی  احساس 
محبت  لمس  به  قادر  نوزادان  و  بچه ها  علمی 
در  که  اتفاقی  جزیی ترین  در  خود  مادر  و  پدر 
حال وقوع است، مثل شیر خوردن یا غذا خوردن 
آن صحبت می شود  از  امروز  آنچه  هستند.حتی 
دارای  نیز  رشد  حال  در  جنین  که  است  این 
را  خود  به  نسبت  مادرش  محبت  و  است  حس 
داشته  مدنظر  باید  والدین  آنچه  می کند.  لمس 
فرزندان  می خواهند  اگر  که  است  این  باشند 
مسایل  باید  باشند  داشته  خوشبخت  و  سالم 
روز آنها را درک کرده و با عکس العمل مناسب 
از  دوره  هر  در  ما  شوند.فرزندان  روبه رو  آن  با 
که  دارند  آرزوهایی  و  خواسته ها  زندگی شان 
انجام  آنها  با خواسته های  اگر برخورد صحیحی 
نگیرد ممکن است اثرات جبران ناپذیری همانند 
افت تحصیلی، پناه بردن به افراد غریبه و انواع 
این  تمامی  که  کنند  تجربه  را  ناباب  دوستان 
مسایل می تواند منجر به رفتارهای ضداجتماعی 
شود و ضدیت با خانواده را در آنها تشدید کند. 
دراین هنگام در درجه اول خانواده دچار بحران 
می شود بعد این بحران را وارد جامعه می کنند. 
دایما  فرزندان  تربیت  آموزش های  روزها  این 
نوینی  تغییر است و هر روز روش های  در حال 
معرفی می شود و آن هم به این دلیل است که 
هر  که  می کنند  زندگی  زمانی  در  ما  فرزندان 
البته  هستند.  روبه رو  جدیدی  مسایل  با  روز 
روش های  که  گرفت  نظر  در  باید  را  نکته  این 
باشد.  متناسب  جامعه  هر  فرهنگ  با  باید  نوین 
اینکه  صرف  به  را  تربیتی  روش های  نمی توان 
است  بوده  همراه  موفقیت  با  جامعه  یک  در 
اجتماعی  شاخص های  و  فرهنگی  نظر  از  و 
به  دیگر  جامعه  در  دارند  بسیاری  تفاوت های 
کارساز  نه تنها  عمل  این  گذاشت.  اشتراک 
نیز  والدین  سردرگمی  باعث  بلکه  بود  نخواهد 
آنها  که  زمانی  از  باید  والدین  آموزش  می شود. 
شود  شروع  می گیرند،  شدن  بچه دار  به  تصمیم 
از  فرزند خود  با  را  مناسبی  رفتار  بتوانند  آنها  تا 
دوران جنینی تا تولد، کودکی و نوجوانی داشته 
در  سخنرانی   و  رسانه ها  مورد  این  باشند.در 
به خصوص مساجد می تواند  مراسم های مذهبی 
درست  روش های  آموزش  برای  مناسبی  محل 
تربیتی برای والدین باشد. آنچه باید بر آن تاکید 
شود این است که آموزش ندادن به مردم بهتر 
در  روزها  این  که  است  غلطی  آموزش های  از 
این باره  در  که  کسانی  دارد.  وجود  ملی  رسانه 
برنامه ریزی می کنند باید در گزینش افرادی که 
وسواس  هستند،  باره  این  در  کافی  علم  دارای 

زیادی به خرج دهند. 

خواندنی

تولید برق این بار با عینک آفتابی

ایسنا-  محققان “موسسه فناوری کارلسروهه” 
در آلمان موفق به توسعه یک عینک آفتابی شدند 
که با استفاده از سلول های خورشیدی که در آن 
تعبیه شده، می تواند برق تولید کند. برای ساخت 
به  ارگانیک  خورشیدی  سلول های  از  عینک  این 
شده،  استفاده  سنتی  سیلیکونی  سلول های  جای 
زیرا آنها شفاف، انعطاف پذیر و سبک وزن هستند 
و می توانند در شکل ها و رنگ های مختلف تولید 
در  خورشیدی  سلول های  این  از  یک  هر  شوند. 
 ۱.6 دارای ضخامت  و  داشته  وزن  گرم   6 حدود 
تعبیه در  به منظور  این سلول ها  میلی متر است. 
فریم ها  این  شده اند.  تولید  آفتابی  عینک های 
مانند  دیگر  الکترونیکی  قطعات  دارای  همچنین 
یک ریزپردازنده، دو سنسور و دو نمایشگر هستند. 
که  را  مذکور  قطعات  تمام  عینک  این  لنزهای 
وظیفه نمایش شدت روشنایی و دمای محیط را 
دارند، نیرودهی می کنند.هر چند که این عینک ها 
در زیر نور مستقیم خورشید بهتر کار می کنند، اما 
هرکدام از این لنزها در حدود ۲۰۰ مگاوات برق را 
در روشنایی داخل ساختمان تولید می کنند.اگر چه 
ممکن است که این میزان زیاد به نظر نرسد، اما 
برای نیرودهی به دستگاه هایی مانند یک سمعک 
یا یک گام شمار کافی است.از این فناوری می توان 
در پنجره های ساختمان نیز استفاده کرد، چرا که 
در آنجا بسیار بیشتر می توان از نور خورشید بهره 

گرفت و در نتیجه نیروی بیشتری تولید کرد.

»پیرترین خانواده جهان« در گینس ثبت شد! 

باشگاه خبرنگاران-  یک خانواده ایرلندی موفق 
کتاب  در  را  جهان  خانواده  پیرترین  رکورد  شد 
رکورد های جهانی گینس ثبت کند. »دانلی« ها یک 
خانواده روستایی هستند که مدت ها در حومه آرماگ 
از توابع ایرلند به شغل کشاورزی اهتمام داشته اند. 
این خانواده متشکل از ۱۳ خواهر و برادر است که 
ساله،  »شان« ۹۲  دارد.  سال  آن ها ۷۰  جوانترین 
»مورین« ۹۱ ساله، »الین« ۸۹ ساله، »پیتر« ۸6 
ساله، »مای رید« ۸۵ ساله، »رز« ۸۴ ساله، »تونی« 
۸۲ ساله، »تری« ۸۰ ساله، »سیموس« ۷۹ ساله، 
»کوم«  ساله،   ۷۴ »کاتلین«  ساله،   ۷۵ »برایان« 
۷۲ ساله و »لیو« ۷۰ ساله اعضای پیرترین خانواده 
جهان هستند که همگی در سالمت کامل جسمانی 
عمر طوالنی  راز  دانلی ها  خانواده  می برند.  سر  به 
خود را ترکیبی از عواملی همچون کار سخت روی 
گلیک،  فوتبال  در  شرکت  کشاورزی،  زمین های 
خوردن سیب و دوری از الکل عنوان کرده اند. با 
پیر  این خانواده  این حال، »لیو«، جوانترین عضو 
معتقد است راز عمر طوالنی آن ها خوردن دو وعده 
خوراک به شکل پوره و له شده است. او می گوید: 
ما در تغذیه، عادت پدرمان را دنبال می کنیم. ساعت 
۷ صبحانه شامل پوره جو دوسر، شیر و مربای سیب 
و ساعت ۱۰ شب فرنی یا پوره یا حلیم برای وعده 
شام. پیش از خواب نیز نوشیدنی داغ ضروری است.

به گفته لیو، آن ها ۱6 خواهر و برادر بوده اند که ۳ 
نفر آن ها فوت کردند. . خانواده دانلی در ژوئیه ۲۰۱۷ 

به ثبت گینس رسید.

خواندنی ها

کشف خفاش دو سر در برزیل

طور  به  خفاش ها  دنیای  خبرنگاران-  باشگاه 
اینکه  به  برسد  چه  است  عجیبی  دنیای  عادی 
در  بیاید.  دنیا  به  عجیب  آن ها  بین  از  موجودی 
یکی از غارهای برزیل خفاشی پیدا شده است که 
داری دو سر است. این خفاش کشف شده توسط 
محققان برزیلی مورد مطالعه قرار گرفته شده است 
و دلیلی برای به دنیا آمدن اینگونه خفاش دو سر 
پیدا نشده است. این خفاش دو سر و گردن جداگانه 
دارد ولی بدن یکسانی دارند. دانشمندان در حال 

تحقیق بیشتر روی این موجود عجیب هستند.

امام رضا )ع( از امامت تا معجزات و کرامات

»فرهاِد کوهکن« در آمریکای جنوبی پیدا شد

گرانترین خانه های 2017

در  )ع(  رضا  امام  مطهر  حرم  گرفتن  قرار  میزان- 
مشهد مقدس برای ایران و ایرانیان موجب افتخار است 
از این رو افراد به پاس برخورداری از این نعمت بزرگ 
هایشان،  حاجت  شدن  برآورده  راستای  در  ارزشمند،  و 

زیارت امام هشتم )ع( را نذر می کنند.
برخورداری  وجود  با  )ع(  معصوم  امامان  از  یک  هر 
بیش  با یک صفت  نیک،  از صفت های  از مجموعه ای 
در  این صفت  و  رسیده اند  شهرت  به  سایر صفت ها  از 
مورد امام رضا )ع(، مهربانی و رئوف بودن ایشان است.
 هشتمین امام شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضا )ع(

جد  شهادت  از  پس  روز  شانزده  ذی القعده  یازدهم 
جهان  به  مدینه چشم  در  )ع(  امام صادق  بزرگوارشان 
گذاشتند.  »علی«  را  حضرت  این  مبارک  نام  گشودند. 
و  رضی  صابر،  رضا،  القابش،  و  »ابوالحسن«  کنیه اش 

وفی بود که مشهورترین آن ها »رضا« است.
مادرش  و  )ع(  جعفر  بن  موسی  حضرت،  آن  پدر 
البنین«  »ام  و  »سمانه«  »تکتم«،  البته  بود  »نجمه« 
نیز خوانده می شد. مادر امام رضا )ع( زن بسیار مؤدب، 
با فضیلت و عابدی بود. درباره  ادب وی نوشته اند: »او 
احترام  )ع(  کاظم  موسی  امام  مادر  حمیده  به  نسبت 
او  احترام  به  حضورش  در  چنانکه  بود،  قائل  فراوانی 
نمی نشست.« عالقه »نجمه« به عبادت الهی به حدی 
بود که در دوران شیر خوارگی امام رضا )ع( اظهار کرد: 
به  دادن  شیر  در  را  او  تا  کنند  تعیین  دیگری  مرضعه  
کودک خود یاری کند. پرسیدند: مگر شیر تو کم است؟ 
نوافل  از  دادن  شیر  به  اشتغال  اثر  بر  ولی  نه؛  گفت: 
کمکی  جهت  بدین  ام؛  مانده  باز  مستحبی  ذکر های  و 

می خواهم تا بلکه مستحبات را ترک نکنم.

تعیین امامت

بزرگوارش  پدر  شهادت  از  پس  )ع(  هشتم  پیشوای 

آن  امامت  شد.  امامت  مقام  دار  عهده  )ع(  کاظم  امام 
السالم،  پیشوایان علیهم  امامت دیگر  بزرگوار همچون 
از جانب خدا و به تعیین و تصریح پیامبر )ص( و معرفی 
پدر گرامی اش صورت پذیرفت. »داوود رقی« می گوید:
باد،  فدایت  پدرم  کردم:  عرض  )ع(  کاظم  امام  به 
پیرمرد شده ام و می ترسم حادثه ای برایم پیش آید که 
شما را دیگر مالقات نکنم، بفرمایید که پیشوای پس از 

شما کیست؟ فرمودند: فرزندم علی.
سلیمان بن حفص مروزی می گوید:

خدا  حجت  از  تا  رسیدم  )ع(  کاظم  امام  حضور  به 
)ع( خود  امام  از آن حضرت سؤال کنم.  بر مردم پس 
آغاز به سخن کرد و فرمودند: ای سلیمان! همانا »علی« 
من  از  پس  مردم  بر  خدا  حجت  و  من  وصی  و  فرزند 
از  پس  اگر  می باشد.  من  فرزندان  برترین  او  و  است، 
امامت  به  من  دوستان  و  شیعیان  نزد  ماندی  زنده  من 

او گواهی ده.

معجزات و کرامات امام )ع(

مقام  به  توجه  با  السالم  علیهم  معصوم  پیشوایان 
امامت و عصمتی که داشتند از ارتباط ویژه ای با خدای 
پیامبران  مانند  و  بودند  برخوردار  غیب  جهان  و  متعال 
الزم  مواقع  در  که  داشتند  کراماتی  و  معجزات  الهی 
آشکار  دلیلی  تا  می دادند  بروز  را  آن ها  از  نمونه هایی 
اطمینان خاطر  باشد و موجب پرورش و  بر حقانیتشان 
نیز معجزات و  پیشوای هشتم )ع(  از  پیروانشان گردد. 
کرامات بسیاری بروز کرد که در کتب حدیث و تاریخ 

ثبت شده است. اینک چند نمونه:
۱- یکی از همراهان امام رضا )ع( در سفر خراسان 
می گوید: در بین راه به بیابان خشک و بی آبی رسیدیم 
شویم.  هالک  چارپایانمان  با  ما  همه ی  بود  نزدیک  و 
حضرت رضا )ع( فرمود: بروید در فالن محل، در آنجا 
آبی  چشمه   با  و  رفتیم  بدانجا  ما  یافت.  خواهید  آب 
از آن آب نوشیدیم و حیواناتمان  مواجه شدیم. همگی 

را نیز سیراب کردیم.
هنگام کوچ از آن منزل، امام )ع( فرمودند: بار دیگر 
کنار آن چشمه بروید. چون بدان سوی رفتیم اثری از 

چشمه ندیدیم.
۲- »عبدا... بن مغیره« می گوید:من واقفی بودم، در 
بار  گفتم:  و  آویختم  »کعبه«  پرده   بر  دست  مکه  سفر 
دین ها  بهترین  به  مرا  می دانی،  مرا  خواسته   تو  خدایا! 
راهنمایی کن.پس از مراجعت به مدینه به ذهنم رسید 
آن  حضور  به  وقتی  برسم.  )ع(  رضا  امام  خدمت  که 
اجابت  را  ات  خواسته  خداوند  فرمودند:  رسیدم  حضرت 
گواهی  گفتم:  کرد.  راهنمایی  دینش  به  را  تو  و  فرمود 

می دهم که تو حجت و امین خدا بر بندگانش هستی.
با  من  می کند:  نقل  بزنطی«  محمد  بن  »احمد   -۳
هنگام  شدیم.  شرفیاب  )ع(  امام  خدمت  دیگر  نفر  سه 
بازگشت امام )ع( به من فرمودند:ای احمد! تو بنشین.
شوم.  مرخص  خواستم  گذشت  شب  از  پاسی  چون 
فرمودند: می روی یا می مانی؟ عرض کردم: بستگی به 
نظر شما دارد. فرمود: بمان و این هم رختخواب. آنگاه 
امام برخاست و به اتاق خود رفت. من از شوق به سجده 
افتادم و با خود گفتم: سپاس خدای را که حجت او و 
وارث علوم انبیاء از میان ما چند نفر به من تا این حد 
لطف و عنایت فرمود. هنوز در سجده بودم که امام )ع( 
فشرد  و  گرفت  مرا  دست  حضرت  برخاستم.  بازگشت، 
عیادت »صعصعه  به  امیرمؤمنان  احمد!  ای  فرمودند:   و 
ای  فرمودند:   بازگشت  هنگام  به  رفت؛  صوحان«  بن 
صعصعه! از اینکه به عیادت تو آمده ام به برادران خود 

افتخار مکن؛ از خدا بترس و پرهیزکار باش.
وی  به  احمد،  نیت  از  آگاهی  اعالم  ضمن  )ع(  امام 
برای  نباید وسیله ای  این عنایت و لطف  هشدار داد که 
فخر و مباهات و احساس برتری نسبت به دیگران گردد. 

بلکه آنچه عامل برتری انسان می گردد »تقوا« است.

از  بیش  نیکاراگوئه ای  مرد  یک  خبرنگاران-  باشگاه 
عمرش  و  می کند  زندگی  کوه  در  که  است  سال   ۴۰

را برای طراحی صخره های عظیم صرف کرده است.
آلبرتو گوتیرز حاال دیگر چهل سالی می شود که تنها 
بوده،  ساله   ۹ وقتی  او  می کند.  زندگی  کوهستان  در 
رویای بزرگترین اثر هنری ساخته شده از سنگ را در 
می شود  باعث  ذهنی  تصویر  همین  و  می پروراند  سر 
و  کند  رها  را  روستا  و  خانه  در  زندگی  بگیرد  تصمیم 

به طبیعت پناه ببرد.
سال  اکتبر  متولد  می دانسته  مادرش  از  که  این طور 
ندارد،  وجود  او  تولد  از  مدرکی  هیچ  اما  است،   ۱۹۴۴
طبیعت  و  جنگل  در  گذار  و  گشت  به  پایین  سنین  از 
را می گیرد  و در ۳۳ سالگی تصمیمش  بوده  عالقه مند 
و به جنگل می رود و زندگی تازه ای را آغاز می کند. او 
صخره بزرگی را هم برای ساختن اثر هنری اش انتخاب 
را داده اند و به  او لقب »مرد سنگی«  به  می کند. حاال 

نمادی از نیکاراگوئه بدل شده است.
روی  ساعت  سه  روزی  نیکاراگوئه ای  مرد  این 
چوبی اش  کلبه   نزدیکی  در  که  غول پیکری  سنگ های 

وجود داشتند، کار می کرده و حاال بعد از گذشت چهار 
را  طرح ها  و  المان ها  از  مجموعه ای  توانسته  دهه 
بتوان  امروز  شاید  کند،  ایجاد  سنگ  تخته  این  روی 
اثر  توانسته  و  رسیده  کودکی اش  آرزوی  به  گفت 

البته  و  کند  طراحی  سنگ  روی  را  غول پیکری  هنری 
معروف ترین معبد منطقه را بسازد.

در دهه ۷۰ میالدی زمانی که انقالب نیکاراگوئه رخ 
می دهد، آلبرتو تصمیم می گیرد در هیچ کدام از سنگرها 

قرار نگیرد و زندگی شخصی خودش را داشته باشد، از 
همین رو مشغول کار در یک بندر می شود، اما در همین 
پیدا کردن یک سنگ که روی آن طرح هایی  با  زمان 
کشیده شده، دوباره رویای کودکی اش زنده می شود و 

کار بندر را رها می کند و سراغ مجسمه سازی می رود.
آلبرتو گوتیرز در کلبه ای چوبی زندگی می کند که در 
آن روی زمین می خوابد، دسترسی به آب جاری ندارد 
و بیشتر زمان روز را در جنگل می گذراند، او همچنین 

مفاهیمی چون اینترنت را درک نمی کند!
کشورها  دیگر  مردم  با  داشته  عالقه  همیشه  آلبرتو 
مردم  افتاده،  اتفاق  این  حاال  و  کند  برقرار  ارتباط 
در  را  هنرش  و  خانه  او،  از  عکس هایی  نیکاراگوئه 
توریست هایی  شده اند  باعث  و  کرده اند  منتشر  اینترنت 
این  به  آلبرتو  برای دیدن هنر  تنها  از کشورهای دیگر 
 ۱۰ در  این هنرمند گوشه نشین  به گفته  و  بروند  محل 
سال گذشته بیشتر از ۳۰ هزار نفر بازدید کننده داشته 
است.آلبرتو هرگز ازدواج نکرده و فرزندی ندارد، با این 
برای  که  مردمی  چون  نمی کند،  تنهایی  احساس  حال 
بازدید از کارهایش می آیند، با او خیلی مهربان هستند 

برای  خانه  خبرنگاران-  باشگاه 
بیشتر  دارد.  متفاوتی  تعاریف  افراد 
فراغت  برای  محلی  را  خانه  افراد 
می دانند؛  روزانه  های  خستگی  از 
ساعاتی  ی  برا  بتوانند  که  مکانی 
باشند و در آن به استراحت  آسوده 
به  خانه  از  بدوی  انسان  بپردازند. 

عنوان پناهگاه استفاده کرد. 
در واقع هدف اولیه از ساخت آن، 
پناه بردن به مکانی امن از خطراتی 
بود که انسان را تهدید می کرد. اما 
در  تغییراتی  شاهد  زمان  گذر  با 

تعریف خانه هستیم.
برای  جایی  فقط  خانه  دیگر   
خانه  از  بسیاری  نیست.  استراحت 
سرسام  های  قیمت  امروزی  های 
های خانه  گرانترین  دارند.   آوری 

 سال ۲۰۱۷ عبارتنداز: 
 ۱۲۸ قیمت  به  فیلیمور  باغ   .۱
اولنا  به  متعلق  دالر  میلیون 
پینچوک دختر لئونید کوچما رئیس 

جمهور سابق اوکراین
به  هیکس  گریپسی  ۲.عمارت 
قیمت ۱۳۵ میلیون دالر متعلق به تام 

هیکس رئیس باشگاه لیورپول
۳.باغ قصر کنسینگتون به قیمت 

۱۴۰ میلیون دالر متعلق آبرا موویچ 
سیاستمدار  و  تاجر  و  گذار  سرمایه 
روسی و سهام دار باشگاه تیم چلسی

۴.پینکال به قیمت ۱۵۰ میلیون 
بلیکسث  تیم  به  متعلق  دالر 
و  امالک  دالل  ترین  مشهور 

آمریکا مستغالت 
 ۱۹۱ قیمت  به  هرست  ۵.قصر 
میلیون دالر متعلق به ویلیام راندلف 
و  خبرنگار  دار،  روزنامه  هرست، 

سیاست مدار آمریکایی
قیمت ۲۰۰  به  الیسون  6.عمارت 
میلیون دالر متعلق به الری الیبسون 

یکی از بنیانگذاران شرکت اوراکل
۷.فیر فیلد به قیمت ۲۴۸ میلیون 

دالر سهام دار ایرارندت
قیمت  به  لئوپولدا  ۸.ویالی 
لیلی  به  متعلق  دالر  میلیون   ۷۳6
صفرا فعال جنبش بشر دوستانه و 

شهروند برزیلی
۹.آنتیال به قیمت یک میلیارد دالر 
متعلق به یک تاجر هندی که عنوان 
را   ۲۰۱۷ در  دنیا  خانه  ترین  گران 

گرفته است.
۱۰.کاخ باکینگهام به قیمت ۱۵6 

میلیارد دالر

کوچکترین جزیره جهان

تنها  که  جزیره  این  در  خبرنگاران-  باشگاه 
۱6 متر طول و ۴6 متر عرض دارد، یک فانوس 
دریایی به ارتفاع ۳۵ متر ساخته شده است. بنای 
اولیه این فانوس دریایی در سال ۱۸۴۷ و پیش 
از  اقیانوس  امواج  پایان برسد، توسط  به  آنکه  از 
بین رفت. بنای فعلی در سال ۱۸۵۸ ساخته شده 
و فانوس دریایی موجود در آن برای اولین بار در 

۱ سپتامبر همان سال روشن شد.
آب های پیرامون این جزیره مملو از صخره هایی 
است که در طول قرن ها تعداد بیشماری کشتی 
با آنها برخورد کرده و آن منطقه را به گورستان 
کشتی ها مبدل کرده بود. این موضوع در گزارشی 
که دوک کورنوال در سال ۱۸۱۸ ارائه کرد ذکر 
دریایی  فانوس  پیشنهاد شد یک  لذا  است.  شده 
منطقه  همان  در  ادیستون  دریایی  فانوس  مانند 
نیز ساخته  اسقف  بود، روی صخره  ساخته شده 
شود. فانوس دریایی جزیره اسقف در سال ۱۹۹۲ 
شد.  بازسازی  پوند   6۴,۸۸۹ بر  بالغ  هزینه ای  با 
این مبلغ در آن زمان معادل 6,۵۰۷,۰۰۰ پوند در 
سال ۲۰۱۵ ارزش داشت. جزیره اسقف در کتاب 
جزیره  کوچکترین  عنوان  به  گینس  رکوردهای 
شده  ساخته  آن  روی  ساختمان  یک  که  جهان 
مربع  کیلومتر   ۲,۱۳۰,۸۰۰ با  گرینلند  شد.  ثبت 

بزرگترین جزیره جهان به شمار می رود.
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چطور آینده خودتان را تضمین کنید؟

فارغ از این که چقدر احساس می کنیم طبع بلند داریم، 
بیشتر ما باید برای پرداخت قبض ها و صورت حساب 
های مان کار کنیم. پس مهم است که شغل مان را 
دوست داشته باشیم اما آیا این قدر شغل تان را دوست 

دارید که برای بیست سال آینده انجامش دهید؟ 
1. نسبت به چه چیزی عواطف شدید بروز می دهید؟ چه 
چیزی شما را هیجان زده، تشویق یا عصبانی می کند؟ 
چه چیزی عالقه شما را بر می انگیزد؟ همان چیز شغل و 
پیشه شماست. این اولین سوال خوبی است که می توانید 

از خودتان بپرسید.
2. به تمجید دیگران از خودشان توجه کنید. بی توجهی 
به حرف های مهربانانه دیگران، وقتی می توانند درباره 
مهارت های شما حرف بزنند و شما را به شغل بعدی تان 

هدایت کنند، کار ساده ای است.
آیا شما یک شنونده مادرزاد هستید یا کسی که افراد 
را وادار به تعریف و تمجید می کند؟ آیا توجه تان به 
زندگی  رهبران  از  یا یکی  است  انگیز  جزییات حیرت 

هستید؟ همه اینها اهمیت دارند.
3. کارتان را نزدیک به سبک زندگی تان طراحی کنید. 
اگر قرار است در سال های بعد شروع به کار کنید، کاری 
بیابید که با نحوه زندگی تان متناسب باشد. اگر چنین کاری 
وجود ندارد، آیا می توانید برای خود پیشه ای راه بیندازید؟

4. دنبال مشاغل »همیشه شکوفا« باشید. نگرانید که 
مهارت های تان نامربوط و منسوخ شوند؟ برای شغلی 
آماده شوید که همیشه وجود دارد. مردم به کسانی نیاز 
دارند که از آنها نگهداری کنند )مثل آرایشگر، تعمیرکار 
و ...( و چون زندگی های ما روز به روز بیشتر در دنیای 
مجازی فرو می رود، به کسانی نیاز داریم که در مدیریت 

این امور به ما کمک کنند.

ظرف عسل

روزی یک کشتی پراز عسل در ساحل لنگر انداخت 
ظرف  که  آمد  وپیرزنی  بود  بشکه  درون  وعسلها 

کوچکی همراهش بود
و به بازرگان گفت :

از تو میخواهم که این ظرف را پر از عسل کنی که 
تاجر نپذیرفت وپیرزن  رفت  ..

سپس تاجر به معاونش سپردکه آدرس آن خانم را 
پیدا کند وبرایش یک بشکه عسل ببرد  ...

آن مرد تعجب کرد وگفت
ازتو مقدار کمی درخواست کرد نپذیرفتی واالن یک 

بشکه کامل به او می دهی.
تاجر جواب داد :

کند  در خواست می  اندازه خودش  به  او  ای جوان 
ومن در حد و اندازه خودم به او می دهم.                   

میدانست  خوبی  به  میداد  صدقه  که  کسی  اگر 
دست  از  پیش  او  ی  صدقه  که  میکرد  ومجسم 

نیازمند در دست خدا قرار می گیرد  ...
هراینه لذت دهنده بیش از لذت گیرنده بود

این یک معامله با خداست.

اگر همیشه در کاری که انجام می دهی محدودیت 
قرار دهی، آن محدودیت در زندگیت گسترش
 پیدا خواهد کرد. هیچ محدودیتی وجود ندارد.

اندازه موفقیت شما به وسیله قدرت اشتیاقتان، اندازه 
رویاهایتان، و اینکه چگونه در طول راه با ناامیدی 

کنار می آیید، مشخص می شود.

تاریک شد از مهر دل افروزم روز
شد تیره شب، از آه جگر سوزم روز
شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم

اکنون نه شبم شبست و نه روزم روز

قهرمان واقعی همیشه به اشتباه قهرمان شده 
است؛ او رویای این را دارد که مثل 
هر کس دیگری، بزدلی راستگو باشد.

من اعتقادی ندارم که خدا به من رویایی
 می  دهد تا مأیوسم کند. او به من رویایی

 می  دهد تا تحقق پیدا کند.

شادی چیزی است که همه ی ما آن را احساس می کنیم اما 
مطمئنا یک حس موقتی است. فرض کنید شما خیلی بستنی 
دوست دارید و هر وقت بستنی می خورید احساس شادی 
می کنید، اما اگر همیشه فریزر شما ُپر از بستنی باشد و کسی 
به شما بستنی هدیه بدهد، این هدیه لزوما شادترتان نخواهد 
کرد. اما اگر فریزرتان خراب شود و تمام بستنی های شما آب 
شود و شما مجبور باشید مثال دو هفته بدون بستنی سپری 
کنید، بسیار به وجد خواهید آمد اگر ناگهان کسی پیدا بشود 
و به شما یک کارتن بستنی هدیه بدهد.اگر شما همیشه شاد 
بودید و هیچ نگرانی نداشتید، تجربه ی یک چیز خوشایند شما 

را شادتر نمی کرد، یا از شادی تان کم هم نمی کرد.
اگر همیشه در یک سطح از رضایت و خوشحالی 

باشید، مالل آور و کسل کننده خواهد بود
را  کسانی  افراد  بیشتر  که  اینجاست  خنده دار  نکته ی   
می بینند که به نظر می رسد زندگی شان کامل و همه چیز 
تمام است و فکر می کنند آنها تمام مدت شاد هستند. اما 
واقعیت این است که ما گاهی فراموش می کنیم در زندگی 
واقعی، برخالف داستان های رویایی، پرنسس هایی وجود 
ندارند که پرنسسی را پیدا کنند و از آن  به بعد همیشه در 
شادی و خوشی زندگی کنند! افراد جاهل و جادوگرهای 
بدجنسی هم همان اطراف هستند که خوشی و شادی آنها 

را به اندوه تبدیل کنند!
در دنیای واقعی، همیشه چیزی کم است یا 

چیزی مطلوب نیست
هیچکس زندگی کاملی ندارد. حتما بارها و بارها شنیده اید 
که می گویند از روی ظاهر زندگی دیگران، آنها را قضاوت 
نکنید زیرا شما نمی دانید پشت درهای بسته ی خانه ی آنها 
چه می گذرد. اما اغلب این را فراموش می کنیم. معنای 
دقیق شادی یعنی، در موقعیت راضی بودن قرار گرفتن. 
دقت کنید: »موقعیت«، نه یک حالت همیشگی و پایدار، 
بلکه یک تجربه ی گذرا.وقتی ما احساس اندوه می کنیم، 
تنها روی یک منحنی مواج تمرکز داریم و معموال این 
حس، توسط دوستان خیرخواهی که به ما می گویند، شاید 
خیری در آن باشد یا به زودی برایت خاطره خواهد شد، 
تقویت می شود؛ این نیز بگذرد! آنها درست می گویند و 
ما هم می دانیم که حق با آنهاست، اما در آن لحظه، به 
سختی می توانیم ببینیم یا تصور کنیم که حس بدمان را 

پشت سر گذاشته ایم.
 چگونه شاد باشیم و شاد بمانیم؟ 

 تا به حال عزیزی را از دست داده اید؟ یادتان هست چه 
احساسی داشتید؟ انگار دنیا به آخر رسیده بود و دیگر هرگز 
چیزی خوب نمی شد. اینطور نیست؟ اما هفته ها، ماهها و 

در نهایت سالها گذشتند و اتفاقات خوب و بد دیگری هم 
روی داد، به زندگی ادامه دادیم و ... اما در آن لحظه ی 
اندوهناک نمی توانستیم آینده را ببینیم، هر چه بود تاریکی 
بود و تباهی.چیزی که از آن غافلیم این است که وجود 
اندوه و غم و نامالیمات، برای شاد بودن ضرورت دارد. این 

وجود تاریکی است که نور را ارزشمند می کند.
دست از تالش برای شاد بودن بردارید،

 فقط شاد باشید
بله درست است، همه ی ما باید تا جایی که امکان دارد 
طالب شادی باشیم، اما احمقانه است که وانمود کنیم هر 
روز و هر لحظه از همه چیز راضی هستیم. حتما برای تان 
پیش آمده که برای پند دادن به یک دوست، از تجربه ی 
ناخوشایند مشابهی که خودتان داشته اید برایش تعریف 
هم حسی  امروز  نبود،  شما   ِ زمان    آن  اندوه  اگر  باشید. 
برای همدردی نداشتید. اگر زندگی کامل بود، شما قادر 
به همدلی نبودید.اگر می خواهید واقعا شاد باشید، دست 
اما خوشبین  بردارید،  بودن  برای همیشه شاد  از تالش 
باقی بمانید و با خودتان روراست باشید. بپذیرید که در 
مسیر زندگی تان باال و پایین هایی خواهید داشت، و با وقار 
و متانت باور کنید که شادی، حرکت مواجی از مثبت و 
ناراحت کننده  لحظات  روی  اینکه  جای  است.به  منفی 

که  زمانی  به  کنید،  رجوع  حافظه تان  به  کنید،  تمرکز 
چیزی را داشتید یا نداشتید. حتما در این یادآوری ها متوجه 
موفقیت ها و چیزهای خوبی خواهید شد که زمانی نداشتید 
اما االن دارید. یادتان باشد قدردانی و سپاسگزار بودن، کلید 
رضایت است، اما ما عادت کرده ایم فقط زمان هایی که شاد 

و راضی هستیم سپاسگزار باشیم.
شادی واقعی، به دنبال اندوه می آید

زندگی با لحظات شادی، شگفتی و حیرت ُپر خواهد شد، 
اشک های شادی و فریادهای از سر ِ خوشی و ماجراهای 
خنده دار جزئی از زندگی هستند اما روزهای بارانی، طوفانی 
و وحشت انگیز هم خواهند بود که به نظر می رسد تمامی 
ندارند. اما اینکه صورت شما با درخشش نور خورشید به 
لبخند باز شود یا اینکه قلب شما با نامالیمات طوفان درد 
بگیرد، باید بدانید که همه ی این موقعیت ها بخشی از افت  
و خیزهای زیبای زندگی هستند. از لحظات شادی تان لذت 
ببرید و از لحظات اندوه تان با قدرت عبور کنید. بدانید که 
در این تجربیات تنها نیستید و  پذیرفتن ناراحتی و رنج تان 
نترسید.تظاهر به شاد بودن شما را شاد نمی کند، اما اگر 
بدون قید و شرط با خودتان و احساس تان روراست باشید، 
را  ناخوشی تان  و  خوشی  اوقات  و  زندگی تان  می توانید، 

دوست داشته باشید.
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

شرکت پخش لبنیات صدرا در استان 
خراسان جنوبی جهت تکمیل تیم فروش 
خود تعدادی بازاریاب حضوری با سابقه 

به همراه حقوق و مزایای بیمه و پورسانت 
عالی حداقل 1/200/000 تومان
 با داشتن حداقل مدرک دیپلم 

استخدام می نماید.
بلوار شهدای عبادی - جنب اداره امور عشایری  

32237957 -  32237958  

فروش سوپر مارکت 
در مهرشهر

با بیش از 6 سال سابقه
09158659970

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو 
با سابقه دیرینه به یک همکار آقا
 و شراکت در کار نیازمند است.

 09158254172

برق خورشیدی )220×12(
برق جهت چاه ، کفکش، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل فاز جدید خود از افراد دارای شرایط ذیل
 دعوت به همکاری می نماید: 

تعدادشرایطجنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلردیف
1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردحداقل دیپلمصندوقدار1
فروشنده2

در محل 
حداکثر30  سال  متاهل، فن مردحداقل دیپلم

بیان خوب ، سابقه کار مرتبط
2 نفر

1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردلیسانسحسابدار3
 واجدین شرایط می توانند به آدرس: خیابان مدرس ، باهنر غربی ) بیست متری سوم( 

نبش چهارراه شهید نوربخش پالک 22 از ساعت 8 الی 12 مراجعه نمایند.   

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

کلیه وسایل رستوران هتل مقدم 
به فروش می رسد.
09151614504

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی ) کارتخوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2- مجتمع آلما - واحد 203 

32233854 -32236199

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

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

کلیه لوازم مرغ فروشی شامل یخچال و فریزر 
برش مرغ و غیره به صورت یکجا و جداگانه
 به فروش می رسد.      09156693875

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی  

پالستیک، اکرولیک مولتی 
کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917



الو دکتر- زمانی که افراد معاینه های منظم دندانپزشکی 
و  دهان  ناگهانی  عوارض  و  با مشکالت  کمتر  دارند 
استمرار  عدم  در صورت  اما  شوند،  می  مواجه  دندان 
معاینه های منظم، باید مهمترین عالیم تهدیدکننده 
سالمت دهان و دندان را بشناسند. اصلی ترین عالیمی 

بروز مشکالت دهانیـ  دندانی عبارتنداز:  
تغییرات لثه ها: مهمترین بیماریهای لثه، التهاب 

لثه ها است.  این بیماری عمدتا به دلیل وجود پالکها 
پدید می آیند؛ پالکها اغلب بر اثر فعالیت باکتریهای 
نامرئی ساخته میشوند و ممکن است به دندانها و لثه 
پالکها سخت  این  زمان،  با گذشت  برسانند.  آسیب 
اگر  آید.  می  پدید  دندانی  رسوبهای  و  شوند  می  تر 
رسوبهای دندانی زیر لثه جمع شوند، التهاب این ناحیه 
را به دنبال دارند. بنابراین در صورت مشاهده عالیم 

زیر، به دندانپزشک مراجعه کنید.
- رنگ لثه تغییر می کند. برای مثال صورتی، قرمز 

یا سرخابی می شود.
-  لثه ها ورم می کنند و اسفنج مانند می شوند.

 - لثه ها عقب می روند و دندانها بزرگتر به نظر می رسند،
حتی ممکن است بخشی از ریشه دندانها نیز دیده شوند.

-  جرم روی لثه ها، بوی بد و ایجاد فضای خالی میان 

دندانها، از دیگر عالئم این مشکل هستند.
نقطه های سفید روی دندانها: پوسیدگی، عفونتی 
دندانی است که طی آن فرآیند از بین رفتن مینا بر اثر فعالیت 
 اسیدهای تولیدشده توسط باکتری ها شروع می شود.
  یکی از اصلی ترین عالیم پوسیدگی بروز نقطه های
 سفید روی دندانها است.بنابراین با مشاهده این نقطه 

ها بر روی دندان حتما به دندان پزشک مراجعه کنید.

اگر این نشانه ها را دارید حتما به دندانپزشکی مراجعه کنید
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اعالم اسامی برترینهای مسابقات استعدادیابی و قهرمانی  
بسیج خراسان جنوبی

روز  های  رقابت  در  استان  بسیجی  بانوان  تیراندازی  های  برترین 
گذشته معرفی و تجلیل شدند.بیش از ۵۰ نفر از بانوان از سراسر استان 
در دو بخش تفنگ و تپانچه صبح روز گذشته در سالن کانون فرهنگی 
 هنری بسیج به رقابت پرداختند.اسامی برترین ها به شرح ذیل می باشد:
در بخش تفنگ نوجوانان:  ۱.سیده فاطمه حسینی)بیرجند( ۲.عارفه 
عبدالهی )نهبندان( ۳.فرشته شرف پور )قاین(  تفنگ جوانان: ۱.فاطمه 
غالمحسنی  ۳.زهرا  عبدالهی)نهبندان(  ۲.فاطمه  )بیرجند(  نوفرستی 
۲.مریم  )بیرجند(  آبادی  حسین  ۱.شیرین  جوانان:  تپانچه  )زیرکوه(  
کارگر )درمیان( ۳.الهام محمدزاده )درمیان( تپانچه نوجوانان: ۱.فاطمه 
افشارنسب )بیرجند( ۲.آیلین ورقانی )بیرجند(. سرداوری این مسابقات 
بر عهده سیدرضا حسینی و داوران خانمها ثابت ایمانی، سلطان پور و 
مالئی بودند. درپایان این رقابتها به برترین ها احکام و مدال اهدا شد.

اعزام تیم بسیج به دومین مرحله از مسابقات آزاد 
تیراندازی در تهران

تیم بسیج کانون بیرجند به دومین دوره از مسابقات کشوری آزاد که 
در سالن 8۰ خط فدراسیون برگزار می شود به تهران اعزام خواهند 
با هیئت  آمده  به عمل  از هماهنگی  این گزارش، پس  شد.براساس 
 تیراندازی استان خراسان جنوبی و بسیج، اعضای تیم شامل خانم ها
سیروسی،حسینی،  ایمانی،مومن،زحمتکش،واحدی،  سعادتی،ثابت 
شهابادی و حاتمی در بخش تفنگ و  رئوف پور ، سرزهی، ورقانی، 
رحیمی و حسین آبادی در بخش تپانچه در تاریخ های ۱9 و ۲۰ مرداد 

ماه در این رقابت ها حاضر می شوند.

شمشیربازان خراسان جنوبی بر سکوی سوم کشور

شمشیربازی  مسابقات  سوم  سکوی  بر  جنوبی  خراسان  ورزشکاران 
نوجوانان قهرمانی کشور قرار گرفتند. تیم ۳ نفره شمشیربازی خراسان 
عارف حسین شمشیربازان  دانشمند،  عارف  ترکیب محمد  با  جنوبی 
خراسان جنوبی بر سکوی سوم کشورزاده و نیما نخعی به مربیگری 
اپه  مسابقات  سوم  سکوی  بر  زنجان  تیم  با  مشترکا  یوسفی  علی 
زاده  حسین  دانیال  ایستادند.همچنین  کشور  قهرمانی  نوجوانان 
ها  رقابت  از  دوره  این  نقره  مدال  کسب  به  موفق  اپه  اسلحه  در 
شد.مسابقات نوجوانان با شرکت 4۳ شمشیرباز از ۱8 استان در بخش 
انفرادی و ۱۲ تیم در بخش تیمی 9 تا ۱۲ به میزبانی اراک برگزار شد.

نهبندان قهرمان کشتی جوانان خراسان جنوبی شد

مسابقات  سری  در  کرد:  اعالم  خراسان جنوبی  کشتی  هیئت  رئیس 
پنجشنبه  تاریخ  در  که  جنوبی  خراسان  جوانان  کشتی  قهرمانی 
بود،شهرستان  شده  برگزار  نهبندان  میزبانی شهرستان  به   96/۵/۱۲

نهبندان توانست عنوان قهرمانی را از خود کند.

تاثیر زردچوبه در درمان سرطان

که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها  جم-  جام 
درمان  در  می تواند  زردچوبه  طبیعی  عصاره 
نشان  مطالعات  باشد.  موثر  پانکراس  سرطان 
می دهد کورکومین که عصاره طبیعی زردچوبه 
است می تواند همچون عامل پیوست به شیمی 

درمانی در درمان سرطان پانکراس موثر باشد.

کورکومین ترکیب موجود در زردچوبه به غلبه 
بر مقاومت بدن بیمار به شیمی درمانی کمک 
در  موجود  فعال  ترکیب  کورکومین  می کند. 
نتایج  و  است  زردچوبه  همچون  گیاهانی 
مطالعات به تاثیر درمانی این ترکیب در درمان 
بیماری های مختلف از سرطان گرفته تا دیابت 
اشاره کرده اند. این ترکیب دارای خواص آنتی 

اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی است.

فواید زنجبیل برای الغری

سالمتی-  زنجبیل یک ادویه  محبوب است که 
بومی جنوب چین می باشد. ریشه  زنجیبل، نه 
تنها برای عطر و طعم متمایز اش ارزشمند است 
بلکه یک سم زدا و عامل کاهش وزن موثر نیز 
که  می دهد  نشان  بالینی  می باشد.تست های 
زنجبیل می تواند به تنظیم سطح گلوکز در خون 

کمک کند افراد رژیم گیرنده، برای به حداکثر 
رساندن فواید کاهش وزن زنجبیل و همچنین 
دلپذیر کردن طعم آن، از ریشه ی زنجبیل به 
می کنند. استفاده  لیمو  زنجبیل  چای  صورت 

زنجبیل  از  شده  ترکیب  وزن  کاهش  خواص 
لیمو، باعث می شود که چای زنجبیل لیمو به 
یک نوشیدنی مهم در میان افرادی که تمایل 

به کاهش وزن دارند، تبدیل شود.

با پادشاه ادویه ها آشنا شوید

شهر خبر- خیلی از ما فلفل سیاه دوست داریم 
برای  بی نظیری  فواید  چه  بدانیم  اینکه  بدون 
ما دارد. فلفل سیاه نه تنها طعم خوبی به غذا 
و  امراض  از  بسیاری  می تواند  بلکه  می دهد، 
بیماری ها از مشکالت تنفسی گرفته تا سرطان را 
درمان کند. فلفل سیاه، باعث تحریک ترشح اسید 

هیدروکلریک در معده می شده که این کار موجب 
گوارش بهتر در بدن می شود. فلفل سیاه، عالوه 
بر کمک به روند هضم غذا،  سم ها را از بدن 
دفع کند و ریسک ایجاد بیماری در محیط روده 
و معده را به حداقل برساند و حتی مانع سرطان 
روده بزرگ شود. فلفل سیاه، آنزیم ها را تحریک 
کرده و موجب کاهش تورم می شود که این امر 

حتی باعث الغری و کاهش وزن می شود.

قند خون را با این میوه پایین بیاورید 

سالمت نیوز- هیچ چیزی در تابستان بهتر از 
میوه تازه نیست. در واقع این فصل سرشار از 
این  از  است.یکی  ای  العاده  فوق  های   میوه 
میوه ها گیالس است که سرشار است از آنتی 
اکسیدان، فیبر و مواد مغذی که برای بسیاری 
از جنبه های سالمتمان مفید است. تحقیقات 

نشان داده آنتی اکسیدان های  موجود در این 
میوه توانسته قند خون را کاهش دهد. ا ین یعنی 
گیالس می تواند با دیابت در انسان ها مقابله 
کند. گیالس سرشار از مالتونین است که یکی 
از هورمون های اصلی و تاثیر گذار در چرخه 
خواب و بیداری است. گیالس مخصوصا سرشار 
از آنتوسیانین است که درست مانند داروهایی 

نظیر ایبوپروفن با التهاب مقابله می کند.

دانه های سیب را نخورید، میمیرید! 

اشگاه خبرنگاران- سیب عالوه بر آنکه مزایای 
اما مصرف  دارد،  بدن  برای سالمتی  بسیاری 
بخش هایی از این میوه عوارض خطرناکی را 
برای افراد به همراه دارد.باوجود اینکه توصیه 
افراد برای حفظ سالمت مصرف  پزشکان به 
روزانه سیب است، اما خوردن دانه های این میوه 

توصیه نمی شود، زیرا آمیگدالین ماده شیمیایی 
موجود در دانه سیب عوارض خطرناکی را برای 
افراد به دنبال دارد و در صورت مصرف و جویدن 
و قورت دادن آن، آمیگدالین که بی ضرر است 
به سیانید هیدرو ژن تبدیل می شود. سیانید یا 
بسیارخطرناک  سمی  ماده  یک  سیانور  همان 
است و مصرف دوز های پایینی از آن می تواند 

باعث مرگ افراد شود.

کشف گوشت قوچ وحشی
 در سربیشه

متعلق  گوشت  مقادیری 
در  وحشی  قوچ  به 
ضبط  و  کشف  سربیشه 
حفاظت  اداره  رئیس  شد.  
سربیشه  زیست  محیط 
ها  گوشت  این  گفت: 

زیست  محیط  حفاظت  های  یگان  مأموران  را 
این  در  فردی  منزل  از  سربیشه  و  درمیان 
این  افزود:  روانان  کردند.  کشف  شهرستان 

شد. داده  ارجاع  قضایی  مراجع  به  شکارچی 

توقیف محموله کود مرغ غیر مجاز در طبس

کمپوست  ورمی  بارنامه  با  مجاز  غیر  مرغ  کود  حامل  تریلر 
دامپزشکی  شبکه  معاون  شد.  متوقف  طبس  شهرستان  در 
بدون  مجاز  غیر  مرغ  کود  ۲۰تن  گفت:  طبس  شهرستان 
مرتبط  غیر  بارنامه  با  دامپزشکی  بهداشتی  حمل  گواهی 
از  جلوگیری  و  دام  حمل  بهداشتی  کنترل  هدف  با  و 
دام  و  انسان  بین  مشترک  و  واگیردار  بیماریهای  انتشار 
این  دیهوک  بخش  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  بویژه 
که  تریلر  این   افزود:  اصلحی  شد.هادی  توقیف  شهرستان 
از شهر مشهد به مقصد بندر عباس در حرکت بود با تالش 
پلیس راه و پست قرنطینه دیهوک شناسایی شد.وی گفت: 

پرونده فرد متخلف تحویل مراجع قضایی شد.

شگرد عجیب ماموران قالبی برای سرقت

ایستاده و  به دست در کنارش  نام جمشید است. همان متهمی که دستبند  به  آدم ربایی ها مردی  می گوید طراح و مجری اصلی 
نیست و  ۲۰ سال  از  بیشتر  انجام می دهد.سن و سالش  بربیاید  از دستش  تامین هزینه مواد هر کاری  به خاطر  به گفته خودش 
به اتهام آدم ربایی افغان ها برای به دست آوردن پول بازداشت شده است.کاوه، پسر جوانی که مدعی است تنها در سه سرقت با 
ندارم و وضع مالی مان  پدر  بودیم. من  آدم ربایی ها و نقشه شان می گوید.همه بچه محل  این  از جزئیات  بوده است  باند  اعضای 
با  درنهایت  گفت.  کالن  پول های  و  سرقت  از  مدام  گوشم  زیر  کرد،  شروع  دید  که  مرا  نقطه ضعف  هم  جمشید  ندارد.  تعریفی 
افغانی بود را متوقف  افغانی ها بود. گوشه ای از خیابان می ایستادیم و خودرویی که داخلش  جمشید همراه شدم.تخصص ما فقط 
و  کنیم  بررسی  ما  تا  کند  پیاده  را  افغانش  مسافر  می خواستیم  راننده  از  و  می کردیم  معرفی  پلیس  مامور  را  خودمان  می کردیم. 
ببینیم که افغانی مورد نظر مجوز سکونت در ایران را دارد یا خیر. راننده ها نیز از همه جا بی خبر مسافرانشان را پیاده می کردند. 
در می آوردیم.  را  بی سیم  داشتیم و صدای  بی سیم   راه می افتادیم. چون  به  و  ماشینمان می کردیم  را سوار  آنها  ما  دراین شرایط 
آنها جرات مخالفت نداشتند و با ما همراه می شدند. پس از طی مسیری از آنها می خواستیم هر چه پول نقد و گوشی تلفن همراه 

دارند به ما بدهند و بعد هم در کنار بزرگراه رهایشان می کردیم.

31104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

این شماره حتمًا ذخیره شود!

09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 

دینام، باطری، 
تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

ایرانی و خارجی  
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

    علـی آبادی 
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 ديدار مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي با جمعي از ريش سفيدان طوايف افغانستاني مقيم 

دادرس مقدم-به منظور توجيه ، جلب نظر و مشارکت ريش سفيدان طوايف افغانستاني مقيم استان در راستاي برگزاري هرچه با شکوهتر فستيوال فوتبال پسران نونهال اتباع افغانستاني مقيم استان هاي خراسان 
جنوبي ، رضوي و سيستان و بلوچستان به ميزباني هئيت فوتبال استان در مرکز استان ، نشست مشترك با جمعي از متنفذين و ريش سفيدان طوايف افغانستاني مقيم استان برگزار گرديد  افسر )مديرکل امور اتباع 

و مهاجرين خارجي( به نقش هدايتي و مشارکتي سران طوايف در ساماندهي مباحث و اجراي مناسب برنامه هاي فرهنگي ، و...به ويژه در فصل تعطيالت مدارس اشاره نموده و آن را مهم و ضروري برشمرد .

گلزار شهداي يبرجند 
غبارروبي و عطرافشاني شد

گروه خبر-طي مراسمي با حضور خادمان حرم مطهر 
رضوي گلزار شهداي بيرجند غبارروبي و عطرافشاني 
و  مسئوالن  از  جمعي  حضور  با  مراسم  اين  شد. 

خانواه معظم شهدا و جانبازان بيرجند در قطعه 2 
گلزار شهداي بيرجند انجام شد.مديرکل حج و زيارت 
استان دراين مراسم با تبريک دهه گفت: ايران از 
محدود کشورهايي است که اسالم را با آغوش باز 
پذيرفته است.نوفرستي با اشاره به اينکه افتخار مي 
کنيم که در کشوري هستيم که ميزبان امام رضا )ع( 
هستيم، ادامه داد: مردم کشور ايران همواره اثبات 
کرده اند که براي حفظ اسالم و انقالب خود حاضر 

هستند که جان خود را تقديم کنند.

۳۹ تن زيتون در طبس برداشت می شود

مهر-مدير جهادکشاورزی طبس از برداشت ۳۹ تن 
زيتون در شهرستان خبر داد و گفت: به علت دمای 
باال هوا در سال جاری و خسارت گرمازدگی توليد 
زيتون در شهرستان ۳۶ درصد کاهش خواهد داشت. 
داود بخشايی در جمع خبرنگاران زير کشت زيتون 
شهرستان را 2۵2 هکتار و تعداد بهره برداران زيتون 
کار را ۱۵۰ نفر اعالم کرد.وی افزود: از اين سطح 
۱۴2 هکتار بارور و ۱۱۰ هکتار نهال است.بخشايی 
بيان داشت: پيش بينی می شود به علت دمای باال 
در فروردين در زمان گلدهی و خسارت گرمازدگی، 

ميزان توليد با ۳۶ درصد کاهش داشته باشد.

خدمت رسانی در مناطق محروم
 يکی از اهداف کاروان زير سايه خورشید

تسنيم-مبلغ و روحانی کاروان زير سايه خورشيد با 
بيان اينکه پيام امسال اين کاروان، يا امام رضا)ع( 
به تو اقتدا می کنيم است، گفت: خدمت رسانی در 
سايه  زير  کاروان  اهداف  از  يکی  محروم  مناطق 
کوثری  محمدرضا  االسالم  است.حجت  خورشيد 
دارد  افتخار  زير سايه خورشيد  اظهار کرد: کاروان 
به  کرامت  دهه  ايام  در  سال  دهمين  در  امسال 
استان های مختلف کشور و به ۳۴ کشور مختلف 
سفر کند.وی با بيان اينکه استان خراسان جنوبی 
يکی از استان هايی در کشور است که از همان سال 
خورشيد  سايه  زير  کاروان  سفرهای  آغاز  ابتدايی 
شاهد حضور خدام بارگاه رضوی بوده است، افزود: 
مردم استان خراسان جنوبی به دليل اعتقادات قلبی 
که دارند در اين ده ساله ميزبان خدام بارگاه رضوی 
بوده و ما تا دورترين نقاط روستايی و مرزی استان را 

در اين يک هفته سفر کرديم.

بیماران بیرجندی
 زائر امام رضا)ع( شدند

در  بيرجند  های  بيمارستان  سيما-بيماران  و  صدا 
امام مهربانی ها زائر اين  با سعادت  سالروز ميالد 
در  حضور  با  امروز  رضوی  شدند.خدام  رئوف  امام 
بيمارستانهای ميالد، امام رضا)ع( و ولی عصر )عج( 
بيرجند از بيماران اين بيمارستانها عيادت و دلجويی 
کردند.خدام رضوی برای شفای بيماران بسته های 
خاصه  صلوات  و  توزيع  بيماران  بين  تبرك  نبات 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را قرائت کردند.

بازديد معاون میراث فرهنگی استان 
از کارگاه مرمتی شهرستان فردوس

دادرس مقدم-در راستای نظارت و کنترل فعاليت 
های مرمتی و کارگاه های فعال فردوس، ۱2مرداد 
۱۳۹۶ علی شريعتی منش معاون ميراث فرهنگی 
اداره کل از کارگاه های مرمتی شهر تاريخی تون، 
روستای  و  بلده  قنوات  جهانی  ميراث  مجموعه 
های  فعاليت  علمی  روند  و  کرد  بازديد  بيدسکان 
مرمتی مورد بررسی قرار گرفت. کرم پور سرپرست 
آثار  مرمت  حوزه  اعتبارات  گفت:  شهرستان  اداره 
تاريخی در سال ۹۵ از محل منابع استانی و ملی 
بيش از ۱ ميليارد و سيصد ميليون تومان بوده که 
مرمت و احيا شهر تاريخی تون و ساماندهی ميراث 
جهانی قنوات بلده در اولويت فعاليت ها و برنامه 

ريزی های انجام شده قرار دارد.

آغاز مرمت مهد امیدهای فرهنگیان 
بشرويه

غالمی-سرپرست پايگاه بافت تاريخی شهر بشرويه 
گفت: بنای موسوم به مهد اميدهای فرهنگيان هم 
بشرويه  پرورش  و  آموزش  اداره  تملک  در  اکنون 
است. در جبهه غربی بافت تاريخی شهر بشرويه 
قرار دارد و تا قبل از شروع عمليات مرمتی به عنوان 
مرکزی آموزش عملکرد داشت.شبنم زاده افزود: اگر 
ما امروز اين بنا را به نام مهد اميد های فرهنگيان می 
شناسيم و در فهرست ميراث ملی کشور نيز تحت 
همين عنوان ثبت گرديده به اين دليل است که در 
زمره امالك خريداری شده آموزش و پرورش و در 
پی آن احياء بنا با عنوان يک مرکز آموزشی قرار دارد.

افتتاح سی امین فرستنده ی ديجیتال 
خراسان جنوبی

گروه خبر-سی امين فرستنده ی ديجيتال خراسان 
راه  طبس  شهرستان  حلوان  روستای  در  جنوبی 
اندازی شد تا 22۰ خانوار اين روستا از ۱8 شبکه 
با  برخوردار شوند.  راديويی  تلويزونی و ۱۹ شبکه 
اين روستای هدف  ايستگاه مردم  اين  اندازی  راه 
را  وتلويزيونی  راديويی  های  شبکه  گردشگری 
صدا  کل  کنند.مدير  می  دريافت  باال  کيفيت  با 
درصورت  گفت:  مراسم  اين  در  استان  وسيمای 
اختصاص اعتبارات استانی، تا پايان به نود درصد 
است، خواهد رسيد.ثقفی افزود:راه اندازی فرستنده 
ديجيتال روستای زيارتی پيرحاجات طبس نيز در 

برنامه ی صدا وسيمای استان قراردارد.

ثبت بیش از 22 هزار تخلف سرعت 
در4 ماهه نخست امسال در استان

اميرآباديزاده-سرپرست مرکز مديريت راههای اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
از وجود ۶8 سامانه ثبت تخلف فعال با قابليت ثبت 
ميانگين سرعت متوسط در خراسان جنوبی خبر داد 
و گفت: بيش از 22 هزار تخلف سرعت در۴ ماهه 
نخست امسال در محورهای خراسان جنوبی ثبت 
گرديد.سلطان دوست با اعالم افزود :از ابتدای مرداد 
ميانگين  ثبت  ماه سال جاری کليه سيستم های 
سرعت متوسط در استان فعال و راه اندازی گرديده 
است. وی افزود: بنابراين هوشمندی رانندگان در 
تصادفات  افزايش  و  است   ضروری  بسيار  راهها 
توجه  عدم  دهنده  نشان  واژگونی  نوع  از  فوتی 
رانندگان به استراحت مناسب در طول راه ها است .

چهار هزار زيارت اولی خراسان جنوبی
 به مشهد مقدس می روند

)ع(  الضعفا  معين  مردمی  ستاد  مسئول   - ايرنا 
افراد  به شناسايی  توجه  با  گفت:  جنوبی  خراسان 
واجد الشرايط در مناطق مرزی استان، چهار هزار 
زيارت اولی به حرم امام رضا )ع( مشرف می شوند. 
نخعی پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران 
افزود: ستاد مردمی معين الضعفا )ع( خراسان جنوبی 
همزمان با ميالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه 
)س( و آغاز دهه کرامت در استان شروع به کار کرد 
و به صورت کامال مردمی اداره خواهد شد.به گفته 
وی اين ستاد از سال ۹۳ فعاليت خود را در کانون 
استان شروع کرد که در  فرهنگی هنری مساجد 
اين مدت ۳۰۰ زيارت اولی با کمک ستاد به مشهد 
مقدس اعزام شدند.وی اعزام زيارت اولی ها، اعزام 
کسانی که از آخرين زيارت آنها ۱۵ سال گذشته 
است و کمک به افراد بد سرپرست و بی سرپرست 
را از مهمترين رسالت های اين ستاد عنوان کرد. 
خراسان  )ع(  الضعفا  معين  مردمی  ستاد  مسئول 
کمک  با  را  خود  فعاليت  ستاد  اين  گفت:  جنوبی 
ويژه خيران در تامين جهزيه، برگزاری کالس های 
تقويتی و کنکور دانش آموزان مستعد با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه خواهد داد.

هزينه بیش از۳75 میلیون تومانی برای 
ارتقای سالمت روانی دانش آموزان 

در معرض خطراستان

استان  پرورش  و  آموزش  کل  اميرآباديزاده-مدير 
با اشاره به هزينه کرد بيش از ۳۵7 ميليون تومان 
برای ارتقای سالمت روانی دانش آموزان در معرض 
غربالگری  طرح  اجرای  کرد:  تصريح  خطراستان، 
انگيزشی،  های  مشاوره  انجام  آموزان،  دانش 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای اوليای دانش 
آموزان و کارکنان آموزش و پرورش از مهم ترين 
اقدامات اين اداره کل در زمينه پيشگيری از آسيب 
رود. می  شمار  به  آموزان  دانش  اجتماعی  های 
المعی از  تهيه و تدوين نقشه خطر پذيری و سند 
پيشگيری از آسيب های اجتماعی مدارس در سال 
تحصيلی گذشته  خبر داد و افزود: يک هزار و ۴۴۴ 
مدرسه رشد مدار در استان فعاليت می کنند. وی 
افزود:اداره مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی اين 
اداره کل موفق به کسب رتبه برتر کشور در اجرای 
طرح مداخالت روانی و اجتماعی دانش آموزان)طرح 

مديريت مورد( شد.

آغاز آزمون کاردانی نظام جديد 
و کاردانی به کارشناسی

صدا و سيما- آزمونهای کاردانی نظام جديد ورودی 
دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی 
کارشناسی  به  کاردانی  و   ۹۶ سال  غيرانتفاعی 
ناپيوسته همزمان با سراسر کشور ديروز در خراسان 
بيرجند  دانشگاه  آموزشی  معاون  شد.  آغاز  جنوبی 
گفت: در آزمون کاردانی نظام جديد که  ديروز در 
دانشگاه بيرجند و شهرستانهای قاين و طبس آغاز 
شده، دو هزار و 7۶۴ داوطلب شرکت کرده اند که 
هزار و ۱۹ نفر زن و هزار و 7۴۵ نفر  مرد هستند.
ندا افزود: ۳۹۱ داوطلب در قاين و ۱۶7 نفر در طبس 
با يکديگر  رقابت می کنند.وی گفت: تعداد شرکت 
کنندگان آزمون کاردانی به کارشناسی 8۹۹ داوطلب 
است که 8۳۹ نفر در شهرستان بيرجند و ۶۰ نفر در 

شهرستان طبس با يکديگر رقابت می کنند.

همايش پیاده روی در بیرجند

گروه خبر-همايش پياده روی با حضور اقشار مختلف 
مردم ديروز به مناسبت دهه کرامت و ميالد با امام 
دره  بند  گردشگری  و  تفريحی  منطقه  در  رضا)ع( 
بيرجند برگزار شد. اين همايش با حضور هزار و ۵۰۰ 
نفر از اقشار مختلف مردم و با تالش هيئت ورزش 
های همگانی بيرجند برگزار شد.در پايان به ۵۰ نفر 

از شرکت کنندگان به قيد قرعه جوايزی اهدا شد.
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بازآفرينی شهری و دعوا بر سر اعتبار

مدير استان های ستاد اقامه نماز در بيرجند:

»مهاجرت روستايیان« دلیل افزايش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

تخصصی  مادر  شرکت  عضو  قاسمی- 
اينکه  بيان  با  ايران  بهسازی  و  عمران 
 ۱۰ از  بعد  بيرجند  تفصيلی  طرح  بازنگری 
سال هيچ فايده و معنايی ندارد و کمکی به 
اين  برای  شهر نمی کند، اظهار کرد: زمانی 
شرايط  با  بيرجند  شهر  چون  نداريم  کارها 
خاصی که دارد، در برابر زلزله و آسيب وضع 
شنبه  پنج  اديب زاده«  »بهمن  ندارد.  خوبی 
در جلسه ستاد باز آفرينی شهرستان بيرجند 
آن  از  سال ها  که  تفصيلی  طرح  در  افزود: 
می گذرد، مردم هستند که آسيب می بينند و  
بازنگری  طرحی ۱۰ ساله هيچ فايده ای به 
از دست دادن زمان ندارد. وی عنوان  جزء 
فقط  فرسوده  بافت های  در  مردم  که  کرد 
هستند  خود  کوچک  مشکالت  حل  دنبال 
شهری  مديريت  برنامه های  در  بايد  ما  و 
مشکالت آن ها را برطرف کنيم چون طرح 
اجرايی  را  مهر  مسکن  مانند  بزرگی  های 
کرديم در حالی که اکنون حدود ۱۶۶ هزار 
گفتۀ  به  است.  متقاضی  بدون  آن  واحد 
و ۶۰۰ هکتار مساحت  ۳ هزار  بيرجند  وی 

دارد که ۹۰ هکتار آن بافت تاريخی، ۱۶۴ 
هکتار بافت فرسوده، 2۰۰ هکتار سکونتگاه 
بافت  هکتار   ۱۵۰ فرسوده،  غيررسمی 

روستايی يا فرسوده به توان سه می باشد.

6 پروژه در 17 شهریور 
در حال اجرا است

و  عمران  تخصصی  مادر  شرکت  عضو 
بهسازی ايران با اشاره به اينکه برای اولين 
بار مردم عادی در کنار مسئوالن کنار هم 
می نشينند، تأکيد کرد که مسئوالن بايد به 
باشند و تمام تالش  اين مورد توجه داشته 
دهند.  انجام  رابطه  اين  حفظ  برای  را  خود 
»اديب زاده« با انتقاد به بنرهايی که برای 
مردم  اطالع  برای  آن  شرايط  و  بازآفرينی 
اين  مردم  کرد:  تصريح  است،  شده  نصب 
غالبًا  و  جامعه  ضعيف  قشرهای  از  مناطق 
های  روش  بايد  پس  هستند  سواد  بی 
ديگری برای اطالع رسانی پيش بينی شود. 
خيابان  در  پروژه   ۶ کرد:  نشان  خاطر  وی 
از  که  باشد،  می  اجرا  حال  در  شهريور   ۱7

سبز،  فضای  ايجاد  به  توان  می  موارد  اين 
که  ساحلی  فوتبال  زمين  ورزشی،  زمين 
پايگاه  ايجاد  شد،  افتتاح  پيش  روز  چند 
اشاره  باير  اراضی  کاربری  تغيير  و  سالمت 
کرد. به گفتۀ وی پروژه هايی که برای ۱7 
قالب  در  است  گرفته  شده  نظر  در  شهريور 
ورزشی  و  اقتصادی  اجتماعی،  موضوعات 
می باشد، بدون اينکه حتی ساخت و سازی 
آن  خود  های  ظرفيت  از  بلکه  شود  انجام 

استفاده می شود.

اجرای پروژه ها به اعتبار نیاز دارد/ 
اعتبارات داده شده است

با  بيرجند  شهر  شورای  عضو  »بهترين«، 
بيرجند  مردم  تلخ  تجربه  اينکه  به  اشاره 
برای  ديگر  که  شده  سبب  فرزان  طرح  در 
بازآفرينی اعتماد نکنند، اظهار کرد که برای 
بايد  گفته می شود  که  هايی  پروژه  اجرای 
برای  حاليکه  در  شود،  داده  هم  اعتباری 
گرفته  نظر  در  ای  بودجه  چندان  بازآفرينی 
اداره عمران  رئيس  باره  اين  است.در  نشده 

و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان 
ميليارد   8 گذشته  سال  در  که   داد  جواب 
تومان برای پروژه های شهر بيرجند تعريف 
شد که از اين مقدار 7۰۰ ميليون تومان آن 
تومان  ميليون   ۴۰۰ بهارستان،  طرح  برای 
برای نهاد توسعه و بهسازی هزينه و يکی 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان هم برای طرح 
پور«  »جالليان  است.  شده  داده  فرزان 
ميليون   2۰۰ گذشته  سال  همچنين  افزود: 
شهر  در  فرهنگی  کارهای  قالب  در  تومان 
در  تومان  ميليارد   ۵ و  شده  هزينه  بيرجند 
سکونتگاه های  بازآفرينی،  پروژه های  قالب 
که  شد  گذاشته  بيرجند  در  رسمی  غير 

تعدادی به بهره برداری رسيده است.

اجرای بازآفرینی شهری
 با تکیه بر مردم

در  هم  بيرجند  فرماندار  عمرانی  معاون 
پل  موضوع  اينکه  بيان  با  جلسه  اين 
فرزان مربوط به اين جلسه نمی شود و در 
جلسات ديگری بايد به آن پرداخت، عنوان 

اجتماعی  موضوعی  شهری  بازآفرينی  کرد: 
می  مردمی  پتانسيل  بر  آن  تکيه  و  است 
بازآفرينی  در  مردم  و کمک  اعتماد  و  باشد 
شهری اهميت زيادی دارد. »رونقی« اضافه 
به  محله  خانه  ظرفيت  از  از  بايد  که  کرد 
ارتباطی  حلقه  و  شود  استفاده  نحو  بهترين 
شواری  اعضای  هم  مسئوالن  و  مردم  بين 
درباره  که  کرد  تصريح  وی  هستند.  شهر 
مشکالت اجتماعی تنها نهادی که مردم در 
دارند شورای شهر است  پررنگ  آن حضور 
زمينه  در  فعلی  شهر  شورای  خوشبختانه  و 
گذشته  سال  در  و  دارد  دغدغه   آفرينی  باز 
بسته های تشويقی خوبی در نظر گرفته اند 
ولی بايد آن را تقويت کنند. به گفتۀ وی در 
مشخص  ها  محله  شهری  بازآفرينی  طرح 
شد که يکی از اين محله های تعريف شده 
۱7 شهريور و محله سرپشته بوده است و در 
توانسته  خوبی  به  مردم  شهريور   ۱7 محله 
بازآفرينی  برای  خود  های  ظرفيت  از  اند 

استفاده کنند.
)Ava.news16@gmail.com(

خراسان  هنری  حوزه  ادبی  نشست  کاری- 
دهه  مناسبت  به  شب   چهارشنبه  جنوبی 
بيرجند   سپهر  هتل  مجموعه  در  کرامت 
مراسم  اين  در  استان  شاعران  شد.  برگزار 
به قرائت اشعار خود با موضوع دهه کرامت 

خواهند پرداختند.
در  جنوبی  خراسان  هنرمندان  کانون  رئيس 
ارتقای  کرد:   عنوان  آوا  خبرنگار  با  گفتگو 
از  ادبيات  سطح کيفی و کمی حوزه شعر و 
وظايف مهم دستگاه های فرهنگی و هنری 

است. و اگر به صورت ماهيتی و زير ساختی 
به اشعار توجه شود قابل ارزش دارد و تنها به 

جنبه آماری شعر اهميت داده نشود 
مديريت   کرد:  نشان  خاطر  رفيعی  حسين 
برگزاری کارگاه ها و نشست های ادبی امکان 
گرد آوردن شاعران و نويسندگان شهرستان 
فراهم  صميمی  و  ادبی  محفل  يک  در  را 
آثار  وهمدلی  ارتباط  تعامل،  با  تا  می کند 
خود را ارائه کنند. و  حضورفعال شاعران در 
کارگاه ها و نشست های ادبی يکی ازعوامل 

رسيدن  در  را  ما  می تواند  که  است  مهمی 
به رسالت هنری و غنا بخشيدن به شعر و 

فرهنگ ياری کند.
با  نيز  استان   برجسته  شاعران  از  يکی 
استان  شعر  تاريخچه  اجمالی  بررسی 
و  کردن  صادر  بيانيه  شاعر  حرفه  گفت 
شعر  به  بايد  بنابراين  نيست  تئوری پردازی 
تئوری  تحليل گران  و  منتقدان  و  پرداخت 

آن را بيان کنند.
)Ava.news12@gmail.com(

نماز  اقامه  ستاد  های  استان  امور  مدير 
فضای  در  مغرضانه  فعاليت های  از  گفت: 
مجازی فعاليت گسترده شبکه های ضددينی 
از  يکی  که  است  کننده  تهديد  و  خطرساز 
اين تهديدها و خطرها توزيع فراوان شبهات 
از  تسنيم  خبرگزاری  گزارش  است.به  دينی 
بيرجند، مسعود دريس اظهار داشت: يکی از 
دغدغه های چندين ساله مقام معظم رهبری 
بحث توجه مسئوالن و کارگزاران به موضوع 
فضای مجازی، مديريت و برنامه ريزی برای 
سايبری  مجموعه  در  نظام  اهدف  تحقق 
اين  در  اينکه  به  اشاره  با  است.وی  کشور 
هوشمندانه،  اقدامات  می طلبد  نيز  راستا 
عالمانه، به موقع و با تربيت کارشناسان و بر 

خورد صحيح در دستور کار باشد افزود: روز 
به روز فضای مجازی در حال گسترش است 
و بر فضای زندگی انسان احاطه پيدا می کند.

مدير امور استان های ستاد اقامه نماز با بيان 
اينکه فضای مجازی با داشتن امتيازاتی مانند 
سريع  ارسال  همگان،  بودن  دسترس  در 
شبکه های  در  تنوع  بودن،  فرامرزی  پيام ها، 
جهاتی  از  اما  جذاب  سايبری  و  اجتماعی 
طراحی  کرد:  تصريح  است  نيز  خطرساز 
تسهيل  و  امتيازات  کنار  در  صفتانه  شيطان 
در بسياری از امور وجود دارد که نبايد از آن 
فعاليت های  از  کرد:  بيان  شد.دريس،  غافل 
فعاليت گسترده  مغرضانه در فضای مجازی 
شبکه های ضددينی خطرساز و تهديد کننده 

است که يکی از تهديدها و خطرات آن توزيع 
فراوان شبهات دينی است که در اين زمينه 
بايد هوشيار بود و پدافند غيرعامل در فضای 
مجازی داشته باشيم و با اين گونه خطرات 
داشته  باال  عمل  سرعت  با  مناسب  برخورد 
نماز  اقامه  ستاد  استان های  امور  باشيم.مدير 
کار  بايد  امر  اين  تحقق  برای  کرد:  تصريح 
توليدکنندگان  با  و  پذيرد  کارشناسی صورت 
منحرف برخورد شود تا به افراد آسيبی نرسد و 
استفاده از فضای مجازی تنها برای سرگرمی 
نباشد.وی بيان کرد: ستاد اقامه نماز کشور با 
توجه به اين دغدغه ها تصميم گرفته است در 
بيست و ششمين اجالس سراسری نماز که 
در نيمه دوم آذرماه امسال در استان هرمزگان 

برگزار می شود بخش نامه و دستور العملی به 
حوزه های مختلف ارسال کند تا سرانه توليد 
مفاخر و تبليغ و ترويج فرهنگ نورانی نماز در 
کارهايی از قبيل پويانمای، تابلوگرافی، فيلم 
کوتاه، مستند باال رفته و محتوای متناسب با 
ادبی، فرهنگی مذهبی  ظرفيت های مختلف 
در استان ها توليد شود و به صورت گسترده 
در شبکه های مجازی توزيع و باز نشر شود.
دريس، تصريح کرد: از برنامه های ستاد اقامه 
نماز کشور اجرای طرح ملی مناج برای اصناف 
و بازاريان است که با احکام و مسائل مرتبط 
برای مديران مهدکودك ها  آن آشنا شوند و 
و معلمان نيز طرح های گوناگونی در راستای 
با  بهتر  چه  هر  آشنايی  و  نماز  به  ترغيب 

امور  است.مدير  انجام  حال  در  نماز  احکام 
کم  به  اشاره  با  نماز  اقامه  ستاد  استان های 
افزود:  مساجد  در  مردم  حضور  شدن  رنگ 
مردم  حضور  مساجد  از  برخی  در  امروز  اگر 
کم رنگ و بی فروغ شده است به ويژه حضور 
مختلفی  علل  می تواند  جوانان  و  نوجوانان 
در  فرهنگسرا  راه اندازی  و  احداث  جمله  از 
امنای  نامناسب هيئت  برخورد  جوار مساجد، 
و  بسيج  با  روحانی  ارتباط  عدم  مساجد، 
مؤثر  آن  در  هنری  و  فرهنگی  کانون های 
باشد. دريس، تصريح کرد: در راستای رونق 
مساجد می توان با کنار هم گيری و شبکه ای 
مسجد،  منزل،  مانند  عواملی  کردند  عمل 
افزود. مساجد  رونق  به  متوليان  و  مدرسه 

جنوبی  خراسان  استان  زيارت  و  حج  مدير 
گفت: هزار و 7۰۰ زائر اين استان در قالب 
فرودگاه  از  شهريور  دوم  و  اول  کاروان   ۱2

بيرجند عازم سرزمين وحی هستند.
در  نوفرستی  ابوالفضل  تسنيم،  گزارش  به 
همايش آموزشی و توجيهی زائران حج تمتع 
بيرجند  المهدی  مصلی  در  جنوبی  خراسان 
آشنايی  را  همايش  اين  برگزاری  از  هدف 
آشنايی  حج،  اعمال  و  مناسک  با  زائران 
و  بايدها  عربستان،  کشور  مقررات  با  بيشتر 
های  آموزش  تکميل  و  پزشکی  نبايدهای 

جلسات ۱2 گانه حجاج عنوان کرد.
جنوبی  خراسان  حجاج  اينکه  بيان  با  وی 
امسال مدينه بعد هستند، گفت: حجاج استان 
ابتدا به مکه مکرمه مشرف می شوند اظهار 
کرد: پس از انجام مناسک و زيارت دوره در 
شهر مکه به مدينه مشرف و قبور مطهر ائمه 
اطهار در بقيع را زيارت می کنند.مديرحج و 
به  توجه  با  حجاج  کرد:  بيان  استان  زيارت 
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی وقت خود 
بازارهای عربستان صرف  برای خريد در  را 
حداکثر  ارزشمند  فرصت  اين  از  و  نکنند 

اشاره  با  باشند.نوفرستی  داشته  را  جمهوری استفاده  سفيران  ايرانی  حجاج  اينکه  تمتع به  حج  گفت:  هستند،  ايران  اسالمی 
مسلمانان  و  است  مسلمانان  بزرگ  اجتماع 
بايد پيام رسان مهر، محبت، وحدت، برادری 
و يکپارچگی امت اسالم باشند.وی با اشاره 
به تفاهم نامه صورت گرفته با کشور ميزبان 
حجاج  کرامت  و  امنيت  حفظ  خصوص  در 
که  شده  ريزی  برنامه  امسال  افزود:  ايرانی 
رمی جمرات در مکه به صورت زمان بندی 
به  موظف  نيز  ها  کاروان  مديران  و  باشد 
رعايت زمان بندی صورت گرفته هستند تا 

سالمت حجاج به خطر نيفتد.

بازنگری طرح تفصیلی بی معناست

ترويج “شبهات دينی” از خطرات و تهديدات فضای مجازی است

۱۷۰۰ زائر حج تمتع خراسان جنوبی شهريورعازم سرزمين وحی می شوند

برگزاری نشست ادبی و تجليل از شاعران خراسان جنوبی  در دهه کرامت

عکس:احسان توال

عکس:کاری

درمان  و  تشخيص  اداره  رئيس  قاسمی- 
که  داد  خبر  استان  دامپزشکی  کل  اداره 
ايرانيان)زرين  اکسير  تک  ويوان  شرکت 
خاك قائن سابق( موفق به دريافت موافقت 
نام  با  جزئی  چند  بايندر  توکسين  اوليه 
احمدی«  »ابوذر  شد.  مگنوتوکس  تجاری 
توکسين  داد:  توضيح  آوا  با  گو  و  گفت  در 
بايندر، ماده ای است که باعث جذب سموم 
در مواد غذايی دامی می شود و از جذب و 
گوارش  دستگاه  به  ها  قارچ  و  ورود سموم 

دام، طيور و آبزيان جلوگيری می کند. وی 
ادامه داد: توکسين بايندرهای چند جزئی با 
نظير  مختلف  قارچی  خاصيت جذب سموم 
انواع مختلف آفالتوکسين ها، اکراتوکسين 
و زيرالنون می باشند. به گفتۀ وی توکسين 
ای  گسترده  دامنه  جزئی،  چند  بايندرهای 
از  ناشی  سموم  جذب  بر  عالوه  و  دارند 
بروز کپک زدگی، بر ساير مواد سمی مهم 
موجود در خوراك دام، طيور و آبزيان مانند 
عناصر سنگين و باقيمانده سموم کشاورزی 

تشخيص  اداره  رئيس  باشند.  می  مؤثر  نيز 
و درمان تأکيد کرد که با اضافه کردن اين 
ماده به خوراك دام می توان راندمان توليد 
و پرورش دام را بهتر کرد و کيفيت آن ها 
را افزايش داد. »احمدی« عنوان کرد که با 
توجه به موافقت اوليه تا 2 ماه ديگر بعد از 
نمونه گيری نهايی اين شرکت، توليد انبوه 

را آغاز خواهند کرد.
شرکتی که جزو اولین ها

 در نوع خود است

ويوان  گروه  توسعه  تحقيق  کارشناس 
اينکه  به  اشاره  با  هم  ايرانيان  اکسير  تک 
دام  خوراك  و  افزودنی  آنها  اصلی  فعاليت 
کرد: محصوالت  اظهار  باشد،  می  طيور  و 
اين شرکت در استان های خراسان حرف 
اول را می زند و اولين شرکت در اين زمينه 
که  کرد  تصريح  اسدی«  »آيدا  باشد.  می 
کرده  توليد  هم  ديگر  محصول   2 تاکنون 
اند و اين بار هم برای اولين بار در ايران 
کنند.  توليد  را  بايندر  توکسين  توانند،  می 

مشابه  اينکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
دارد  ايران وجود  در  اين محصول  خارجی 
ولی هزينه آن برای دامداران نصف قيمت 
وی  گفتۀ  به  آيد.  درمی  خارجی  محصول 
حدود  مذکور  ايرانيان  اکسير  تک  ويوان 
۱۰ سال سابقه کار دارد و توکسين بايندر 
آزمايش  و  مطالعه  سال   8 از  بعد  هم  را 

کنند. توليد می  های مختلف، 
)Ava.news16@gmail.com(

توليد »توکسين بايندر« چند جزئی در استان
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امام علی علیه السالم فرمودند:
َيسیُر الدنیا خیٌر من كثیِرها، و بُلَغُتها أجَدُر ِمن هلَكتِها

اندِك دنیا، بهتر است از بسیار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته  تر است
 از آن مقدار كه به نابودى آدمی انجامد.

)غرر الحكم، ح10993(

صادقی: روحانی باید سعه صدر بیشتری 
در مواجهه با منتقدان داشته باشد

محمود صادقی عضو ارشد فراكسیون امید مجلس 
شوراى اسالمی با اشاره به فرمايشات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در مراسم تنفیذ رئیس جمهور، در 
ارزيابی اش نسبت به توصیه  هاى رهبر انقالب به 
رئیس جمهور دوازدهم، گفت: فضاى مراسم تحلیف 
رئیس جمهور نشا ن دهنده اين موضوع بود كه همه 
يک  زير  می توانند  سیاسی  گرايشات  و  ساليق 
سقف واحد و تحت مديريت رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی گرد هم بیايند و به رسمیت شناخته شوند 
كه اين مسئله براى دوره جديد رياست جمهورى و 

دولت آتی بسیار امیدبخش خواهد بود.

منتجب نیا: روحانی با  بی توجهی به 
اصالح طلبان به خودش ضربه می زند

رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاكید 
اينكه جريان اصالحات روحانی را در سال هاى  بر 
9۲ و 9۶ رئیس جمهور كرد، گفت: اگر روحانی به 
زده  به خودش ضربه  باشد،  بی توجه  اصالح طلبان 
است؛ چرا كه می خواهد كشور را چهار سال در فضايی 

مديريت كند كه رقباى غیرمنصفی وجود دارد.

درخواست »آشنا« از روحانی

صفحه  در  رئیس جمهور  مشاور  آشنا  حسام الدين 
شخصی اش در فضاى مجازى با انتشار مطلبی از 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور خواست تا 
به وعده اش درباره ريشه كن كردن فقر مطلق توجه كند.

حاجی بابایی: بزرگترین رقیب دولت 
بیکاری و معیشت مردم است

رئیس فراكسیون نمايندگان واليی مجلس شوراى 
اسالمی گفت: رقیب آقاى روحانی، جناح مقابل او در 
انتخابات گذشته نیست بلكه رقیب دولت دوازدهم و 
رقباى او در انتخاباب اشتغال، تولید، بیكارى، معیشت 
بابايی  حاجی  است.  اقتصاد  طبقاتی شدن  و  مردم 
معظم  مقام  كه  مواردى  از  يكی  كرد:  خاطرنشان 
رهبرى بر آن تاكید دارند كمک دولت به مستضعفین 
و افرادى است كه وضعیت مناسب اقتصادى ندارند 
كه اينها در برنامه ششم ديده شده است و دولت بايد 
به سمت از بین بردن فقر مطلق و طبقاتی شدن 
اقتصاد حركت كند و الزمه تحقق آن اقتدار ملی، 
بی حاشیه بودن، تعامل و در كنار هم بودن است.

کابینه ای که یک دل نباشد، موفق نمی شود

سخنگوى فراكسیون امید گفت: هیچ شكی نیست كه 
ما آقاى روحانی را حمايت می كنیم در كنار حمايتی 
كه آقاى روحانی از ۲4 میلیون راى ملت می كند. 
بهرام پارسايی نماينده مردم شیراز عنوان كرد: آقاى 
روحانی می تواند از همه جناح ها كابینه را تعیین كند 
اما فراموش نكند كابینه اى كه در رسیدن به اهداف 
و وعده ها يک دل نباشد، نمی تواند موفق باشد.

در این دوره از انتخابات در هیچ یک از 
استان ها با کمبود تعرفه مواجه نشدیم

رحمانی فضلی گفت: در تمام تعرفه هاى اخذ رأى 
تعرفه هاى  طبق  كه  انتخابات  سه  هر  به  مربوط 
از ۲00  بیش  به  دوم  مرحله  براى  پیش بینی شده 
میلیون برگ می رسید بیش از 10 شاخص امنیتی و 
حفاظتی طراحی و لحاظ شد كه 5 شاخص آن براى 
اولین بار در طول 35 انتخابات گذشته پیش بینی و 
به  توجه  :با  افزود  وى  بود.  بی نظیر  خود  نوع  در 
تمهیدات اتخاذ شده از جمله برآورد واجدين شرايط 
در كل كشور و هر استان و نهايتاً چاپ و تخصیص 
مناسب تعرفه هاى مورد نیاز در نتیجه در اين دوره از 
انتخابات در هیچ يک از استان ها و شهرستان هاى 
كشور با كمبود تعرفه در هیچ مرحله اى مواجه نشديم.

ترامپ: برجام، احمقانه است؛
 این توافق  مرا می کشد

رئیس جمهور آمريكا در يک گفت وگوى تلفنی در چند 
ماه پیش با نخست وزير استرالیا كه روز پنجشنبه متن 
آن منتشر شده از توافق هاى دولت قبلی آمريكا، از 
جمله برجام انتقاد كرده است. وى در ادامه می گويد: 
»تنها دلیلی كه آن را خواهم پذيرفت، اين است كه 
مجبورم به توافقی پوسیده كه رئیس جمهور قبلی امضا 
كرده پايبند باشم. من می گويم كه اين هم توافقی 
احمقانه مثل همه توافق هاى ديگرى بوده كه اين 

كشور امضا كرده است.«

حضرت آيت ا... خامنه اى در مراسم 
گیرى  جهت  سه  بیان  در  تحلیف 

به  »پرداختن  فرمودند:  آينده  دولت 
مشكالت  ويژه  به  مردم  مشكالت 
عنوان  به  اقتصادى«  و  معیشتی 
با  گسترده  »تعامل  اصلی،  اولويت 
دنیا و ارتباطات وسیع با ملت ها و 
با  همراه  »ايستادگی  و  ها«  دولت 
سلطه  مقابل  در  قدرت  و  صالبت 
اصلی  گیرى  جهت  سه  طلبان« 
در  همزمان  به طور  بايد  كه  است 
دستور كار دولت باشد. رهبر انقالب 
به  هايی  توصیه  ادامه  در  اسالمی 

همكاران  و  محترم  جمهور  رئیس 
انقالب  رهبر  كردند.  بیان  ايشان، 

مسئولیت  دانستن  »امانت  اسالمی 
و امانتدارى آن«، »اولويت بندى در 
برنامه ريزى ها و هزينه كردها به ويژه 
تالش براى ريشه كنی فقر و فساد« 
ششم«  برنامه  براساس  »حركت  و 
رئیس  به  خود  اول  توصیه  سه  را 
جمهور و  دولت آينده عنوان كردند.
ايشان در بیان توصیه چهارم گفتند: 
بشماريد  مهم  را  ملت«  »اتحاد 
باشید،  مراقب  و  كنید  حفظ  و 
مضر  دستگی  دو  و  آفرينی  التهاب 

با  ايشان  نشود.  ايجاد  مردم  میان 
مردم  مختلف  ساليق  به  اشاره 
مردم  بگذاريد  كردند:  خاطرنشان 
آرامی  زندگی  مختلف،  ساليق  با 
باشند. داشته  يكديگر  كنار  در 
توصیه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
پنجم خود فرمودند: از نظرات مخالف 
آشفته نشويد، زيرا در وظايف سنگین، 
نقص وجود دارد و بايد با پذيرش و 
اجازه دهید منتقدين،  انتقاد،  تحمل 
كنند. بیان  را  خود  هاى  ديدگاه 
خود،  بعدى  توصیه  در  ايشان 
دولتمردان را به رفتن به میان مردم 
و برقرارى ارتباط بی واسطه با آنان 
سفارش كردند و در بیان توصیه هفتم، 
افزودند: قدر نیروهاى مؤمن و انقالبی 
را بدانید زيرا همین ها هستند كه در 
مشكالت، كشور را حفظ می كنند.

به  انقالب  رهبر  هشتم  توصیه 
دشمنِی  نبردن  ياد  از  مسئوالن، 
دشمنان بود كه گفتند همواره به ياد 
داشته باشید دشمن همه توان خود را 
براى نابودى شما بكار گرفته است و 
از هر بهانه اى هم استفاده می كند.

رئیس جمهور با اشاره به امانتدارى 
نظام در قبال آراى مردم، خاطرنشان 
كرد: مردم در اين انتخابات با زبان 
با نظام، رهبرى، دولت  رأى، دوباره 
و منتخب خود، تجديد پیمان كردند 
و اكنون بار مسئولیت بر دوش ماست.
آقاى روحانی، »مردم ساالرى دينی« 
را از بركات جمهورى اسالمی خواند و 
گفت: بدون شک اين دستاورد بزرگ، 
رهبر  و  راحل  امام  راهبرى  مرهون 
معظم انقالب اسالمی است كه با نگاه 
راهبردى و مشی پدرانه و با سعه صدر، 
بستر رشد فرزندان انقالب با ساليق 
كرده اند. فراهم  را  مختلف  سیاسی 

روحاني با بیان اينكه صداي مردم را 
بار ديگر شنیده ايم و بايد به امید و 
اعتماد آنان با همه وجود توجه كنیم 
گفت: در نظام هاي ديكتاتوري، چون 
حكومت خود را فارغ از خواست مردم 
حكومت  انطباق  امكان  داند،  مي 
مي  بین  از  اجتماعي  تحوالت  با 
شورش  يا  انقالب  يک  با  لذا  رود، 
حاكمان گويا ناگهان از خواب بیدار 
مي شوند و تازه صداي مردم را مي 

دولت  هدف  رئیس جمهور  شنوند. 
را »ريشه كن كردن كامل  دوازدهم 

فقر مطلق از جامعه ايران« و »ايجاد 
نظام جامع تأمین اجتماعی« خواند 
و افزود: رفع فقر در گرو ايجاد شغل 
ثروت،  تولید  و  ايجاد شغل  و  است 
مستلزم سرمايه گذارى هاى گسترده 
فناورى هاى  و  بازار  به  دسترسی  و 
پیشرفته است. آقاى روحانی با تأكید 
بر لزوم تعامل با جهان، افزود: گذر 
از دشوارترين تحريم ها با تركیبی از 
و »برخوردارى  ديپلماسی«  »قدرت 
از توان بازدارنده دفاعی« میسر شد. 

رئیس جمهور، برجام را نشانه حسن 
نیت ايران براى تعامل جهانی دانست 

و گفت: اكنون با پشتیبانی ملت كه 
حماسه بزرگ انتخابات را آفريد، بر 
در  جهان  با  مؤثر  و  سازنده  تعامل 
چارچوب قانون اساسی تأكید داريم.

آقاى روحانی، پايان انتخابات را آغاز 
فصل »همدلی و همكارى« خواند و 
افزود: وقت آن است كه همه در سايه 
گفتگو و انتخاب بهترين راهكارها و با 
استفاده از توان و ابتكار همه نیروهاى 
خالق، كارآمدى نظام را ارتقا بخشیده 
و رضايت مردم را به ارمغان آوريم.

به میان مردم بروید و از انتقاد مخالفان آشفته نشوید
رهبر انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری تأکید کردند:

صدای مردم را شنیدیم
روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری:

همایش بزرگ آشنایی با رشته ها و دانشگاه های کشور 
ویژه داوطلبان کنکور 96 )رایگان(

با حضور اساتید برجسته تعلیم و تربیت و مشاوره تحصیلی دانشگاه
جناب آقای دکتر حسینایی- جناب آقای دکتر محسن آیتی

سرکار خانم دکتر راستگو مقدم- جناب آقای ابوالفضل زمینی 
جناب آقای سید محمدرضا اصغری

دختران: یکشنبه 96/5/15 ساعت 5 بعدازظهر
پسران: دوشنبه 96/5/16 ساعت 5 بعدازظهر

آدرس: میدان ابوذر- خیابان شهید اسد زاده - نبش اسدزاده 3  تلفن: 32232943
آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

به مناسبت فرخنده میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک والیت 

غذای برادران خزیمه )شمال شهر(
 از تاریخ 96/5/13 

به مدت 8 روز انواع غذای خود را با تخفیف ارائه می دهد.
بلوار شعبانیه - وصال - غذای برادران خزیمه

32311717  - 09153621477

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان
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آگهي استخــدام
 شرکت همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم افزاري ایران به منظور تکمیل کادر تخصصي خود

 در حوزه پشتیباني سیستم هاي نرم افزاري، در بیرجند از واجدین شرایط و عالقه مندان سخت کوش 
دعوت به همکاري مي نماید:  

      شرايط مورد نياز:
* داشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر

* رشته تحصيلي: مديريت، حسابداري، اقتصاد، صنايع
Microsoft Officeو نرم افزارهاي Windows آشنايي با *

* داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت )ويژه برادران(
متقاضیان محترم مي توانند جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

بيرجند - خيابان معلم -خيابان فردوسی - مجتمع پارس - طبقه اول
     ساعت مراجعه 13تا 17 هر روز   

آگهی مزایده نوبت اول اجاره واحدهای مسکونی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند
  موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند در نظر دارد تعداد7 باب آپارتمان مسکونی با وضعیت ساختمانی موجود از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال با مشخصات ذیل به متقاضیان واجدشرایط به اجاره واگذار نماید. 

متقاضیان جهت اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/5/23 به دفتر موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند واقع در خیابان طهماسبی، جنب اورژانس تامین اجتماعی مراجعه یا با 
شماره 32431110 - 09158610609 تماس حاصل فرمایند. 

آدرس ملکمبلغ سپرده جهت شرکت در مزایدهاجاره بهای پایه ماهیانه به ریالمساحت هر واحدنوع ملکردیف
نبش پیروزی 1، مجتمع جنوبی، طبقه 4، شرقی1507.400.0008.880.000 متر مربعیک باب آپارتمان1
نبش پیروزی 1، مجتمع جنوبی، طبقه 5، غربی1506.800.0008.160.000 متر مربعیک باب آپارتمان2

نبش پیروزی 1، مجتمع شمالی، طبقه 1، شرقی1306.200.0007.440.000 متر مربعیک باب آپارتمان3
نبش پیروزی 1، مجتمع شمالی، طبقه 6، شرقی1306.700.0008.040.000 متر مربعیک باب آپارتمان4
کارگران 14، پالک 1003.200.0003.840.00028 متر مربعیک باب منزل مسکونی5
کارگران 14، پالک 1003.200.0003.840.00028.1 متر مربعیک باب منزل مسکونی6
سجادشهر، هاجرغربی، مجتمع والیت )نوبت دوم مزایده(502.250.0002.700.000 متر مربعیک باب آپارتمان7

مشخصات واحدها

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند
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