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شایستگی های 
یک اقدام فرهنگی خوب

* هرم پور

می خواهم از ماجرای یکی دو هفته قبل در فرودگاه 
دمشق به داستان این روزهای خیابانهای بیرجند برسم؛  
ماجرایی که شاید ما را به یک نتیجه گیری مشترک 
برساند. یکی دو هفته ی قبل در میان سانسور خبری 
برخی از منابع رسمی خبری داخل کشور و البته در 
چند سطح  سایت،  یا  روزنامه  چند  از  هایی  گوشه 
»رژیم  کرد؛  جلب  خود  به  را  ها  برخی  توجه  خبر 
صهیونیستی یک محموله فرهنگی  متعلق به مؤسسه 
رسانه ای اوج در فرودگاه دمشق را با موشک هدف 
قرار داد ومنهدم کرد.« سؤال مهم این بود: اسرائیل 
از چه ترسیده بود؟ و چرا محوله های فرهنگی؟ و 
آیا کار فرهنگی برای یک رژیم غاصب  که شاخک 
های اطالعاتی ونظامی اش مدام روی مدار زمین 
می چرخد و هرچه را به نفعش نباشد؛چه آدم باشد، 
ی  محموله  یک  چه  کشور،  یک  چه  تفکر،   چه 
 فرهنگی، نابود می کند؛  . . . )ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

خبرنگاران مسائل 
را برای اصالح امور 

منعکس کنند
کاری - پنجشنبه شب گذشته  به مناسبت سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار، طی مراسمی با حضور استاندار و جمعی 
از مسئوالن  از خبرنگاران استان تجلیل شد.در این مراسم استاندار  ضمن تقدیر و تبریک به خبرنگاران اظهارکرد: اگر قرار است 
شفافیتی در کارها صورت گیرد این مهم بر عهده خبرنگاران و اصحاب رسانه است که وظیفه خطیر خبری بر دوش خبرنگاران 
است و البته  کار سختی هم است.سید علی اکبر پرویزی با تاکید بر انجام نقد منصفانه در رسانه ها یادآور شد: خبرنگاران باید 
مسائل و نواقص را با هدف اصالح امور منعکس کنند و امروزه نقش رسانه ها در این عرصه کامال روشن است.... ) مشروح  در صفحه 7( وال
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به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان

 کربالیی غالمحسین دره گی
 جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/5/21 از ساعت 16 الی 17 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: دره گی ، جواهری ، جعفری ، بهدانی ، حسینی 
و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمد ساالری
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان جنوبی
فقدان ابوی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده،  از درگاه ایزد سبحان  برای آن مرحوم رحمت 
و غفران الهی و برای جناب عالی و خاندان محترم طول عمر با عزت، صبر و سالمتی مسئلت دارم.

سید محمدحسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

با خرید از این فروشگاه از تخفیف
 10 الی 15 درصد برخوردار گردید 

ضمنا این فروشگاه آماده ارائه کلیه 
اجناس با اقساط 6 الی 12 ماهه می باشد

آدرس: بازار نو - پوشاک دادرس
32220655 - 09151630820 

ارائه دهنده انواع مانتو ، لباس مجلسی، کت و 
شلوار ، اسپرت و کلیه لوازم آرایشی و بهداشتی و...

یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی، بهداشتی
دو نفر بازاریاب آقا حرفه ای و نیمه حرفه ای با سابقه کار مرتبط 

نیازمند  است.
تلفن:  09021012174-32347560

دعـوت بـه همکـاری
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آغاز ثبت نام دانشجو بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی

تسنیم-حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در خصوص ثبت نام برای انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی اظهار کرد: ثبت نام و انتخاب رشته اینترنتی برای پذیرش 
دانشجو براساس سوابق تحصیلی از تاریخ 19 مرداد 96 آغاز شد و تا 23 مرداد ادامه دارد. در این مرحله، داوطلبانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی تا تاریخ 31 شهریور 96 

یا دیپلم نظام قدیم و مدرک کاردانی دانشگاه ها هستند برای ثبت نام اقدام کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

 )ادامه سرمقاله( دیر، اما بسیار ارزشمند و اثربخش  و 
در نوع خود موفق ارزیابی می شود. مجموعه های 
مثل استانداری، شهرداری، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان تبلیغات و سایر شوراها و دستگاههای متولی 
البته  ارزشی و دینی)که  امور اجرایی و فرهنگی و 
برخی از آنها در اقدام اخیری که ذکر آن رفت، نقش 
خوبی داشته اند( باید این گونه اقدامات را تشویق و 
حمایت کنند و البته دوصد چندان با استفاده از همه 
ی ظرفیت های اینچنینی، چه در حوزه های فردی 
و چه در حوزه های ارگانی، سازمانی و نهادی و یا 
حتی سمن ها)سازمانهای مردم نهاد( ورود کنند و 
پیشقراول باشند. در دنیایی که فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی، ذهن همه ی ما به عنوان »مخاطبین 
عام« را اشغال کرده و تقریباً بخش هایی از جامعه 
را در حوزه های مختلف به »مخاطب خاص«  هم 
تبدیل کرده، پاتک هایی اینچنینی علیه برنامه ریزی 
های ناجوانمردانه از بیرون مرزها برای تسخیر اندیشه 
های مردم ما می تواند مصونیت زا و پیشگیرانه باشد. 
خراسان جنوبی و مردم همه ی شهرهای آن، هنوز 
ظرفیت های فراوانی برای پرواز در اوج و سیر در 
آسمان فرهنگ و ارزش ها دارند. به چنین کارهایی 
باید بها بدهیم و بدون بهانه، زمینه های گسترش آن 
و بسترهای بروز و ظهور خالقیت های بهتر و بشتری 

در این وادی  را فراهم نماییم.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(        

 
واردات تخم مرغ مجوز گرفت 

صدور  از  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  ایسنا- 
مجوز واردات تخم مرغ برای بخش خصوصی در 
راستای حمایت از منافع تولید کنندگان و مصرف 
با  مرغ  تخم  ارزانی  گفت:  و  داد  خبر  کنندگان 
افزایش عرضه تخم مرغ ناشی از باال رفتن تولید 

و اجرای این مصوبه در راه است.

رئیس دانشگاه آزاد: دانشگاه ها
 مسابقه مدرک دادن گذاشته اند

از  یکی  گفت:  آزاد  دانشگاه  رئیس  رهبر  فرهاد 
مشکالت اصلی امروز کشور بیکاری جوانان بویژه 
فارغ التحصیالن دانشگاهی است. امروز 30 درصد 
از جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیالن تشکیل 
التحصیالن  فارغ  در  بیکاری  آمار  این  می دهند، 
یکدیگر  با  کشور  دانشگاه های  که  می دهد  نشان 
گذاشته اند. را  دانشجویان  به  دادن  مدرک  مسابقه 

سرمقاله

 شایستگی های

 یک اقدام فرهنگی خوب

* هرم پور

و  مهم  او  برای  اینقدر   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

حیاتیست که دست به اقدام نظامی آنهم در یک 
کشور ثالث بزند؟ جواب کاماًل روشن بود؛ بله! کار 
فرهنگی و تبلیغی به دلیل بهره مندی  از مؤلفه 
های مختلف و قدرتمند و همچنین توان و ظرفیت 
تأثیرگذاری آن، خیلی مهم و برای دشمن خیلی 
مهم تر است. حاال بر می گردم به سطح خیابانهای 
شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، شهری 
که می گویند پاکیزه، فرهنگی، و امن است! شما 
هم در هفته های اخیر، شاید  رنگ و بوی متفاوتی 
از برخی تبلیغات فرهنگی در سطح شهر دیده اید 
و البته به عنوان مخاطب این تبلیغات و کسانی 
که نقطه هدف این گونه تبلیغات هستند، خواسته 
یا ناخواسته تحت تأثیر قرار گرفته اید! تبلیغاتی با 
مضامین دینی، فرهنگی، ارزشی، صیانت از خانواده، 
کسب مهارت های اجتماعی و البته هشدارهای 
نسبتًا  شده؛  انجام  کارهای  ترافیکی.  و  انتظامی 
زیبا، نقاط هدف مشخص شده؛ مهم و مکان ها و 
زمانهای انتخاب شده برای تبلیغات و زبان طراحی 
و متن آنها بسیار جالب و شایسته و در نوع خود 
بدیع و خالقانه است. به نظر می آید که اتاق های 
فکری قوی و  عملیات مطالعاتی دقیق و مخاطب 
شناساسی و جامعه شناسی ظریف و هنرمندانه ای 
در خصوص آنها انجام و عملیاتی گردیده است. در 
فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جدید ایجاد 
شده در کشور که  مراکز استانها و شهرهای بزرگ 
با شدت بیشتری از آن متأثر شده اند، به نظر می 
رسد ذائقه های شهروندان تغییر کرده و سبک و نوع 
زندگی و  حتی نگرش و نگاه آنها هم دچار تحول 
شده است. خوب یا بد، کاری ندارم، اما معتقدم ما 
این فرایند تغییر  را باید الجرم بپذیریم و یا حداقل 
با آن مقابله ی »سخت« نکنیم؛ بلکه در صورت 
وجود انحراف و زاویه با ارزش ها، کار هدایتی فرایند 
مقابله ی »نرم« و اقدام فرهنگی و ارشادی خودمان 
را انجام دهیم و با مخاطب شناسی مناسب، تفکر 
انقالبی و اسالمی و سبک زندگی ایرانی- اسالمی 
مّد نظرمان را معرفی کنیم. شهر بیرجند وشهرهایی 
همچون بیرجند در سایر مناطق استان که در جریان 
یک فرایند تحول بطئی در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی و  ارزشی قرار گرفته اند، نیازمند تشکیل 
اتاق های فکر منسجم و اقدام های عملیاتی موفق، 
مشابه آنچه در باال ذکر کردم هستند. اقدام اخیر در 
حوزه ی نصب بنرها با مضامین ویژه و البته با نگاه 
خاص و تأثیرگذار، هر چند... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

مهر-رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: با همکاری 
اپلیکیشن های مختلف و همچنین اپراتورهای تلفن های 
در  الکترونیکی  صورت  به  صدقات  پرداخت  طرح  همراه 

اولویت برنامه های این نهاد قرار دارد.
مددجویان  با  دیدار  حاشیه  در  جمعه  صبح  فتاح  پرویز 
در  شاهرود،  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  زیرپوشش 
الزم  استفتائات  اینکه  بیان  ضمن  رسانه  اصحاب  جمع 
و  اینترنتی  پیامکی،  الکترونیکی،  صدقات  ترویج  برای 

است،  شده  دریافت  عظام  مراجع  از  اعتباری  کارت های 
بیان کرد: همان طور که در دیدار با مراجع عظام قم نیز 
کمیته  کاری  اولویت  در  الکترونیکی  اعالم شد، صدقات 
امداد قرار دارد چراکه امروز مزیت هایی دارد و قطعًا نسبت 

به پول کاغذی و سکه ارجح خواهد بود.
نیاز  عدم  الکترونیکی  صدقات  مزیت های  از  افزود:  وی 
به  نیاز  استهالک و هزینه،  فلزی،  به وجود صندوق های 
رسیدگی و جمع آوری آن ها و همچنین عدم وفور سکه 

در مبادالت بانکی و همچنین نقدی مردم است که قطعًا 
صدقات الکترونیکی را به صرفه تر می سازد. 

دیگر  از  گفت:  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
است  عمل  سرعت  الکترونیکی  صدقات  مزیت های 
امر  این  ویژه  به حساب  صدقات  این  لحظه  در  چراکه 
صرف  نیز  لحظه  در  می تواند  و  واریز  امداد  کمیته  در 
نیازمند  سنتی  شکل  در  امر  این  که  شود  خاص  موارد 

جمع آوری در سطح شهر بود.

فتاح: طرح پرداخت الکترونیکی صدقات اجرا می شود

می خواهیم تا پایان شهریور،مدت زمان پرداخت 
وام ازدواج را به کمتر از2هفته برسانیم

میزان -مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 
بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.میر محمد 
صادقی گفت: افرادای که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان 
عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد، می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند.وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر 
رسیده است.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج 
اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال 
شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.میر محمد 
صادقی خاطر نشان کرد: برآنیم پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان 

شهریور مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.

 99 درصد زائران ایرانی امسال»حج اولی« هستند 

تسنیم-رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه امسال بیش از 86 هزار 
نفر از زائران ایرانی به حج تمتع مشرف می شوند، گفت: 99 درصد زائران 
درصدی   35 افزایش  به  اشاره  با  وی  هستند.  اولی  حج  امسال  ایرانی 
زائران در سال 96 نسبت به سال 94 تصریح کرد: با وجود افزایش تعداد 
زائران، ارائه خدمات به نحو مطلوب و قابل قبولی در حال انجام است.
رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام حدود 18 هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی 
تا روز سه شنبه خبر داد و گفت :  بیش از نیمی از این زائران پس از اقامت شش 
روزه در مدینه منوره، به مکه مکرمه عزیمت کرده اند. محمدی به آرامش موجود 
در کاروانها و  زائران ایرانی در مدینه منوره اشاره کرد و ضمن تاکید بر ضرورت 
حفظ عزت، احترام،  امنیت و کرامت زائران ایرانی گفت: بحمداهلل  تاکنون  مشکل 
خاصی نداشته ایم و فرآیند عملیات حج روال طبیعی خود را طی می کند.

معاون روابط کار وزیر تعاون: شکایت 
غیرحضوری کارگران ممکن شد

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به اینکه امکان ثبت دادخواست ها، ثبت 
هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به 
مراجع حل اختالف در سامانه قرارداد وجود دارد گفت: امکان شناسایی و ساماندهی 
قرادادهای کار فراهم می شود. احمدمشیریان، معاون روابط کار وزیرکار درباره 
تعداد قردادهای موقت گفت: بر اساس قانون قرارداد می تواند کتبی یا شفاهی 
باشد، بنابراین بخش شفاهی قرارداد اگر موقت باشد آمار مشخصی ندارد.

باید  موقت  قراردادهای  نسخه  یک  قانون  اساس  داد:بر  ادامه  وی 
کوتاهی  زمینه  این  در  کنون  تا  که  رسید  می  کار  اداره  دست  به 
از  اعم  قراردادها  تمام  کار  قرارداد  سامانه  رونمایی  با  اما  است.  شده 
شود. می  ثبت  سامانه  این  در  مدت  کوتاه  و  کتبی  و  شفاهی 

نقل  و  حمل  مدیریت  ستاد  نقل  و  حمل  معاون  فارس/ 
اسقاط  مصوبه  تازه  جزئیات  تشریح  با  کشور  سوخت  و 
خودروهای فرسوده خبر داد: از امسال خودروهای تولید داخل 

دارای مصرف سوخت 8 لیتر به باال نیز مشمول طرح شده 
و به ازای هر تولید هر خودرو یک خودرو فرسوده از رده 
تفاوت مصوبه جدید  خارج می شود.علیرضا احمدی درباره 
هئیت دولت در خصوص نحوه اسقاط خودروهای فرسوده 
با مصوبه پیشین افزود: تفاوت اصلی در این است که تمرکز 
این مصوبه روی کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی 
هواست، به این ترتیب که سعی شده به ازای خودروهایی که 
مصرف سوخت آن ها کمتر است تعداد کمتری خودرو اسقاط 
شود و در ازای خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیشتر 
است و تأثیر بیشتری در افزایش آلودگی دارند خودروهای 

بیشتری اسقاط شوند.وی با اشاره به اینکه در ازای خودروهای 
وارداتی در سال گذشته 240 هزار خودرو را اسقاط کردیم، 
ادامه داد: اگر مصوبه جدید اجرایی شود این تعداد به حدود 

400 هزار خودرو در سال افزایش می یابد.
تشویق  برای  هم  داخلی  خودروهای  در  گفت:  احمدی 
خودروسازان داخلی بر اساس میزان مصرف سوخت از8 
و نیم لیتر به باال از ابتدای ابالغ این مصوبه و از 8 لیتر 
ازای  به  بتوانیم  امیدواریم  آینده  سال  ابتدای  از  باال  به 
هرخودرو یک خودرو اسقاط کنیم. معاون حمل و نقل 
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با توجه 

گواهی  هزار   140 حدود  امسال  برای  جدید  مصوبه  به 
اسقاط برای خودروسازهای داخل در نظر گرفتیم و 400 
هزار گواهی اسقاط هم در ازای خودروهای وارداتی است 
است.  خودرو  اسقاط  گواهی  هزار   540 مجموع  در  که 
احمدی با بیان اینکه در سال حدود 160 هزار خودروی 
در  امسال  بنابراین  افزود:  شوند،  می  اسقاط  متفرقه 
مجموع ، 700 هزار گواهی اسقاط خودرو انجام می شود 
یعنی تعداد خودروهای اسقاطی حدود سه برابر افزایش 
می یابد. وی افزود: پارسال 240 هزار خودرو فرسوده به 

ازای خودروهای وارداتی از رده خارج شد. 

امسال حدود ۷00 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می شود

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

تاریخ انتشار: 1396/5/21
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند راس ساعت 5 
بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1396/6/13 در محل انتهای خیابان مدرس - جنب میدان جماران مجتمع مذهبی 
امام هادی )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی تشکیل 
مجمع عمومی عادی 96/5/21 جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه )کپی شناسنامه - کارت ملی - 2 قطعه 
عکس- مدرک تحصیلی( به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند، بدیهی است به درخواست های ارائه شده بعد از 

تاریخ فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد.
ضمنا ارائه دفترچه عضویت شرکت همراه با کارت ملی جهت ورود به جلسه الزامیست

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 - تصویب تغییرات سرمایه 
و اعضای شرکت - تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1396- اختصاص مبلغی جهت استرداد سهام 

اعضای مستعفی- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین خط مشی آینده شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه ام البنین بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی موسسه خیریه ام البنین روز پنجشنبه 96/5/26 ساعت 6 بعدازظهر 
در محل دفتر موسسه واقع در خیابان معلم - معلم 5 - پالک 49 برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی نتواند حضور یابد می تواند با وکالت از طرف یک عضو دیگر در جلسه حضور یابد 

هر فرد غیر عضو فقط دارای یک حق رای می باشد.
دستور جلسه:

بازرس 3- تصویب بیالن مالی سال 94   1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- استماع گزارش 
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

 موسسه خیریه ام البنین بیرجند

علوم  وزارت  نامه شماره 96/04/11-2/24/72752  استناد  به 
مبنی بر تایید دوره های سازمان مدیریت صنعتی در قالب دوره 
های آموزش عالی آزاد نمایندگی خراسان جنوبی درنظر دارد: 

به تعداد محدود10 نفر دانشجو حرفه ای عالی دکتر DBA )گرایش کسب و کار( 
و 15 نفر دوره حرفه ای عالی ارشد MBA با تدریس اساتید مجرب کشوری از 
طریق مصاحبه علمی با اولویت مدیران سازمان ها، ادارات و کارخانجات، شرکت ها 
و واحدهای تولیدی جذب نماید. از کلیه متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا 10 
شهریور جهت ثبت نام با شماره های: 32225511  32237641-32237640 و 
آدرس خیابان طالقانی حدفاصل طالقانی 2 و 4 جنب بانک کارآفرین – سازمان 

مدیریت صنعتی مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960308 اجرایی آقای علی زراعت کار محکوم به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال در حق خانم فاطمه عیدی حلوائی و مبلغ 3/350/000 ریال حق االجرا در حق 
دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری پراید شماره انتظامی 388 ب 47 ایران 52 مدل 1384 و از لحاظ وضعیت ظاهری  بدنه دارای رنگ آمیزی می باشد و دارای 

بیمه نامه شخص ثالث از تاریخ 1396/06/04 می باشد توقیف و به مبلغ 68/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه مورخ 1396/6/6 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندو انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند
 در حال تصفیه 

به شماره ثبت 2779 و شناسه ملی 10360044723 )نوبت اول(

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/8/10 شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 
بیرجند منحل گردیده لذا طبق ماده 225 قانون تجارت بدینوسله از کلیه بستانکاران حقیقی 
و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات 
احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس 
شهرستان بیرجند - خیابان عدل - بین عدل 17 و 19 فرعی اول - پالک 24 دفتر تعاونی 

مراجعه و یا با شماره 09156664693 تماس حاصل فرمایید.
 این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه آوای خراسان جنوبی به اطالع عموم 

می رسد. پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

مهدی اسدپور-  مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند در حال تصفیه

آگهی مزایده اموال  غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960248 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای غالمرضا قالسی به پرداخت مهریه به مبلغ 
212/155/689 ریال و تعداد 14 عدد سکه کامل بهار آزادی در حق محکوم لها خانم معصومه گنجی و پرداخت مبلغ 17/813/829 

ریال بابت حق االجرای دولتی چهار دانگ یک باب منزل مسکونی واقع در بیرجند خیابان معصومیه - فنی و حرفه ای - کوچه فنی و حرفه ای 
10- پالک 40 با پالک ثبتی 1908 فرعی از 247 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به آقای غالمرضا قالسی توقیف شده است مساحت عرصه 149/62 
متر مربع با سازه آجری و سقف آهن نمای سیمانی با زیربنا حدود 100 متر مربع دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن و ارزش چهار دانگ ملک 
فوق به مبلغ 846/666/666 ریال ارزیابی شده است و قرار است ملک مذکور به میزان مهریه از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/6/6 از 
ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند 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. 
شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

گچکاری و گچبری پذیرفته 
می شود در اسرع وقت 

)شهر و روستا(
09904712042

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

09155614880  09303107002 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*21 مرداد 1396* شماره 3855

کشف آثار تاریخی در خراسان جنوبی
گروه خبر-فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: 5 اثر فلزی تاریخی در این استان کشف و ضبط شد . فرمانده 
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: این اشیاء شامل یک هاون و یک دیگ به همراه متعلقاتش است که در شهرستانهای بیرجند 
و زیرکوه کشف و ضبط شد. طاقتی افزود: این  5 اثر تاریخی در 48 ساعت گذشته پس از رصد اخبار و اطالعات، در دو عملیات جداگانه از منزل مسکونی دو نفر کشف شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سالم.با تشکر از همه دلسوزانی که دوباند شدن 
جاده مرگ قاین به بیرجند را پیگیری می کنند.
لطفا قوی  پیگیری ها را ادامه دهید که سرعت کار 
بیشتر شود تا یک دفعه به بهانه یک اولویت بودجه 

آن جای دیگر هزینه نشود.
910...724
پول  ماه شده  وادب،موسسه.... حدود سه  باسالم 
نمیده میشه لطفا شفاف سازی کنین که ما کی 
میتونیم پولمون رو بگیریم،همش این ماه اون ماه 
و   این بانک اون بانک میکنن وتا االن ازدادن پول 
روزشمارمون  امتناع می کنن،بخدامحتاجیم،ممنون
930...493
هفته  هست  تأسف  بسی  جای  واقعأ  آوا  سالم 
با  همراه  دره  روبند  پیاده  همایش  جمعه  پیش 
قرعه کشی بود اعالم کردن روز دوشنبه اسامی 
برندگان توروزنامه آوا چاپ میشه که چاپ نشد 
مراجعه  اوقاف  به  هدایا  گرفتن  برای  شنبه  سه 
ندادن  اسامی  گفتن  اوقاف  رفتیم  شنبه  کنیدسه 
االن یک هفته میگذره هنوز از هدایا خبری نیست 
توانید نمی  کنید  برگزارمی  همایش  که   شمای 
 هدایا بدین یا برگزار نکن یامردم مسخره نکنید 
که جمعیت بیان فیلم عکس تون بردارین برین 
که هست  اینی  از  خودتون  به  نسبت  مردم  دید 

بدترنکنین. لطفأچاپ کن آوا.  
938...309
شهرداری  اقدامات  از  فراوان  تشکر  با  سالم 
و  پارکها  مهرشهر!!احداث  منطقه  در  بیرجند 
فضای سبز چشم نواز،ایجاد اماکن تفریحی،رنگ 
آمیزی جدول خیابانها،ساماندهی ورودی مهرشهر 

و..واقعا خسته نباشید با این همه شعار!!
915...456
استاد  کالم  زیبا  ارجمند  استاد  خدمت  سالم  با 
ابتدای انقالب درگیر منافقین و جنگ بودکشور بعد 
سازندگی بعد گفتگو تمدنها بعد هدفمندی حامل ها 
انرژی وساخت و ساز بعد تعامل با دنیا  حاال وقت 
چیست .آیا خط بین فقیر وغنی نزدیک شده یاکم 
حجاب وعفاف چه کار و بیکاری چه  طالق وازدواج 
چه کدام حزب گروه جناح راست چپ باید پاسخ گو 
باشد  هنوز وقت هم دلی نشد خداوند دست راست 

وچپ را برای یک بدن خلق کرده. باتشکر
915...948

از شهرداری و شورای شهر خواهشمندیم فکری 
برای ورودی شهر بردارند واقعا ورودی شهرجالب 
ابتدای  راه  پلیس  از  بعد  شهر  نیست.ورودی 
مهرشهر جای پل که خیابان گرد شده و سطش 
محوطه خاکی هست که میشه یک فلکه بسیار 

زیبا ازش درآورد
915...964
با سالم تکلیف فضای سبز مهرشهر چیه؟این همه 
مهرشهر!!فقط  در  سبز  فضای  ایجاد  برای  شعار 
درنهال کاری دو خیابان خالصه شده!!مسئولین 

بد قول بیرجند لنگه ندارند!!
915...456
سالم اوا . ضمن تشکر از چاپ پیامک بنده ولی 
سگ  موضوع  بفرمایید  پیگیری  میکنم  خواهش 
ها  خانواده  واقعا  رو  ارتش  در سایت  ولگرد  های 
درخطر اند دیگه عادی روز وشب درمیالن ها پرسه 
میزنند خدا شهرداری رو هم خیر بده هرچه تماس 
گرفتیم کاری واسه ما انجام نداد ومشکل اصلی 
هم کمبود سطل زباله است چون زباله زیاده و از 

سطل ها میریزه بیرون و بعد سگها جمع میشن.
937...009

روزدارد  روزبه  ها  کوچه  نظافت  وضعیت  سالم 
بدترمی شود بوی نا مطبوع سطل زباله ها خانه های 
مجاوروعابران را اذیت می کند قبال اگر زباله ای 
 توکوچه بود سریع جمع اوری می شد ولی حاال چی ؟
یک هفته طول می کشد )ازاهالی کوچه شهیدین 

نور بخش(
915...218

بر  منفی  اثرات  خشکسالی  سال   18 حالی  در 
بخش های مختلف خراسان جنوبی گذاشته که 
کشاورزی این استان با مدیریت و برنامه ریزی 
صحیح می تواند حرف های زیادی برای عبور 

از بحران ها داشته باشد.
رغم  علی  استان ها:  گروه  مهر،  خبرگزاری 
خراسان  در  ساله  چندین  های  خشکسالی 
اول  رتبه  استان  این  در  زرشک  تولید  جنوبی، 
برتر  های  رتبه  نیز  زعفران  تولید  و  کشوری 
این  که  داده  اختصاص  خود  به  را  کشوری 
استان  مردم  باالی  پتانسیل  دهنده  نشان  امر 
به خصوص روستاییان در کار کشاورزی است.

 30 حاضر  حال  در  که  نست  پوشیده  برکسی 
بخش  در  جنوبی  خراسان  اشتغال  درصد 
مردمان  از  را  این  نمی توان  و  بوده  کشاورزی 
این خطه کویری گرفت چرا که اگر این اتفاق 
صورت پذیرد، باید برای اشتغالی جایگزین چاره 
دشوار  نیزاقدامی  خود  این  که  شود  اندیشی 
برای  راهکاری  دنبال  به  باید  است.بنابراین 
تا  باشیم  استان  از  بخش  این  توسعه  و  حفظ 
و  روستایی  جمعیت  ماندگاری  امید  بر  عالوه 
عشایری، از این صنعت حداکثر بهره بهرداری 
مسئوالن  از  بخشی  رو  این  باشیم.از  داشته  را 
ذیربط  های  دستگاه  و  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
عصر جمعه، طی برگزاری جلسه ای مشترک 
با عنوان »کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، 
راهکارهای  ارائه  جهت  طبیعی«  منابع  و  آب 

موثر و تنظیم سند توسعه کشاورزی پرداختند.

 تنظیم سند ماموریت بخش کشاورزی

جهاد  سازمان  گذاری  سرمایه  امور  مدیر 
با  جلسه  این  در  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
اشاره به تنظیم سند ماموریتی بخش کشاورزی 
بیان کرد: تنظیم این سند باید با بررسی همه 
جانبه ابعاد مختلف و با ساز و کار خاصی باشد.

این  بررسی  برای  داد:  ادامه  بهدانی  مهدی 
که  شده  تعریف  هایی  کمیته  باید  مشکالت 
طرح ها،  مالی  تامین  مانند  موارد  از  بخشی 
بررسی  و  کار  و  و مخل کسب  مزاحم  قوانین 
با  کنند.وی  احصا  را  اداری  های  بروکراسی 
بیان اینکه بعد از احصاء شدن مشکالت بخش 
آن ها  رفع  برای  پیشنهاداتی  باید  کشاورزی 
ماموریت  نیز سند  آن  راستای  در  و  ارائه شده 
تامین  شود.بهدانی  تنظیم  کشاورزی  بخش 
از مهم ترین مشکالت موجود  را  مالی طرح ها 
دانست و افزود: مبالغ اعتباری تخصیص یافته 
های  بانک  در  و  است  ناچیز  بسیار  استان  به 
مختلف پراکنده می شود.وی با بیان اینکه نرخ 
کشاورزی  بخش  برای  بانکی  تسهیالت  سود 

گفت:  نیست،  صرفه  به  مقرون  وجه  هیچ  به 
بانک  یک  در  باید  کشاورزی  بخش  اعتبارات 
تسهیالت  پرداخت  در  و  شده  متمرکز  عامل 
وحدت رویه وجود داشته باشد.بهدانی بیان کرد: 
درصد   25 حداقل  باید  سنواتی،  بودجه  قوانین 
منابع داخلی بانک ها در بخش کشاورزی بکار 
گرفته شود که تاکنون به این درصد نرسیده ایم.

اجرای کشت فراسرزمینی در استان

جهاد  سازمان  گذاری  سرمایه  امور  مدیر 
این  باید  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
منبع اعتباری مهم را پیگیری کرده و موجبات 
استفاده از آن در بخش کشاورزی فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت استان در پرورش دام و 
طیور بیان کرد: علی رغم این پتانسیل مطلوب، 
یارانه  اخیر هیچگونه تسهیالت  در سال های 
بر این طرح  از محل صندوق توسعه ملی  ای 
حال  در  کرد:  بیان  است.بهدانی  نگرفته  تعلق 
شتر  نفر  هزار   26 جنوبی  خراسان  در  حاضر 
و  گوشتی  مرغ  تولیدی  واحد  هزار  از  بیش  با 
برای  که  بوده  فعالیت  حال  در  تخمگذار  مرغ 
تامین  و  تسهیالت  تزریق  به  نیاز  حیات  ادامه 
در  باید  اینکه  بیان  با  دارند.وی  نقدیندگی 
تنظیم سند کشاورزی به صادرات محصوالت 
جنوبی  خراسان  گفت:  شود،  توجه  کشاورزی 
جهان  در  زرشک  محصول  تولیدکننده  تنها 
است و این محصول تقریبا به صورت ارگانیک 
تولید می شود.مدیر امور سرمایه گذاری سازمان 
داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
دارویی،  خواص  وجود  با  زرشک  محصول 
از کل  تنها، 10 درصد  خوراکی و رنگدانه ای 
تولیدان صادر می شود.بهدانی به بهره وری از 
افزود:  و  اشاره کرد  آبی خراسان جنوبی  منابع 
الگوی  بهبود  و  ارتقاء  برای  زیادی  اقدامات 
کشت استان صورت گرفته و برای حفظ منابع 
فراسرزمینی  زمینه کشت  اقداماتی در  نیز  آبی 

و استفاده از آب مجازی در حال انجام است.

افزایش پارامترهای برق، 
سنگی پیش روی تولید

خراسان  کشاورزی  صنفی  نظام  دبیراجرایی 
جنوبی هم در این جلسه با اشاره به شرایط آب 
و هوایی خراسان جنوبی بیان کرد: خشکسالی 
های چندین ساله، کمبود آب و دوری از مرکز 
مشکالت زیادی را بر کشاورزان تحمیل کرده 
افزایش  اینکه  بیان  با  محمدی  است.عابدین 
این  بر  مضاعف  مشکلی  نیز  برق ها  پارامتر 
دغدغه ها است، گفت: در قانون بودجه سال 96 

پارامتری تحت عنوان عوارض برق اضافه شده 
عوارض  ریال   50 وات،  کیلو  هر  ازای  به  که 
وصول می شود.وی با بیان اینکه این رقم برای 
اظهار کرد:  است،  باال  بسیار  بخش کشاورزی 
این عدد در چاه های آب کشاورزی سر به فلک 

می گذارد و قیمت تمام شده برای کشاورز نیز 
افزایش می یابد.محمدی با بیان اینکه افزایش 
پارامترهای برق از سا 95 در قانون آمده است، 
گفت: طی سال 95، این قانون برای چاه های 
روستایی و کشاورزی نیز استثنا بوده است.وی 
با بیان اینکه طی سال جاری این استثنا برای 
چاه های کشاورزی وجود ندارد، گفت: در این 
راستا مکاتبات زیادی انجام شده که برای سال 
لحاظ  بودجه  قانون  در  مستثنیات  این  نیز   97
واحدهای  مشکالت  به  اشاره  با  شود.محمدی 
مشکالت  از  یکی  کرد:  بیان  استان  تولیدی 
بخش  قطعات  تعمیرات  تکنسین  نبود  موجود 
تولید بوده که باید از خارج استان بیاید و هزینه 
زیادی نیز به بار می آید.وی خواستار آموزش ها 
کرد:  اظهار  و  شد  استان  در  هایی  تکنسین 
همچنین باید محصوالتی در استان تولید شوند 

که دارای ارزش افزوده بیشتری هستند.
خراسان  کشاورزی  صنفی  نظام  دبیراجرایی 
جنوبی اظهار کرد: باید آن دسته از محصوالتی 
از خراسان جنوبی که در کشور رتبه تک رقمی 
تکمیلی  تبدیلی-  در بحث های صنایع  دارند، 

حمایت ویژه شوند.

راهکاری دیگر برای باروری ابرها

منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  رئیس 
با  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  طبیعی 
خراسان  در  خشکسالی  مشکالت  اینکه  بیان 
جنوبی بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: باید 
پیامدهای  با  مقابله  برای  مناسبی  راهکارهای 

آن ارائه شود.محمد جادگی با اشاره به باروری 
هایی  سیستم  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  ابرها 
اثرات محیط زیستی  دارد که  تخصصی وجود 
نیز دارد.وی با بیان اینکه باروری ابرها به وسیله 
پرتاب موشک بسیار هزینه بر است، اظهار کرد: 

برای  مشکالتی  منفی  بار  القای  از  استفاده 
بیان  با  ندارد.جادگی  محیطی  زیست  و  انسان 
نیز  باروری  این روش  از  استفاده  اینکه هزینه 
به  قریب  آنتن  هر  نصب  است، گفت:  مناسب 
همیشه  برای  و  داشته  هزینه  دالر  هزار   500
اینکه نصب هشت  بیان  با  نیز مفید است.وی 
را  بارندگی  مشکل  جنوبی  خراسان  در  آنتن 
صورت  این  به  کار  روش  افزود:  می کند،  رفع 
بوده که وقتی توده ابرهای گذری را شناسایی 
در  مشکالتی  گفت:  می کند.وی  بارور  و  شده 
بحث برند سازی وجود دارد که باید یک کمیته 
تخصصی تشکیل داده شود و مشکالت بررسی 

و مرتفع شود.

جنوبی  خراسان  دارویی  محصوالت 
مورد توجه قرار گیرد

نماینده گندم کاران خراسان جنوبی هم با اشاره 
به محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی بیان 
کرد: برخی محصوالت استراتژیک که در استان 
اعالم می شود، در دیگر استان ها نیز کشت شده 
با  سرحدی  نیست.سینا  استان  استراتژیک  و 
تاکید بر اینکه باید محصوالتی که توان رقابت 
دارند را شناسایی کنیم، گفت: محصول ارگانیک 
از سه سال است در استان آغاز شده اما حمایت 
اشاره  با  استانی ضعیفی داشته است.وی  های 
جنوبی  خراسان  در  دارویی  گیاهان  کشت  به 
دارویی  گیاهان  بخش  در  متاسفانه  کرد:  بیان 
متولی مشخص نداریم که باید مورد توجه قرار 
سازی  برند  اهمیت  به  اشاره  با  گیرد.سرحدی 

محصوالت بیان کرد: در خراسان جنوبی برند 
ملی شناخته شده ای نداریم.وی با بیان اینکه 
ای شود،  ویژه  توجه  به بخش کشاورزی  باید 
استان  اشتغال  آنجایی که 30 درصد  از  افزود: 
در بخش کشاورزی است، اگر نفس این بخش 

نمی ماند.وی  باقی  ما  برای  چیزی  بگیریم،  را 
ادامه داد: تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان 
یکی از مشکالت موجود است که باید در سند 

کمیسیون کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه فروش محصوالت تولیدی
 در سند کشاورزی لحاظ شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند 
با بیان اینکه باید در سند توسعه کشاورزی به 
برنامه ریزی جهت فروش دام و طیور و فراهم 
محصوالت  فروش  و  عرضه  زمینه  آوردن 
برنامه  همچنین  گفت:  شود،  پرداخته  تولیدی 
تولیدی  محصوالت  دادن  سوق  برای  ریزی 
باید  منطقه  استراژیک  محصوالت  سمت  به 
حسین  گیرد.سید  قرار  سند  این  توجه  مورد 
مانند  دامی  تولیدات  هدایت  به  کمک  خیریه 
به سمت  آبزیان  تولید  تبدیلی،  طیور و صنایع 
استاندارد  آوردن  دست  به  و  محوری  صادرات 
های  کشور  به  صادرات  برای  جهانی  های 
این  در  توجه  مورد  موارد  دیگر  از  همسایه 
سند  در  باید  اینکه  بیان  با  دانست.وی  سند 
آبیاری نوین مورد توجه  از  کشاورزی، استفاده 
هدایت  به  کمک  همچنین  گفت:  گیرد،  قرار 
به سمت صنعتی شدن  محصوالت کشاورزی 
از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار 
صادرات  سازی  زمینه  کرد:  اظهار  گیرد.خیریه 
کشاورزی  محصوالت  واردات  و  طیور  صنعت 
محصوالت آب بر از موارد مهمی بوده که باید 
اهمیت  به  اشاره  با  گیرد.وی  قرار  توجه  مورد 

برند سازی محصوالت کشاورزی بیان کرد: اگر 
برند خوبی نداشته باشیم نمی توانیم محصوالت 

را نیز عرضه کنیم.

لزوم  توجه به بازاریابی
 محصوالت کشاورزی

دامی  محصوالت  بازاریابی  خواستار  خیریه 
در  شرکت  با  باید  افزود:  و  شد  کشاورزی  و 
تولیدی  محصوالت  خارجی  های  نمایشگاه 
کرد:  بیان  کنیم.وی  معرفی  نیز  را  استان 
همچنین باید قیمت تمام شده برای کشاورزان 
بتواند  کشاورز  که  شود  ارائه  راهکاری  و  کم 

محصول را گران تر به بازار عرضه کند.
بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
حمایت  توسعه  صندوق  به  اشاره  با  بیرجند 
صندوق  این  کرد:  بیان  کشاورزی،  بخش  از 
می تواند از محل اعتبارات تملک استان کمک 
خوبی برای کشاورزان باشد.وی خواستار تقویت 
صندق توسعه حمایت از بخش کشاورزی شد و 
افزود: سود این صندوق از خراسان جنوبی خارج 
نمی شود و در اختیار استان قرار می گیرد.رئیس 
با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
اشاره به مرزنشینان خراسان جنوبی بیان کرد: 
مرزنشینان خراسان جنوبی پاسدار مرزها بوده و 

منافع کشور را حفظ می کنند.

بسته های حمایتی ویژه ای
 برای مرزنشینان تعریف شود

نیاز یه حمایت  اینکه مرز نشینان  بیان  با  وی 
بسته  و  ای  ویژه  باید طرح  افزود:  دارند،  ویژه 

های حمایتی برای مرزنشینان تعریف شود.
خیریه بیان کرد: بسته های حمایتی صرفا نباید 
نیز  نقدی  غیر  های  حمایت  بلکه  باشد  نقدی 
می تواند بازتاب بهتری داشته باشد.وی با بیان 
های  دام  و  خرید  برای  می تواند  دولت  اینکه 
خود  دامی  آذوقه  تحویل  و  شده  کوبی  پالک 
دام ها  افزود:  بگیرد،  نظر  در  یارانه  منطقه  در 
باید پالک کوبی شده را بعد از مدتی با قیمت 
شود.رئیس  خریداری  نیز  دامدار  از  تر  گران 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بیان 
کرد: اگر برای دامدار و مرزشنین درآمد ایجاد 
کنیم، می توانیم باعث ماندگاری آن ها در مرز 
به  جنوبی  خراسان  کشاورزی  چه  شویم.اگر 
گسترده  تغییرات  دستخوش  آب  بحران  سبب 
چاره ای  ویژه  تدابیر  با  برآنند  متولیان  اما  شده 
اندیشه کنند تا عالوه بر صرفه جویی در مصرف 
تولید  افزایش  به  کشت  الگوی  اصالح  و  آب 

محصوالت کشاورزی کمک شود.

تهیه  سختی  و  آب  کمبود  ایرنا،  گزارش  به 
علوفه برای دام ها در خراسان جنوبی به علت 
خشکسالی های متمادی باعث شده مردم این 
لحاظ  از  که  بروند  کارهایی  سمت  به  استان 
اقتصادی باصرفه باشد و از آنجا که این پرنده 
بالغ می شود و از گوشت و  در مدت کوتاهی 
تخم آن می توان سود آوری کرد، مورد توجه 

قرار گرفته است.
مدت جوجه کشی بلدرچین که در برابر بسیاری 
از بیماری ها نسبت به سایر پرندگان مقاوم تر 
 17 فقط  ندارد،  واکسیناسیون  به  نیاز  و  است 
روز و پرورش آن نیازمند فضای بسیار کوچکی 
کارآفرینان  از  بسیاری  توجه  بنابراین  است 

کوچک و بزرگ را به خود جلب کرده است.
تسهیل  در  مسئوالن  ویژه  توجه  حال  این  با 
روند بروکراسی در ادارات و کمک به پرداخت 
تسهیالت و سایر راهکارهای حمایتی با توجه به 
اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
قرار داریم باعث خواهد شد که عده زیادی پا 
به این عرصه بگذارند و باعث اشتغالزایی بخش 
چشمگیری از جوانان و تحقق اقتصاد مقاومتی 

در کشور خواهد شد.

سرمایه گذاری پنج میلیون تومان
 و درآمد روزانه 100 هزار تومان

یکی از پرورش دهندگان بلدرچین در شهرستان 
بیرجند به خبرنگار ایرنا گفت: با سرمایه گذاری 

پنج میلیون تومان از این شغل می شود روزانه 
پرورش  و  درآمد کسب کرد  تومان  100 هزار 
درآمد  کسب  برای  مناسبی  روش  پرنده  این 
این  است.حامد محمودی توضیح داد: پرورش 

پرنده برخالف مرغداری ها نیازمند سالن های 
بزرگ نیست زیرا در هر متر مربع بین 25 تا 30 

قطعه را می توان پرورش داد.
به گفته وی این پرنده بسیار مقاوم است اما فقط 
در هفته اول نگهداری از آن نیازمند حساسیت 
های خاصی است که اگر رعایت شود سرمایه 
گذاران در مدت کوتاهی به سوددهی می رسند.

پرنده  این  اینکه  به  توجه  با  وی تصریح کرد: 
گذاران  سرمایه  شود  می  بالغ  روزگی   35 در 

می توانند به صورت روزانه از فروش تخم این 
پرنده، سایر مخارج نگهداری را تهیه کنند.

وی در مورد نحوه فروش گوشت و تخم این 
که  دلیل  این  به  کرد:  عنوان  استان  در  پرنده 

خراسان  در  بلدرچین  دهندگان  پرورش  تعداد 
در  کنندگان  تولید  است  پایین  بسیار  جنوبی 
فروش محصوالتشان با مشکلی مواجه نیستند.

تخم  و  گوشت  اینکه  بیان  با  تولیدکننده  این 
است  زیادی  بسیار  خواص  دارای  بلدرچین 
اظهار کرد: با توجه به اینکه مصرف گوشت و 
تخم این پرنده به عنوان دارویی برای بسیاری 
از بیماری ها شناخته می شود مصرف آن باید 

بیشتر در جامعه فرهنگ سازی شود.

تولید 82 تن گوشت بلدرچین 
در خراسان جنوبی

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: سالیانه82 

می  تولید  استان  این  در  بلدرچین  گوشت  تن 
به خارج  استان و 65 تن  شود که 17 تن در 
استان صادر می شود.سید جالل مدرسی افزود: 
شهرستان  در  بلدرچین  پرورش  واحد  اولین 
قطعه   400 و  هزار   65 ظرفیت  با  فردوس 
میلیارد   13 گذاری  سرمایه  با   1394 سال  در 
غیر مستقیم  و  نفر   6 اشتغال مستقیم  و  ریال 
پاسخ  در  رسید.وی  برداری  بهره  به  نفر   25
ایرنا که سازمان جهاد  به این سئوال خبرنگار 

اختیار پرورش  را در  کشاورزی چه تسهیالتی 
دهندگان بلدرچین قرار می دهد گفت: حمایت 
از سرمایه گذار در همه زمینه های دام و طیور 
جزو وظایف ذاتی جهاد کشاورزی است و این 
سازمان از هیچ تالشی در این زمینه کوتاهی 
ارتباط  نخواهد کرد.وی اضافه کرد: در همین 
مجوز پرورش بلدرچین در قالب زنجیره تولید و 
همچنین کشتارگاه وابسته به واحد پرورش این 

سازمان برای تسهیل در کار صادر می شود.

مزیت های استفاده از گوشت بلدرچین
از گوشت  استفاده  های  مزیت  درباره  مدرسی 
در  موجود  پروتئین  میزان  گفت:  بلدرچین 
گوشت بلدرچین از پروتئین های پرندگان دیگر 
5 تا 10 درصد بیشتر است. به گفته وی ارزش 
پروتئین موجود در گوشت این پرنده 25 درصد 
است و این در حالی است که انواع اسیدهای 
آمینه کمیاب که در سایر پروتئین ها یافت نمی 
شود در گوشت این پرنده به وفور وجود دارد. 

وی تصریح کرد: از طرف دیگر به دلیل وجود 
عناصر معدنی کمیاب و ویتامین در گوشت این 
تشنج،  آسم،  چون  هایی  بیماری  برای  پرنده 
مواردی  در  یا  اعصاب  ضعف  باال،  فشارخون 
برای رفع ناراحتی های روانی و همچنین بی 
خوابی مفید است. معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: 
فسفر،  نیاسین،  خوب  منبع  بلدرچین  گوشت 

مس، تیامین، ریبوفالوین، ویتامینB6، روی، 
آهن و سلنیوم است.

سرمایه گذاری 26 میلیاردی
 پرورش بلدرچین در استان

وی با بیان اینکه تاکنون 26 میلیارد ریال در 
شده  هزینه  استان  در  بلدرچین  پرورش  حوزه 
گذاری  سرمایه  از  میزان  این  گفت:  است 
غیر  و  نفر   12 مستقیم  اشتغال  های  فرصت 
مستقیم 50 نفر را در استان تامین کرده است.

به گفته وی با توجه به تعداد محدود واحدهای 
پرورش بلدرچین خوشبختانه مشکل خاصی در 
زمینه پرورش و بازاریابی وجود ندارد همچنین 
تنوع  و  ماکیان  سایر  گوشت  مصرف  فرهنگ 
بخشی به سبد غذایی خانوار در حال گسترش 
خانواده  از  کوچکی  پرنده  است.بلدرچین 
می  بالغ  روزگی   35 در  که  است  قرقاولیان 
شود و همین ویژگی پرورش این پرنده را قابل 
بلدرچین  پرورش  است.واحدهای  کرده  صرفه 
به صورت زنجیره فعالیت دارند و عمدتا شامل 
بلدرچین  پرورش  سالن  مادر،  پرنده  سالن 
هستند.سالیانه  کشی  جوجه  بخش  و  گوشتی 
30 تن تخم بلدرچین در خراسان جنوبی تولید 

و بیشتر آنها داخل استان مصرف می شود.
ظرفیت  کل  از  درصد   6،2 جنوبی  خراسان 

بلدرچین کشور را داراست.

حمایت از کشاورزی پیش نیاز توسعه شرق

تولید و اشتغال با پرورش بلدرچین در خراسان جنوبی
جوابیه فرماندهی انتظامی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ  96/05/17 به استحضار می رساند پلیس 
نیز  دلیل  بی  را  نیست و کسی  دنبال جریمه  به 
استان  شریف  مردم  کند،اکثر  جریمه  تواند  نمی 
قانونمند و جریمه نمی شوند.افزایش 29 درصدی 
جاری  سال  ابتدای  از  شهری  درون  تصادفات 
برخی  توسط  رانندگی  در  احتیاطی  بی  از  ناشی 
از رانندگان است که هم برای خود و هم برای 
سایر شهروندان مشکل ساز می شوند.لذا رعایت 
این  به  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین 

شهروند محترم توصیه می شود
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ  96/05/18 در پاسخ به انتقاد شهروند 
محترم در خصوص چایخانه های ایجاد شده در 
خصوص  این  در  مشابه  های  محیط  و  منازل 
توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس 
آن  ماحصل  و  گرفته  انجام  زیادی  بررسی های 
طریق  از  اقدام  موجود  حل  راه  تنها  عنوان  به 
کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده که با توجه 
از  بیرجند  شهرداری  با  آمده  بوجود  تعامالت  به 
هرگونه  وصول  صورت  ،در  پلیس  این  طریق 
گزارشی در این زمینه موضوع بالفاصله با اقدام 
مشترک این دو قسمت بررسی و برخورد الزم در 
محل با مالک مکان چایخانه بعمل می اید.لذا از 
وجود  در صورت  تقاضامندیم  محترم  شهروندان 
هرگونه اخبار از طریق تلفن 197 اعالم تا اقدام 

عاجل بعمل آید

ظرفیت های خراسان جنوبی برای توسعه؛

گامی موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

عکس :اینترنت

عکس:اینترنت
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یادداشت

ساز کودک آزاری 
کوک شد !

* آرمان زنان

سال هاست داستان آتناهای ایرانی دهان به دهان 
می چرخد و هر بار مسئوالن از زیر بار مسئولیت 
شانه خالی می کنند تا تراژدی دیگری از نوع کودک 
آزاری ها رقم بخورد و مانند پتک بر سر جامعه ایران 
کوبیده شود. این داستان های غم انگیز همچنان 
تکرار می شود و هر بار زخمش سر باز می کند و 
التیام نمی یابد. چه بسیار از خانواده هایی که با انواع 
کودک آزاری ها دست به گریبان هستند و لب به 
سخن نمی گشایند تا مبادا آبروی آنها ریخته شود و 
خوراک خوش طعم رسانه ها شوند. خشونت های 
خانگی، بی مهری ها و نبود محبت های والدین بر 
فرزندان همه این ها از انواع کودک آزاری هاست که 
جامعه کودکان را له می کند؛ جامعه ای که اگر به 
آن توجه نشود در آینده تباهی و ویرانی در انتظارش 
خواهد بود. اما در این میان موسسه ای در استان 
اصفهان وجود دارد که از کودکان آزار دیده حمایت 
می کند. یک نوع دستگیری و توجه. آلما رجایی 
فرد، کارشناس ارشد حقوق و مدیر عامل انجمن 
اصفهان  استان  بدسرپرست  کودکان  از  حمایت 
)روزنه های امید( است. در این مرکز پژوهش های 
ده ها  برگزاری  و  آزاری  کودک  زمینه  در  علمی 
همایش و کارگاه آموزشی برای اقشار مختلف مردم، 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی، چاپ و توزیع 
بیش از 25 هزار نسخه بروشور آموزشی از مهم ترین 
برنامه های این انجمن است. به اعتقاد او چند مدل 
کودک آزاری وجود دارد و اگر در خانواده ای کودک 
آزاری وجود داشته باشد پسر، دختر و مادر خانواده را 
درگیر می کند و جنسیت در آن تاثیری ندارد. در 
این موسسه برنامه های شادی برای کودکان آزار 
دیده برگزار می شود، کودکانی که از سراسر استان 
و خدمت  اند  پذیرش شده  مرکز  این  در  اصفهان 
رسانی می شوند. چه بسیار از کودک آزاری هایی که 
نمود ظاهری ندارند. بی میلی خانواده ها به فرزندان، 
تفاوت بین فرزندان که از سوی خانواده ها صورت 
می گیرد همه به نوعی کودک آزاری است. در میان 
آزاری جنسی نمود  آزاری ها کودک  همه کودک 
ظاهری بیشتری دارد. دختری چهار ساله که تنها 
فرزند یک خانواده است مورد ضرب و شتم پدر قرار 
می گیرد. پدر معتاد است و یک حالت روانی بر او 
غلبه می کند تا دختر را تا مرز جنون آزار و اذیت 
کند. از این دست کودک آزاری ها بسیارند به طوری 
که رجایی بیان می کند: اغلب کودک آزاری ها در 
اثر اعتیاد یکی از والدین است. نظیر داستان کیمیای 
هفت ساله در کرج که پس از سلب حضانت او از پدر 
واقعی )به دلیل اعتیاد شدید، عدم حمایت مالی و 
عاطفی فرزند و همسر، آزار و اذیت جسمی و ضرب 
و شتم کیمیا و مادرش و ... ( حضانت کودک به 
از هم جدا می  مادرش داده شده و پدر و مادر 
ریشه  همچنان  اعتیاد  رسد  می  نظر  به  شوند. 
این  و  هاست  آزاری  کودک  و  ها  آسیب  اصلی 

موضوع باید همچنان مد نظر مسئوالن باشد.

خواندنی ها

چطور مورچه ها 

راه النه شان را پیدا می كنند؟ 

هموطن سالم- دانشمندان درباره انواع مختلف 
مورچه ها مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده اند 
که هر نوع مورچه ای طریقه مخصوصی در پیدا 
کردن راه النه اش دارد. مثاًل بعضی از مورچه ها از 
طریقه نشانه گذاری در روی زمین استفاده میکنند، 
یعنی وقتی النه شان را ترک می کنند عالئم روی 
زمین را نشانه می گذارند تا در موقع برگشت بتوانند 
از روی آن نشانه ها راه النه خود را پیدا کنند درست 
شبیه عالئم ساختمان ها یا خیابان ها که ما برای 
پیدا کردن خانه خود از آنها استفاده می کنیم. بعضی 
دیگر از مورچه ها هم از نشانه های روی زمین و 
هم از خورشید کمک می گیرند، دانشمندان این را 
با تجربه هایی ثابت کرده اند. آنها ابتدا روی یک 
مورچه نشانه گذاری کردند و سپس آن را به حال 
خود گذاشتند و شروع به تعقیب آن نمودند و بعد 
از آنکه مورچه تکه خوراکی پیدا کرد و خواست به 
النه اش برگردد، آنها آن را بلند کردند و در نقطه 
دیگری که درست مخالف النه اش بود قرار دادند 
یعنی اگر قباًل رو به مشرق بود این بار رو به طرف 
مغرب گذاشته شد، در این حالت حشره نمی توانسته 
از آفتاب کمک بگیرد زیرا به نظر آن ظاهراً آفتاب 
در یک جای دیگر بود. بنابراین ابتدا مورچه مدتی 
سرگردان شد و شروع به این طرف و آن طرف رفتن 
نمود. ولی باالخره با یافتن یک نشانه زمینی به خانه 
خود رسید. دانشمندان با تعیین و حساب وقت این 
آزمایش ها به این نتیجه رسیده اند که بعضی اوقات 
یک مورچه ممکن است چندین ساعت برای پیدا 
کردن نشانه زمینی که راهنمای او در رسیدن به النه 
اش است، به جستجو بپردازد و در آخر مورچه هایی 
نیز وجود دارند که با بو کشیدن النه خود را می یابند.

دانسته ای كوتاه درباره ی بمب هسته ای

تبیان- بمب اتمی سالحی است که نیروی آن 
از انرژی اتمی و بر اثر شکاف هسته )فیسیون ( 
ایجاد می شود. در  اورانیوم  یا  پلوتونیوم  اتمهای 
فرآیند شکافت هسته ای، اتمهای ناپایدار شکافته 
نخستین  شوند.  می  تبدیل  سبکتر  اتمهای  به  و 
بمب از این نوع، در سال 1945 م در ایاالت نیو 
شد.  آزمایش  آمریکا  متحده  ایاالت  در  مکزیکو 
ایجاد  با قدرت 19 کیلو تن  انفجاری  این بمب، 
اتمی  انرژی  با  است  برابر  تن  کیلو  یک   ( کرد 
تی   . ان   . تی  منفجره  ماده  تن   190 شده  آزاد 
( انفجار بمب اتمی موج بسیار نیرومند پرتوهای 
شدید نورانی ، تشعشعات نفوذ کننده اشعه گاما و 
نوترونها و پخش شدن مواد رادیو اکتیو را همراه 
دارد. انفجار بمب اتمی چندین هزار میلیارد کالری 
حرارت را در چند میلیونیوم ثانیه ایجاد می کند. 

آیا یك هزار پا واقعًا هزار پا دارد ؟

تبیان- دانشمندانی که دانسته یا ندانسته اسم 
با  اند  اند، خواسته  این جانور را هزار پا گذاشته 
وجود  پایی  هزار  هیچ  چون   . کنند  شوخی  ما 
متوسط  طور  به  باشد.  داشته  پا  هزار  که  ندارد 
البته  که  دارد.  پا  جفت   100 حدود  پا  هزار  هر 
بعضی ها بیشتر از 100 جفت وعده ای کمتر از 
دارند. هزارپایان جزء قدیمی ترین  پا  30 جفت 
از  موجودات این کره خاکی هستند.  هزار پاها 
آنان  از گونه های  آیند، بعضی  تخم بیرون می 
 با پاهای کامل و بعضی با تعداد اندکی پا به دنیا 
پا  جفت  چند  یکبار  وقت  چند  هر  که  آیند  می 
اضافه می کنند تا به بلوغ کامل برسند. پاهای 
 زیاد هزار پا هنگام پنهان شدن او زیر سنگ ها و 
درست  مشکل  برایش  روز  هنگام  ها  صخره 
میکند. برعکس ظاهر ترسناک آنها، نباید از آنها 
زیاد ترسید، چون مقدار سمی که در شاخک های 
آنها وجود دارد، فقط برای کشتن یک پرنده کافی 
است و نمی تواند آسیب جدی به انسان وارد کند.

میلیونر هایی كه در گذشته فقیر بوده اند
از دست دادن شغل ممکن است یکی از دشوارترین 
تجربه ها و چالش های پیش روی هر فرد در زندگی 
باشد. اما این رویداد بدترین اتفاقی نیست که احتمال 

دارد در زندگی حرفه ای ما رخ دهد.
»مارک  که  بود  کرده  مقدر  چنین  سرنوشت 
سال  باقی  آمریکایی،  میلیاردر  و  دار  سرمایه  کوبان«، 
فروشگاه  یک  فروشنده  عنوان  به  را  عمرش   های 
از  یکی  رولینگ«،  کی  »جی  نگذارند.  ای  زنجیره 
نیز  معاصر،  نویسندگان  ترین  موفق  و  ترین  محبوب 
هرگز به شغل قبلی خود یعنی منشی گری ذره ای هم 
عالقه نداشت. اما شکست ها و بحران های شغلی به 
اصلی  هدف  و  راه  تا  داد  را  فرصت  این  ها  آن  هردو 
 زندگی حرفه ای شان را پیدا کنند. آگاهی از تجربیات 
شغلی  بحران  خود  زندگی  در  که  موفقی  های  انسان 
به  دوران،  آن  از  گذر  با  اکنون  و  اند  کرده  تجربه  را 
می  اند  شده  تبدیل  جهان  سطح  در  موفقیت  الگوی 
تواند برای همه ما امیدوارکننده و انگیزه بخش باشد. 
خواهید  آشنا  فردی  با شش  مختصر  طور  به  ادامه  در 
بست  بن  به  بارها  خود  ای  حرفه  زندگی  در  که  شد 
تالش  از  دست  اما  اند،  شده  تحقیر  و  اخراج  و  خورده 
برنداشته و امروزه تبدیل به نمادهای موفقیت شده اند.

جی کی رولینگ؛ سفری پنج ساله از فقر 
و افسردگی  به ثروت و محبوبیت

ترین  محبوب  از  یکی  اکنون  که  رولینگ  کی  جی 
زمانی  است،  بزرگ ساالن  و حتی  کودکان  نویسندگان 
زندگی کامال فقیرانه ای داشت و از افسردگی حاد رنج 
می برد. او که از همسر خود جداشده بود و مجبور بود به 
تنهایی و با تکیه بر کمک های مالی دولتی فرزند خود 
یافت که  موفقیتی دست  به چنان  بعدها  کند،  بزرگ  را 
فروش  آغاز  از  پیش  ها  از ساعت  آثارش  مندان  عالقه 
کتاب هایش در مقابل کتاب فروشی های سراسر جهان 
جایگاه  این  به  دستیابی  از  پیش  او  کشیدند.  می  صف 
بین  به عنوان منشی در دفتر سازمان عفو  رفیع، مدتی 
الملل در لندن کار می کرد و مخفیانه داستان می نوشت. 
باخبر  موضوع  این  از  مدتی  از  پس  رولینگ  کارفرمای 
شد و او را از شغلی که از آن متنفر هم بود، اخراج کرد. 
رولینگ سال های بعد را به خلق مجموعه داستان های 
جادویی هری پاتر گذراند و طی فقط پنج سال به ثروت 

و موفقیتی افسانه ای دست یافت.

والت دیزنی؛ از اخراج و ورشکستی 
انیمیشن دنیای  تا تسخیر 

کهکشانی  درآمدی  دیزنی«  »والت  شرکت  امروزه 

خود  محصوالت  و  تفریحی  های  پارک  ها،  فیلم  از 
در  کرد  می  فکر  کسی  چه  اما  آورد.  می  دست  به 
سال 1919 میالدی »والتر الیاس دیزنی«، بنیان گذار 
معروف  روزنامه  سردبیر  آنچه  دلیل  به  شرکت،  این 
در  ضعف  و  تخیل  قوه  »فقدان  استار  سیتی  کانزاس 
پس  والتر  شود؟  اخراج  بود،  خوانده  پردازی«  ایده 
را  سازی  انیمیشن  استودیوی  یک  شکست  این  از 
شخصی  کار  و  کسب  این  که  کرد  اندازی  راه 
این  رغم  علی  او  یافت.  پایان  ورشکستی  با   هم 
به  برادرش  همراه  و  ننشست  پا  از  ها  شکست 
انیمیشن  کوچک  استودیوی  یک  و  رفت  هالیوود 
بزرگ  از  یکی  به  بعدها  که  کرد  تاسیس  را  سازی 

شد. تبدیل  هالیوود  تاریخ  استودیوهای  ترین 

رابرت رد فورد؛ کارگر ساده خراب کاری 
که ستاره سینما شد

»رابرت رد فورد« در دوران نوجوانی کارگر ساده و 
فاقد مهارتی خاص بود که در شرکت نفتی »استاندارد 
اویل« کار می کرد. روزی یکی از سرپرستان واحد او 
را هنگام چرت زدن سر کار غافل گیر کرد و تصمیم 
گرفت به جای اخراج، او را به واحد دیگری با وظایف 
سخت تر منتقل کند. خراب کاری های ردفورد پایانی 
خسارات  دلیل  به  که  نپایید  دیری  بنابراین  و  نداشت 
متعددی که او به شرکت وارد کرد، با حکم اخراج رو 
دنبال  به  را  این بحران، ردفورد  با  به رو شد. مواجهه 

کردن آرزوها و رویاهایش ترغیب کرد. 
پس  و  شد  »کلورادو«  دانشگاه  وارد  بالفاصله  او 
تا  کرد  مکان  نقل  نیویورک  به  التحصیلی  فارغ  از 
بپوشاند.  عمل  جامه  بود،  بازیگری  که  آرزویش  به 
به  هم  سینما  و  فیلم  دنیای  در  او  های  موفقیت 
بی  تقریبا  کارگردان  عنوان  به  هم  و  بازیگر  عنوان 
جایزه  میالدی   1980 سال  در  ردفورد  است.  پایان 

از آن خود کرد. نیز  را  بهترین کارگردانی  اسکار 

لی ایاکوکا؛ رانده شده از فورد 
و قهرمان در کرایسلر

باال و خوبی در  ایاکوکا« موقعیت شغلی بسیار  »لی 
شرکت خودروسازی فورد داشت، اما اختالف نظرهای 
رئیس  و  مدیرعامل  زمان  آن  که  فورد  هنری  با  او 
هیئت مدیره این شرکت بود و عدم موفقیت چند طرح 

پیشنهادی باعث اخراج او از فورد شد.
کرایسلر  خودروسازی  شرکت  که  نگذشت  دیری 
قرار  تعطیلی  و  ورشکستگی  آستانه  در  زمان  آن  که 
پیشنهاد  ایاکوکا  به  را  جذابی  شغلی  موقعیت  داشت، 
بسیاربزرگی  وام  پیشنهاد،  این  قبول  از  پس  او  و  داد 
کرایسلر  سرمایه،  این  کمک  با  و  گرفت  دولت  از  را 
از  بسیاری  کرد.  احیا  و  داد  نجات  تعطیلی  خطر  از   را 
فورد  مدیران  توسط  که  ایاکوکا  های  طرح  و  ها  ایده 
در  بودند،  شده  او  اخراج  باعث  و  شده  گرفته  نادیده 
این  رهایی  مسیر  در  و  یافتند  بروز  مجال  کرایسلر 
سال  تا  ایاکوکا  شدند.  تاثیرگذار  بحران  از  شرکت 
او  همگی  و  بود  کرایسلر  مدیرعامل  میالدی   1992

را عامل اصلی نجات کرایسلر از بحران می دانند.

اپرا وینفری؛ خوشبخت ترینی که بدبخت بود

اکثر ما »اپراو وینفری« را به عنوان یکی از معروف 
و  ثروتمندترین  از  تلویزیونی و یکی  ترین چهره های 
موفق ترین زنان جهان می شناسیم. اپرا مسیر سخت 
جایگاه  این  به  دستیابی  برای  را  نشیبی  و  پرفراز  و 
غم  بسیار  او  نوجوانی  و  کودکی  دوران  است.  پیموده 
پنجه  و  نیز دست  فقر  با  ها  این سال  در  و  بود  انگیز 
دوران،  این  ناگوار  اتفاقات  رغم  علی  کرد.  می  نرم 
دانشگاه  به  خود  پشتکار  و  تالش  با  توانست  اپرا 
هنرهای  یعنی  اش،  عالقه  مورد  رشته  در  و  برود 
در  التحصیلی  فارغ  از  بعد  اپرا  کند.  تحصیل   نمایشی، 
به  مشغول  متعددی  تلویزیونی  و  رادیویی  های  شبکه 

مدتی  او  نیاورد.  دست  به  چندانی  موفقیت  و  شد  کار 
اخبار عصرگاهی در شبکه های  به عنوان گزارشگر  را 
این  اپرا  مشکل  کرد.  کار  زی«  »دبلیوجی  تلویزیونی 
در  احساسی  لحاظ  از  را  خود  توانست  نمی  که   بود 
تهیه  نکند.  دخیل  کرد،  می  تهیه  که  هایی  گزارش 
رفتار  این  توانست  نمی  که  خبری  بخش  این  کننده 
را از اپرا بپذیرد، او را از گزارشگری کنار گذاشت و از 
اطالع  او  مناسب  چندان  نه  زندگی  شرایط  از  که  آنجا 
داشت، تصمیم گرفت نقشی را در یک برنامه تلویزیونی 
خبر  بخش  از  انتقال  دهد.  پیشنهاد  او  به  صبحگاهی 
یک  صبحگاهی  تلویزیونی  برنامه  یک  به  عصرگاهی 
پس رفت بزرگ به شمار می رفت و اپرا از این موضوع 
پرطرفدارشدن  با  اما  بود.  دل شکسته  و  ناراحت  بسیار 
زنند«  می  حرف  »مردم  که  تلویزیونی  برنامه  این 
موفقیت  رفت.  بین  از  اپرا  غم  و  ناراحتی  داشت،  نام 
و  مناسب  ای  حرفه  مسیر  او  تا  شد  باعث  برنامه  این 
مجری  عنوان  به  و  کند  شناسایی  را  خود  استعدادهای 
هایی  موفقیت  به  تلویزیونی  و گوی  برنامه های گفت 
اپرا  شده،  منتشر  آمار  طبق  یابد.  دست  باورنکردنی 
تبار  آفریقایی  آمریکایی  ثروتمندترین  عنوان  وینفری 

در قرن بیستم میالدی را هم از آن خود کرده است.

قدرتمندترین  کراوچک؛ شجاعت  سالی 
زن وال استریت در مواجهه با بحران

های  رده  باالترین  در  که  کراوچک«  »سالی 
»سیتی  شامل  آمریکا  بزرگ  مالی  سازمان  دو  شغلی 
رغم  علی  کرد،  کار  آمریکا«  آو  »بنک  و  گروپ« 
به  مدت  این  در  که  چشمگیری  های  موفقیت 
این  مدیران  با  نظر  اختالف  دلیل  به  آورد،  دست 
شد.  اخراج  کار  از  سازمانی  ساختار  تغییر  و   موسسات 
خیره  ای  اندازه  به  دوران  آن  در  او  های  موفقیت 
استریت«  وال  زن  را »قدرتمندترین  او  که  بود  کننده 
را  ها  موفقیت  این  بود  توانسته  او  نامیدند.  می  نیز 
معروف  مردانگی  به  که  آورد  دست  به  محیطی  در 
ابراز  حتی  و  پیشرفت  مجال  کمتر  آن  در  زنان  و  بود 
از  که  کراوچک  اخراج  مورد  دو  هر  داشتند.  وجود 
استریت«  وال  صدای  ترین  »صادق  ها  رسانه  سوی 
در  پرسروصدا  و  گسترده  بازتابی  شد،  می   نامیده 
رسانه ها داشت. اما او تصمیم گرفته بود که خود را پشت 
برای مردم  رویدادها  این  درباره  نکند و علنا  پنهان  پرده 
سخن بگوید. پس از این دو بحران شغلی، کرواچک ناامید 
نشد و سربلندتر از قبل به پا خاست و شرکت 85 »بوردر« 
را خریداری کرد و آن را به »اِلِِویت« تغییر نام داد. هدف این 
شرکت گسترش شبکه های ارتباطی برای زنانی است که 
می خواهند مسیر شغلی خود را بهبود بخشند. / آکا ایران

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا یک شبانه روز 24 ساعت است ؟   
آیا تا به حال فکر کرده اید چرا یک شبانه روز 24 
ساعت است و بیست ساعت نیست؟ یا چرا یک شبانه 

روز را 16 قسمت نکرده اند؟ 
وقت  اعالم  مسئول  مصری  های  راهبه  قدیم  در 
اندازه   با  روز  را در طول  زمان  آنها   . بودند  روز  شبانه 
وقتی  در شب  کردند،  تعیین می  سایه خورشید  گیری 
آسمان،  به  کردن  نگاه  با  را  اوقات  نبود،  خورشید  نور 
تعیین  افق  از خط  آنها  باال آمدن  موقعیت ستاره ها و 
به  مصریان  زمانی  مدت  گذشت  از  پس  کردند.  می 
ای  گونه  به  را  روز  شبانه  یک  زمان  تا  افتادند  فکر 
در  ساعت   10 را  خود  روز  طول  آنها  کنند.  تقسیم 

یک  و  آقتاب  طلوع  برای  ساعت  یک  گرفتند؛  نظر 
کردند،  منظور  خورشید  غروب  برای  هم  ساعت 
یعنی یک روز 12ساعت شد. چون زمان شب و روز 
روز  شبانه  یک  گرفتند،  می  نظر  در  برابر  هم  با  را 
تبعیت  آن  از  نیز همه  در حال حاضر  کردند،  اختراع 
روزشان  شبانه  قدیم،  رومیهای  و  مصریها  کنند.  می 
ما  که  طور  همان  کردند؛  می  آغاز  شب  نیمه  از  را 
می  ر  قرا  روز  شروع  را  شب  نیمه  اکنون  هم  نیز 
خورشید  طلوع  با  را  روز  یونانیها  و  بابلیها  اما  دهیم. 
شبانه  آغاز  هم  قدیمی  یهودیان  کردند.  می  شروع 
تبیان  / را غروب خورشید در نظر می گرفتند.  روز 

خبرها از گوشه و کنار

گوینده زن خبر درگذشت 

پیشکسوت  گوینده  صداقت،  سیمین  ایسنا- 
گذشت.  در  سالگی   66 سن  در  رادیو  خبر 
خبر  خبر،  گوینده  مجدالحسینی،  ریحانه 
درگذشت سیمین صداقت را تایید و اعالم کرد: 
»پیشکسوت گوینده خبر رادیو به دلیل ابتال به 
بیماری سرطان  چهارشنبه 18 مرداد ماه جاری 
سیمین  درگذشت.«  خاتم االنبیا  بیمارستان  در 
گویندگی  عرصه  در  دهه  سه  از  بیش  صداقت 
خبر فعالیت داشت و در سال 1388 بازنشسته شد.

لینکدین بهترین مشاوران را 
به شما معرفی می كند

اخیراً   LinkedIn لینکدین  کلیک-  رسانه 
است  قرار  که  افزوده  خود  شبکه  به  را  سرویسی 
آسان  کاربران  با  را  حرفه ای  مشاوران  بین  ارتباط 
کند. لینکدین در حال حاضر مشاوران پیرامون افراد 
متقاضی را به آن ها نشان می دهد. برای مثال، اگر 
فردی در بخش آموزش یا در بخش اینترنت احتیاج 
که  مشاورانی  از  می تواند  باشد،  داشته  مشاوره  به 
پروفایلشان در سایت لینکدین موجود است، استفاده 
کند. افراد متقاضی ابتدا درخواست های مشاوره ای 
مشاوران  آن،  اساس  بر  و  می کنند  مشخص  را 
معرفی و موجبات برقراری ارتباط بین طرفین در 
فضای مجازی فراهم می شود. چنانچه تقاضادهنده از 
مشاوره خود راضی نباشد، می تواند مشاور خود را تغییر 
دهد. صدها مرکز مشاوره در همه جای دنیا خدمات 
استقبال  می رود  انتظار  و  می دهند  ارائه  مشاوره ای 
بسیاری برای نام نویسی در این سرویس صورت گیرد.

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

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001001331-1396/04/31 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید شایسته فرزند ابوالقاسم به شماره 
شناسنامه 711 صادره از بیرجند و کد ملی0651762936 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به پالک 102 و 103 فرعی از 674- اصلی بخش 
2 بیرجند به مساحت 465/20 متر مربع به پالک 102 و 103 فرعی از 674- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد ابراهیم بهلگردی و بانو 
خدیجه بهلگردی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/5                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/5/21
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 

تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324438- 32324738

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای 
سنتی، خدمات مجالس به صورت بوفه باز بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین 

قیمت در فضای مدرن

رزرو نمایید
ازهمین االن 
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به بچه ها كمك كنید

1- كلمه خوش قولی را در خانه خودتان و بین خانواده 
مقدس كنید. مثال جزو یكی از تعریف های كالمی شما 
از كودكتان باشد، »قربون پسر خوش قولم برم«. حتی 
گاهی موضوع را برایش عجیب كنید. وقتی بچه ها كار 
خوبی می كنند مثال نماز می خوانند یا بدون اینكه شما 
و... جمله  به شما هستند  در حال كمك  باشید  گفته 
مذكور را بگویید تا با تعجب بگوید: چه قولی ؟ آن وقت 
از فرصت استفاده كنید و مثال بگویید: »اینكه خدا گفته 
نماز بخوانید، به پدر و مادر كمك كنید و... و تو االن این 

كار رو می كنی.«
2- وقتی زمان انجام یكی از خواسته های او رسید، مثال 
سر موقع خریدی برایش انجام دادید و... نقش بازی كنید 
و برای لحظاتی نگویید كه آن كار را كرده اید. وقتی بچه 
ها ناراحت شدند و ابراز ناراحتی كردند، بگویید كه واقعا 
چقدر بدقولی حس بدی ایجاد می كند. من فقط خواستم 

نظرتو را درباره بدقولی بدونم، این هم كادوی شما و...
3- قرارهای بین خودتان مثل تمیز كردن اتاق و... را 
به شكل یك قول معرفی كنید و بعد روی دیوار اتاق 
هم  كاردستی  یك  كودكتان  به  كنید.  نصب  كودك 
برای جمله »من از بدقولی بدم میاد« درست كنید و 
باالی آن نصب كنید تا بچه ها نسبت به انجام قول 

شان پایبند باشند.
4- مثل همه ویژگی های تربیتی دیگر، اگر بخواهید 
خوش قولی را به بچه ها یاد دهید اما خودتان خوش 

قول نباشید هیچ نتیجه ای نمی گیرید.
بدقول ها معموال آدم هایی بی اعتبارند كه به مرور زمان 
همان  نمی كند،  حساب  حرفشان  روی  كسی  دیگر 
آدم هایی كه دكتر قهاری معتقد است همدلی كردن 

را بلد نیستند.

داستان كوتاه عجایب هفتگانه

هفتگانه  عجایب  تا  خواست  دانش آموزان  از  معلمی 
شروع  دانش آموزان  بنویسند.  فهرست وار  را  جهان 
آنها را جمع آوری  به نوشتن كردند. معلم نوشته های 
بیشتر  اما  نبودند  یكی  جواب ها  همه  اینكه  با  كرد. 
اهرام  بودند:  كرده  اشاره  زیر  موارد  به  دانش آموزان 
مصر، تاج محل، كانال پاناما، دیوار بزرگ چین و در 
می خورد.  چشم  به  نیز  سفیدی  كاغذ  نوشته ها  میان 
است؟  كسی  چه  مال  سفید  كاغذ  این  پرسید:  معلم 
معلم  برد.  باال  را  خود  دست  دانش آموزان  از  یكی 
جواب  دخترك  ننوشتی؟  چیزی  چرا  دخترم  پرسید: 
داد: عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند و من 

نمی توانم تصمیم بگیرم كدام را بنویسم.
معلم گفت: بسیار خب، هرچه در ذهنت است را به من 
بگو، شاید بتوانم كمكت كنم. در این هنگام دخترك 
مكثی كرد و گفت: به نظر من عجایب هفتگانه جهان 
شنیدن،  دیدن،  چشیدن،  كردن،  لمس  از:  عبارتند 
از  پس  ورزیدن.  عشق  و  خندیدن  كردن،  احساس 
در سكوتی محض  دخترك، كالس  شنیدن سخنان 
نعمت هایی  همین  واقعی  عجایب  آری؛  رفت.  فرو 

هستند كه ما آنها را ساده و معمولی می انگاریم.

از فال فروشی پرسیدند: چه می فروشی؟ گفت: به كسانی 
كه قدر امروزشان رانمی دانند، فردا را می فروشم... امروز 
تكرارنشدنی ترین لحظۀ زندگیتان است، قدرش را بدانید.

خوشبختی یعنی »رضایت« مهم نیست چه داشته 
باشی یا چقدر، مهم این است كه از همانی 
كه داری راضی باشی آنوقت »خوشبختی«

ای باد حدیث من نهانش می گو
سر دل من به صد زبانش می گو

می گو نه بدانسان كه ماللش گیرد
می گو سخنی و در میانش می گو

ریشه دار كه باشی تا آسمون هم قد می كشی. 
ریشه های تو، باورهای توست. باور كن،

 باوركن كه تغییر باورهایت، تو را به اوج می برد.

از هرپنج حس تون درست استفاده كنید از صدایتان 
برای فریاد مهربانی از گوشتان برای غمخواری از 

دستتان برای نیكوكاری از ذهنتان برای راستی و از 
قلبتان برای عشق استفاده كنید.

یک مشکل بزرگ که می تواند اعتمادبه نفستان را پایین 
دود  از گوش هایتان  که  کند  چنان عصبانیتان  یا  آورده 
بیرون بیاید، این است که همه چیز را به خودتان بگیرید.

همینطور ممکن است سعی کنید پوست کلفت تر شوید و 
انتقادات، منفی گرایی ها یا حمالت کالمی  اجازه ندهید 
دیگران اثری در شما داشته باشد.اما گفتن این همیشه 
آسان تر از عمل کردنش است.به همین دلیل قصد داریم 
شش عادتی را به شما معرفی کنیم که کمکتان می کند 
زندگی  در  کمتر  و  کرده  کم  را  عصبانیتتان  و  استرس 

آسیب ببینید.

۱. نفس بکشید
یک تا دو دقیقه فقط روی نفس کشیدنتان تمرکز کنید. 
می کنید  خارج  و  داخل  بینی  از  که  هوایی  روی  فقط 
متمرکز شوید. نه هیچ چیز دیگر.این تمرین ساده کمک 
فضای  و  کنید  آرام تر  کمی  را  بدنتان  و  ذهن  می کند 
ایجاد  است  افتاده  که  اتفاقی  و  خودتان  بین  کوچکی 
آن  به  واکنش شدید  اینکه  احتمال  روش  این  با  کنید. 

اتفاق نشان دهید بسیار کمتر خواهد شد.

۲. موضوع را روشن کنید
پیش  برایتان  است  ممکن  که  سوء تفاهماتی  براساس 
آمده باشد، قضاوت و نتیجه گیری نکنید و اجازه ندهید 

این قضاوت شما را به سمت خشم یا افسوس خوردن 
برای خودتان بکشاند.درمقابل، در صورت امکان سوال 

کنید تا بهتر متوجه منظور واقعی طرف مقابلتان شوید.
و اگر توانستید، برای او توضیح دهید که چطور چیزی 
که گفته باعث ناراحتی تان شده است. آدمها رویکردها و 
روش های ارتباطی متفاوتی دارند و ممکن است متوجه 

نباشند که رفتارشان بی ادبانه یا خشن بوده است.

۳. بفهمید که همه چیز به شما مربوط نیست
که  بیفتید  فکر  این  دام  در  است  ممکن  راحت  خیلی 
انتقادها یا حمالت کالمی که دریافت می کنید درمورد 
شماست یا کاری است که انجام داده اید.اما ممکن است 
فقط به این دلیل باشد که آن فرد مقابل روز، هفته یا 
حتی سال بدی داشته است. یا به این خاطر که در کار 
یا ازدواجش موفق نیست و همه این فشارها را در زمانی 
اشتباه و در محلی اشتباه سر شما خالی می کند.هر زمان 
که درگیر چنین موقعیتی شدید که مسائل را به خودتان 
بگیرید، این را به خودتان یادآور شوید.یا اگر در ارتباط با 
کسی هستید که این کار را مداوم سر شما تکرار می کند، 
با آن  شاید وقت آن رسیده است که درمورد رابطه تان 

فرد بیشتر فکر کنید.
۴. درموردش حرف بزنید

خودتان  به  و  می رود  اعصابتان  روی  چیزی  وقت 

منفی  چرخه  یک  وارد  است  ممکن  آنوقت  می گیرید، 
اعتمادبه نفس شوید که مدام شدیدتر و شدیدتر  سقوط 
می شود.با آوردن آن زیر نور جلو این مسئله را بگیرید. 
درمورد آن با یکی از نزدیکانتان صحبت کنید و اجازه 
بیان  موضوع  آن  درمورد  را  خود  نظر  دوست  آن  دهید 
به شما  با کلمات خود  بداند که کسی که  او  کند.شاید 

حمله کرده است، شرایط بدی دارد.
کند  کمکتان  و  دهد  گوش  حرف هایتان  به  فقط  یا 

موضوع را برای خودتان بازتر کنید.

چیزی  واقعاً  آیا  کنید:  سوال  خودتان  از   .۵
هست که بتواند کمکم کند؟

این سوال سختی است که از خودتان بپرسید و همیشه 
هم به جواب مشخصی نمی رسد.

دهید.  قدرت  خودتان  به  می توانید  آن  پرسیدن  با  اما 
انتقاد درمورد  آن  اینکه  به  یا چند قدم  می توانید یک 
جلو  به  باز  می توانید  شوید.  نزدیک تر  است  بوده  چه 
کنید. پیدا  دوباره  را  اعتمادبه نفستان  و  کنید  حرکت 
دوباره  و  دوباره  و  شوید  رکود  درگیر  اینکه  جای  به 
کنید.این  مرور  ذهنتان  در  را  است  افتاده  که  اتفاقی 
این  که  باشد  دهم  یا  پنجم  مرتبه  اگر  مخصوصًا  کار 
باشد.  مفیدتر  می تواند  می شنوید  دیگران  از  را  حرف 
چون ممکن است چیزی باشد که دوست داشته باشید 

روی آن بیشتر کار کنید.

۶. اعتمادبه نفستان را تقویت کنید
وقتی سعی می کنید اعتماد به نفستان را تقویت کنید دیگر 
آنوقت  کرد.  نخواهند  اذیتتان  موضوعات  قبل  اندازه  به 
رویکردی  و  گرفت  نخواهید  خودتان  به  را  چیز  همه 

سالم تر نسبت به مسائل خواهید داشت.
به همین دلیل این موضوعات زودتر از شما دور شده و 

یک روز یا یک هفته اعصابتان را خراب نخواهند کرد.
یک راه ساده برای شروع به باال بردن اعتمادبه نفس این 
هستند  زندگی تان  در  که  آدم هایی  به  نسبت  که  است 

مهربان تر شوید.
می توانید:

- به دیگران کمک کنید.
گوش  حرف هایش  به  کسی  دارد  نیاز  دوستی  وقتی   -

دهد، اینکار را بکنید.
-دیگران را تحسین کنید.

آنها  به  می رود،  پیش  آنها  میل  خالف  دنیا  وقتی   -
امید دهید.

- نحوه برخورد شما با دیگران است که برخورد آنها با 
شما را تعیین می کند.

مهربان تر  دیگران  به  نسبت  وقتی  اینکه،  مهمتر  و   -
هستید، با خودتان هم مهربان تر خواهید بود.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و بسا فرشتگانی كه در آسمانهایند ]و[ شفاعتشان به كاری نیاید مگر پس از آنكه خدا 
به هر كه خواهد و خشنود باشد اذن دهد. سوره النجم / 2۶

حدیث روز  

هر كس امر به معروف كند به مؤمن نیرو می بخشد و هر كس نهی از منكر نماید بینی منافق را به خاك مالیده و از مكر او در امان 
می ماند. حضرت علی )علیه السالم(

سبک زندگی

۶ عادت مفید برای اینکه چیزی را به دل نگیریم

طراح: نسرین کاری                        

اقتصاددان  از سه  1-یکی  افقی: 
برتر جهان اتریشی االصل- چروک 
2- از توابع سبزوار - گریز - رزق 
از  نبرد -  3- فرومایه - جنگ و 
صادراتی  خشکبار  محصوالت 
 -5 ودیعه   - گفتاری   -4 ایران 
تصدیق انگلیسی - بلیغ - از فلزات 
سفید رنگ - من و تو 6- حافظه 
مذهبی  شهر   - امانت داران   -
 -7 دوستدارنده   - تهران  نزدیک 
بزرگان - مرکز استان مرکزی - 
خاتون 8- از وظایف پول 9- ناچیز 
- جد - کارها 10- دشمن- رنج 
و غم - کبوتر صحرایی - تحمل 
 - زیادی  حرف   -11 طاقت  و 
یکپا  قدم   - ارتش  دیدنی   - دف 
12- همسایه ایران - پیش نویس 
از آن رنگی نیست -  13- باالتر 
الزم - به باال صعود کردن 14- 
مرکز   - شده  تدوین   - بخشنده 
و  دوست   -15 سوئیس  کشور 
رفیق - از معتبرترین و پرتیراژترین 

روزنامه های اقتصادی ایران

سال  ماه  اولین   -1 عمودی: 
در  هواپیمایی  شرکت   - میالدی 
آمریکا 2- دوستی - از شهرهای 

بدبوی   - تونس  توریستی 
پرخاصیت - چین و چروک پوست 
3- نوعی پارچه - سلسله کوهی 
خودرو  الستیک   - گیالن  در 
 - گرفتاری   - مسافت  قطع   -4
تلویزیونی  نمایش   -5 نقره  پول 
فرش  برای  رنگی   - سهولت   -
6- سندی است که دارنده آن در 
حقیقت در بخشی از مالکیت یک 
موسسه شریک می شود - سینی 
فتوا   -7 وزنی  ضمیر   - بزرگ 
نهی   - شرعی  مسائل  به   دهنده 
موسی  حضرت  پیرو   - کننده 
صدا   - انرژی   - ملک   -8 )ع( 
و  ترب  از  مزه  ترش  خوراکی   -9

فرنگی  پیشوند   - گنگ   - سرکه 
به معنای کوچک 10- مرطوب - 
بیمه های  از   - فنالند  سابق  پول 
اندونزی  ایران 11- جزیره  دولتی 
بزرگ 12-  پشه   - کوه  پایین   -
افراد  یا  امکانات دولتی  از  استفاده 
در  نفوذ  دارای  شخصیت های  و 
برای کسب سود  دولتی  نهادهای 
 -13 گونه   - زورق   - شخصی 
پشمی  پارچه  نوعی   - دلبستگی 
چشم  و  انتظار   - پرزدار  ضخیم 
رنج ها   - برابر  در   -14 راهی  به 
- خس خس برونش ها - آن طرف 
مرکز   - آفریقا  در  کشوری   -15

خراسان جنوبی

جدول 3855
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123456789101112131415
تاسسومشورفهدرخ1
وراناسرتاناسل2
ریزسروبرتگتق3
سبفیدردسوانش4
تکالهدوارکیک5
یتلکراماها6
نیجفیفختسسمار7
بسانتمویرتسیه8
ورمینمانیبرنه9
نهگگاسلتها10
دهیشالتمبلکی11
واسوهیدیرخبش12
دندروراونمرا13
لومابمیمرهدنخ14
نیتناژراتارداص15

کار خوب اتفاقی نیست

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه
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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

در تاریخ 96/۵/۱0 کارت 
اتومبیل سواری سمند شماره 
۲99 ج۳6 ایران ۵۲ متعلق 

به شرکت دان و علوفه خوشینه 
به مدیرعاملی آقای علی اصغر 

مزروعی و کارت بازرگانی شرکت 
پهن دشت بیرجند به مدیرعاملی 

آقای ابوالفضل مزروعی و 
شناسنامه و کارت ملی اینجانب 

ابوالفضل مزروعی مفقود 
گردیده  و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09۱۵۱6۳۳90۳ - دهشیبی

رهن و اجاره
قابل توجه کلیه ادارات، ارگان ها، 

نهادها و ...
ملکی در ۲ طبقه با زیربنای 6۵0 متر 
مفید، دارای 6 خواب ، دوهال ، دو 

پذیرایی ، سرویس بهداشتی مجزا و 
پارکینگ وسیع حدفاصل فلکه اول و 

دوم مدرس )شرقی( ۵ میلیون رهن و ۳ 
میلیون تومان اجاره  09۱۵۵6۲۳۱۴۱

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
09۱۵96۴۷۳98

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 ۲۷- انتهای پارک
  09۱۵۳۱۷۳۲۱8 - 09۱۵۱0۵۳۳۵۳

0۵6۳۲۴۴8696

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

اجاره مغازه تجاری ،۴۲ متر
 نبش معلم 8     09۳9۱۳۲۴۳۷۷

به دو نفر خانم جهت همکاری
 در پوشاک نیازمندیم.
حقوق و مزایای باال 

بازار نو - پوشاک دادرس     
۳۲۲۲06۵۵

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

برق خورشیدی )220×12(
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
ضایعات کاغذ و کارتن شما را  باغ و ویال     09۱۵۱6۳۱۴98

نقدا  خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت ۳ 

کیلویی ۴۵0 تومان
انبار: رجایی ۱۷ داخل کوچه

 کیلویی ۴۳0 تومان
 09۱۵6۷0۲۷۱۷

۳۲۲۵۵۲۲۱ 

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 ۳۲۴۳8۱۳۷

  09۱۵۱6۳۵860
کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09۱۵۳6۳۷9۱۷

یک واحد آپارتمان از تعاونی مسکن 
0۴ فاز ۲ به فروش می رسد. 

09۱۵۱6۳68۵۱

فروش کلیه وسایل 
کابینت سازی نقدی یا معاوضه

 با خودرو  
09۱۵۴96۷۳۴0

ویالی فروشی ۲۳0 متر زمین ۱60 
متر زیربنا، دوبلکس ، دارای پروانه و 
پایان کار، با چشم اندازی فوق العاده

 ۴ کیلومتر باالتر از خراشاد 
قیمت توافقی   09۱9۴۴۴86۵6



حوصله ندارید؟ کالفه اید؟ کارایی تان پایین آمده و 
حافظه تان مثل قبل کار نمی کند؟ از نظر محققان، 
شما برای سروسامان دادن به ذهنتان، به انجام روزانه 
باور پژوهشگران،  به  نیازمندید.  ایروبیک  تمرینات 
ایروبیک تنها بر سالمت جسم شما تاثیر نمی گذارد، 
حال  و  گذاشته  تاثیر  مغزتان هم  کارکرد  بر  بلکه 

روانی تان را بهتر می کند. محققان انجام ورزش های 
هوازی را در بهبود عملکرد مغز موثر می دانند و از 
ورزش هایی  بهترین  از  یکی  ایروبیک،  نظرشان 
است که به تقویت حافظه و آرامش ذهن کمک 
می کند. آنها انجام این ورزش ها را در بهبود حال 
بیماران مختلف و حتی کسانی که مبتال به سرطان 

هستند موثر می دانند و تاکید می کنند که اگر هر 
روز تنها 45 دقیقه تمرین های هوازی را انجام دهید، 
وضعیت جسم و روانتان زیر و رو می شود. با توجه به 
یافته های پژوهشگران، این تمرین ها تاثیر ویژه ای بر 
سالمت افراد باالی 50 سال می گذارد و در تقویت 
سیستم ایمنی بدنشان نقش موثری بازی می کند.

 جدیدا حافظه تان مثل قبل کار نمی کند؟ 
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اعزامبانوانگلفبازاستانخراسانجنوبی
بهمسابقاتقهرمانیگلفکشور

رییس هیات گلف خراسان جنوبی گفت: بانوان گلفباز خراسان جنوبی به 
چهارمین دوره مسابقات قهرمانی گلف کشور اعزام می شوند. به گزارش 
روابط عمومی هیات گلف استان، مریم بهدانی اظهارکرد: چهاردهمین 
دوره مسابقات قهرمانی کشور گلف بانوان از 22 لغایت 24 مردادماه سال 
جاری در مجموعه انقالب برگزار می شود که از خراسان جنوبی سه نفر 
از بانوان به این رقابت ها اعزام خواهند شد. بهدانی تصریح کرد: این 
مسابقات با محوریت توسعه اخالق اسالمی با رویکرد اخالق اسالمی بین 
ورزشکاران و اشاعه بیشتر بازی ها با پوشش اسالمی با الگوی اخالق 
بانوان  به  اشاره  با  استان  گلف  هیات  رییس  می شود.  انجام  اسالمی 
شرکت کننده در این رقابت ها تصریح کرد: نگار سلطانی، سهیال هادی 
نیا، حمیده محمدی زید تیم خراسان جنوبی را همراهی خواهند کرد.

پرسپولیسبادرخششطارمیصدرنشینشد

ایرنا- تیم فوتبال پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر با پیروزی 
آمد،  برتربدست  لیگ  رقابت های  تهران که در هفته سوم  نفت  برابر 
درصدرجدول رده بندی این رقابت ها قرارگرفت.  این دیدار که شامگاه 
پنجشنبه از ساعت 20 و 45 دقیقه به میزبانی تیم نفت تهران در ورزشگاه 
تختی تهران برگزار شد،شاکردان برانکو ایوانکوویچ با نتیجه 3 برصفر 
برابر تیم نفت به پیروزی رسیده و برای نخستین بار درلیگ هفدهم 
طارمی  مهدی  گرفتند.  قرار  مسابقات  این  بندی  رده  جدول  درصدر 
دردقایق 46 و 88 و فرشاد احمد زاده دردقیقه 60 برای تیم پرسپولیس 
گلزنی کرده و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را برای تیمشان به ارمغان آوردند.

قهرمانیزنانآسیا؛
نخستینپیروزیوالیبالیستهایایراندرفیلیپین

ایرنا- تیم ملی والیبال زنان ایران روز گذشته در سومین دیدار خود در 
مرحله گروهی نوزدهمین دوره رقابت های والیبال زنان که به میزبانی 
فیلیپین برگزار می شود، به مصاف مالدیو رفت و به پیروزی سه بر صفر 
دست یافت. تیم ملی زنان کشورمان پس از قبول دو شکست از تیم 
های تایلند و چین تایپه، روز گذشته در سومین دیدار مرحله گروهی رو 
به روی والیبالیست های مالدیو به میدان رفت و بازی را با نتیجه سه 
بر صفر ) 25 بر 4، 25 بر 13 و 25 بر 14( به نفع خود پایان داد. فرانک 
بابلیان، سودابه باقرپور، نگار کیانی، ندا چمالنیان، مهسا صابری، مهدیه 
خواجه کالنی ترکیب ابتدایی تیم ملی والیبال زنان ایران در این بازی بود.

تیماصفهانقهرمانرقابتهایکبدینوجوانانکشورشد

رقابت های کبدی نوجوانان کشور روز گذشته با قهرمانی تیم اصفهان در 
مجموعه ورزشی آزادی سنندج به پایان رسید. این مسابقات با حضور 14 استان 
برگزار شد و 210 ورزشکار به مدت 2 روز در سنندج به رقابت پرداختند.

جالبتریندانستیهادربارهخرما!

خرما میوه ای است بهشتی و بسیار مقوی،که 
مواد معدنی بسیاری چون آهن، پتاسیم، روی، 
داراست.  را   A-B-Eهای ویتامین  و  منگنز 
این  داده که  تحقیقات درباره ی خرما نشان 
میوه میتواند پیشگیری از بسیاری از سرطانها 
مانند کولون، معده وغیره را در پی داشته باشد. 

از خواص خرما می توان به ملین بودن آن و 
کرد.  اشاره  معده  اضافی  اسید  کردن  خنثی 
اسید  این میوه در درمان زیادی  از  توان  می 
معده و ترش کردن و دل درد نیز بهره گرفت. 
خرما به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی قند و 
عنوان سوبسترای  به  دیگر  مغذی  مواد  انواع 
مهم در تولید سرکه،انواع اسیدهای آلی ،الکل 

و پروتئین تک یاخته ای محسوب می شود.

سالمندانبااینروشمغزخودرا
تقویتکنید

طبق نتایج یک تحقیق، زنان مسنی که یوگا 
کار می کنند دارای ضخامت بیشتر در نواحی 
مغزی درگیر در حافظه و توجه هستند. محققان 
دریافتند حتی در مقایسه با زنان سالم و پرتحرک 
همسن و سال، معموال در زنان یوگا کار قشر 

پیشانی سمت چپ مغز دارای ضخامت قشری 
بیشتری بود. این خبر بسیار خوب است چراکه 
به گفته محققان، معموال اختالل شناختی ناشی 
از افزایش سن با حجم کمتر در مناطق قشری 
کاهش  و  توجه  های  مهارت  با  مرتبط  مغز 
بر  مبتنی  ها  یافته  این  است.  همراه  حافظه 
اسکن مغز حدود 50 زن بوده و هنوز اثبات نشده 
است که یوگا در تغییر ساختار مغز افراد تاثیر دارد.

ریزشکانالپروژهدرحالاجرایفاضالب،درشهرستانبیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان؛ پروژه در دست اجرای خط انتقال فاضالب بیرجند  واقع در انتهای بلوار شهدای 
عبادی به دلیل ریزش ناگهانی موجب گرفتار شدن دو کارگر مشغول به کار در پروژه گردید. این پروژه که از محل فاینانس بین المللی 
بانک جهانی اکو تأمین اعتبار شده از سال گذشته جهت اجرای 9 کیلومتر خط انتقال و احداث تصفیه خانه فاضالب طی پیمانی به شرکت 
» سازه های آبی« که از شرکت های دارای رتبه کار بین المللی می باشد ، واگذارشده است که 99% پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون 
تحویل این شرکت نشده است. حفاری های الزم برای اجرای این پروژه از ماه ها قبل آغاز شده و با رعایت ضوابط ایمنی ادامه داشت که 
متأسفانه در شامگاه پنجشنبه نوزدهم مردادماه، به علت حجم باالی تردد خودروها در الین مجاور محل اجرای پروژه، کانال در حال کار، 
دچار ریزش شده  و به علت حجم باالی خاک ، امکان نجات کارگران مشغول به کار در این پروژه مقدور نشد؛ این در حالی بود که قبل 
از شروع عملیات حفاری، آزمایشات مربوط به استحکام و تراکم خاک انجام شده بود. الزم به ذکر است،دفتر حفاظت ایمنی و بهداشت کار 
شرکت آب و فاضالب در سطح پروژه های استان به طور مؤثر فعال است و بر روند اجرای ده ها پروژ ه ی در حال اجرا  نظارت کافی دارد، 
اما از آن جایی که پروژه مذکور طرح ملی است و تحت اختیار پیمانکار می باشد، ناظر ویژه داشته و نظارت بر تمامی مراحل آن از جمله 
رعایت نکات ایمنی، نحوه حفاری و... به عهده مشاور طرح و مدیر طرح که از شرکت های مطرح و بزرگ کشور می باشد، بوده است.

باندایجادتصادفاتساختگیمنهدمشد

ایلنا- اعضای باندی که با ایجاد تصادفات ساختگی، بیش از 8 میلیارد ریال از 
شرکت های بیمه کالهبرداری کرده بودند، در کاشان دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامی کاشان گفت: در بازرسی از محل، 16 نفر از اعضای این باند که  در 
حال مصرف مواد مخدر بودند، دستگیر شدند و در اعترافات عنوان کردند که 
پس از شناسایی و اغفال افراد فقیر با وعده پرداخت درصدی از مبلغ دیه 
دریافتی، اقدام به شکستگی های عمدی بر روی بدن آنان کرده و با طراحی 
تصادف ساختگی، با تشکیل پرونده از شرکت های بیمه، دیه دریافت و برای 
تسکین درد ناشی از شکستگی، مصدومان را معتاد به مواد مخدر )تریاک( 
کرده بودند. وی گفت: متهمان افراد غیربومی هستند که با این روش عالوه بر 
کاشان، در شهر های بیرجند، زاهدان، مشهد، کرمان، قزوین، بجنورد، طبس 
و اردبیل هم از پارسال تاکنون تشکیل پرونده داده و منتظر دریافت دیه بودند.

یککشتهدرحادثهرانندگی
درشهرستاندرمیان

گزیک   - اسدیه  جاده  در  رانندگی  حادثه 
شهرستان درمیان یک کشته جای گذاشت. به 
استان  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش 
در  استان  راه  پلیس  رئیس  جنوبی،  خراسان 
رانندگی  سانحه  این  گفت:  خبر  این  تشریح 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  نیم  و   16 ساعت 
بر اثر برخورد یک وانت پراید با موتور سیکلت 
جان  دم  در  سیکلت  موتور  راننده  که  داد  رخ 
را  حادثه  این  علت  رضایی  سرهنگ  باخت. 
انحراف به چپ خودروی وانت پراید عنوان کرد.

این6خوراکی
بهشدتبهصورتآسیبمیزنند!

تغذیه ناسالم به دالیل متعددی برای کل بدن 
نیز  پوست و صورت  به  و  است  آسیب رسان 
رحم نمی کند. صورت ما از مشکالت مربوط 
به انتخاب نادرست مواد غذایی آسیب زیادی 
می بیند. در واقع یک سری عادات غذایی وجود 

دارند که برای داشتن پوستی سالم تر باید هرچه 
سریع تر کنار گذاشته شوند: 1. مصرف بیش 
عالقه   .3 آب  اندک  نوشیدن   .2 شکر  حد  از 
قهوه  زیاد  نوشیدن  غذاهای سرخ شده 4.  به 
5. مصرف زیاد غذاهای مقصر در ایجاد آکنه 
)غذاهای دریایی به دلیل ید باال در آنها، نان و پاستا 
به دلیل وجود نشاسته، شیر و دیگر محصوالت 
لبنی پرچرب( 6. غافل شدن از ویتامین ها

مراقبباشیدچهمحصولیمیخرید!

محصوالت  که  هستیم  شاهد  روزها  این 
بهداشتی مخصوص کودکانی عرضه می شوند 
که مدت نگهداری طوالنی دارند مثال 8 ساعت 
یا بیشتر. این اتفاق ممکن است  از نظر اقتصادی 
بسیار مطلوب باشد ولی این نوع از پوشک ها که 
نم را به مدت طوالنی نشان نمی دهند و جذب 

فوق العاده ای دارند باعث ایجاد حساسیت های 
دلیل آن  خاص پوستی در کودکان می شوند. 
هم وجود ماده ای شیمیایی به نام پلی اکریالت 
جذب  آن  شیمیایی  ویژگی  که  است  سدیم 
آب در محیط است. این ماده شیمیایی همان 
ترکیبات ریز و گلوله ای است که در محصوالت 
کارخانه ای که باید دور از رطوبت بمانند، گذاشته 
می شود؛ به همان اندازه سمی و خطرناک. 

ضررهایوحشتناکموبایل
برایکودکان

مغزی  تومور  معتقدند  انگلیسی  متخصصان 
وسایل  از  کودکان  بی رویه  استفاده  حاصل 
الکترونیکی است. این در حالی است که گاهی 
تبلت  کودکشان  برای  خود  والدین،  اوقات 
می خرند، کلی هم ذوق می کنند که  بچه ها یک 

گوشه می نشینند و سرگرم بازی با آن می شوند، 
اما نباید فراموش کرد که آسیب های تلفن همراه 
و تبلت بسیار بیشتر از مزایای آن است، مانند: 
1. منزوی شدن 2. چاقی 3. آسیب های انگشت 
دست 4. ابتال به سرطان 5. کاهش مهارت های 
ارتباطی 6. محدود شدن یادگیری 7. به وجود 
آوردن اختالالت ذهنی 8. پایین آمدن کیفیت 
خواب 9. بروز مشکالت عصبی در کودکان.

ریزشآواردرخیابانانقالببیرجند-انجامعملیاتجستجوتوسطتیمواکنشسریعوآنست)سگهايتجسس(هاللاحمراستان
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   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیباییخانهخودرابامشاورهرایگاندرمنزلازمابخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

اینشمارهحتمًاذخیرهشود!

09361779359

امدادباطریسپهر
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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ح

حملاثاثیهمنزل
باخاورمسقف
وکارگرماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

    علـی آبادی 

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 

بازرگانیباطریسعیدی)نمایندگیتعاونقدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی
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کاهش دمای هوا در خراسان جنوبی

صدا و سیما-دمای هوا در خراسان جنوبی طی امروز بطور میانگین 4 تا 6 درجه کاهش می یابد. کارشناس هواشناسی استان گفت: به دلیل تقویت جریانات سرد شمالی و نفوذ هوای 
سرد به منطقه شرق کشور، طی امروز دمای هوا در مناطق شرقی و شمال شرق استان کاهش می یابد.نخعی از تداوم وزش تند باد و گردو خاک بویژه در نواحی مرز شرقی استان خبرداد 
و افزود: در شهرستانهای درمیان ، حاجی آباد ، سربیشه و نهبندان وزش باد شدید به همراه گردو خاک پیش بینی می شود که در برخی ساعات کاهش دید افقی در پی خواهد داشت.

شرکت صنعتگران زیرکوه 
در نمایشگاه  صنایع دستی هنر مانا مشهد

میراث  کل  اداره  نمایندگی  قاسمی-سرپرست 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زیرکوه اظهار 
کرد: صنعتگران این شهرستان در نمایشگاه دائمی 
صنایع دستی هنر مانا در شهر مشهد شرکت کردند. 
از  نمایشگاه  این  کرد  تصریح  سروش«  »حسین 
تاریخ 3 تا 13 مرداد به مدت 10 روز به مناسبت 
در  شرکت  از  هدف  وی  شد.  برگزار  کرامت  دهه 
این نمایشگاه را ترویج صنایع دستی و ایجاد بازار 
جدید برای فروش محصوالت صنایع دستی زیرکوه 
پارچه  های  رشته  از  صنعتگرانی  افزود:  و  دانست 
بافی، تراش سنگ، گلیم بافی، سبد بافی و سیاه چادر 
برای معرفی و فروش تولیداتشان در این نمایشگاه 
اهمیت  به  توجه  با  وی  گفتۀ  به  کردند.  شرکت 
موضوع بازاریابی و فروش محصوالت صنایع دستی، 
نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
این شهرستان در همین راستا با هدف حرکت در 
مسیر اقتصاد مقاومتی، فعالیت هایی رابرای تسهیل 
فرآیند بازاریابی و فروش محصوالت صنایع دستی 
انجام داده است که از جمله آن می توان شرکت 
برد. نام  را  خارجی  و  داخلی  های  نمایشگاه   در  

جمع آوری250 قالده سگ در بیرجند 

پیشه ور - تعدادی از  شهروندان بیرجندی  ساکن 
در سایت شهید ناصري در پیامهای متعدد خواستار 
شهرداری  توسط  ولگرد  هاي  سگ  آوري  جمع 
را  امنیت کودکان  این وضع  آنها  گفته   به  شدند 
به خطرانداخته و موجب نارضایتي مردم شده است 
. درهمین باره  معاون خدمات شهری شهرداری 
بیرجند درباره اقدامات در زمینه جمع آوري سگ 
هاي ولگرد به خبرنگار آواگفت: 200 قالده سگ از 
ابتدای امسال تاکنون توسط شهرداری  جمع آوری 
شده است. خانزاد عنوان کرد: این سگهای ولگرد 
را جمع آوری و برای نگهداری و عقیم سازی به 
شهرداری تحویل می دهند.وی  با بیان اینکه کمپ 
و پناهگاهی برای نگهداری سگها در سایت زباله 
حیوانات  این  افزود:  دارد  وجود  بیرجند  شهرداری 
و  شده  قرنطینه  و  واکسینه  آوری،  جمع  از  پس 
ملحق  سگها  سایر  به  بیماری  نداشتن  درصورت 
می شوند.وی  خاطر نشان کرد: هزینه زنده گیری 
این سگها را در مجموع 8 میلیون تومان است که 
برای نگهداری هر سگ نیز، بیش از 50 هزار تومان 
هزینه می شود. معاون خدمات شهری شهرداری  
تاکید کرد: هدف از اجرای طرح جمع آوری سگها را 
کنترل جمعیت این حیوان در شهر است که  از اواخر 
سال گذشته  که جمع آوری سگها توسط شهرداری 
به پیمانکار سپرده شده ، تاکنون 250 قالده سگ 
از  است.وی  شده  آوری  جمع  بیرجند  شهر  در 
سگهای  مشاهده  درصورت  خواست  همشهریان 

ولگرد با شماره 137 شهرداری تماس بگیرند.

700 متر از شبکه آبرسانی مستقل 
فضای سبز اجرایی شد

قاسمی-مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری بیرجند عنوان کرد:در راستای اجرای طرح 
جداسازی آب شرب از فضای سبز، عملیات حفاری 
و لوله گذاری 700 متر از شبکه مستقل آبرسانی در 
محدوده خیابان معلم اجرا  شد.»انصاری« افزود: این 
خط از شبکه، امکان آبرسانی مستقل به پارک سرو 
از طریق چاه اکبریه را فراهم می کند و در آینده ای 
نزدیک بخشی از فضاهای سبز خیابان شهید خلیل 
طهماسبی، خیابان سعدی و حافظ نیز به این شبکه 
متصل خواهد شد. وی هزینه اجرای این پروژه را 
24 میلیون تومان دانست و ادامه داد: اجرای طرح 
جداسازی آب شرب از فضای سبز بیرجند از سال 85 
آغاز و تاکنون 54 درصد از این طرح انجام شده است. 
به گفتۀ وی با اتمام این پروژه در مجموع تاکنون 68 
این شبکه اجرا گردیده است.  از  هزار و 400 متر 
مدیر عامل سازمان پارک ها خاطر نشان کرد: تأمین 
منابع آب و تخصیص به موقع اعتبارات از مشکالت 
باشد. می  طرح  این  کامل  اجرای  روی   پیش 

وظایف شهرداری،رفع سد معبر

پیشه ور -  شهردار منطقه 1 بیرجند  در پاسخ به 
انتقاد کسبه بازار از  حضور بی رویه  دستفروشان  در 
پشت بازار به آوای خراسان جنوبی  گفت: برابر ماده 
55 قانون شهرداری ها هر گونه رفع سد معبر از 
وظایف شهرداری محسوب می گردد که  شهرداری  
براساس تکلیف روزانه  در دو شیفت  این منطقه 
کاری نسبت به رفع سد معبر و ساماندهی دست 
فروشان و اسکان آنها در بازار روز شهرداری واقع در 
خیابان غفاری اقدام می نماید براتی افزود: همچنین 
مکان تخصیص یافته با مساحت زیاد برای دست 
فروشان محترم در این محل جا نمایی گردیده است. 

توقیف 50 هزار قطعه ماهی
 فاقد مجوز بهداشتی در بیرجند

گروه خبر-خودروی نیسان حامل 50 هزار بچه ماهی 
فاقد مجوز حمل بهداشتی - قرنطینه ای با همکاری 
توقیف  بیرجند  آباد  علی  انتظامی  نیروی  پاسگاه 
و  سیستان  مبدا  از  خودرو  این  گفت:  شد.علیزاده 
بلوچستان  به مقصد خراسان رضوی در حال حرکت 
بود که توسط ماموران انتظامی متوقف و برای سیر 
شد. تحویل  دامپزشکی  اداره  به  قانونی  مراحل 

کمک بانک ها به طرح هایی که استان
 به آن نیازمند است

حسینی- روز پنجشنبه رییس اداره امور شعب بانک 
ملی و مدیر شعب بانک مسکن استان مهمان روزنامه 
اوای خراسان جنوبی بودند.دهباشی رییس اداره امور 
شعب بانک ملی با بیان این که شما اصحاب رسانه 

چشم بینای مسئوالن و مردم هستید عنوان کرد: 
شایعات موجب عقب ماندگی جامعه و منطقه می 
شود و رسانه ها و خبرنگاران با صحیح عنوان کردن 
مطالب از پخش شایعه جلوگیری می کنند. وی به 
اجرای طرح ضربتی ازدواج تا پایان شهریور اشاره 
کرد و افزود: زوج های جوان مراجعه را به روزهای 
آخر و اوج کار واگذار نکند و از همین االن عمل 
کنند. دهباشی  تاکید کرد: از منابع قرض الحسنه 
بانک در کارهای عام المنفعه استفاده می شود.پور 
قربان مدیر شعب بانک مسکن نیز در تکمیل این 
سخنان با اشاره به طرح قرض الحسنه ویژه ادامه 
داد: این طرح در جامعه محروم مانده است، در حالی 
که با آن ماهیت قرض دادن در جامعه زنده می ماند. 
به گفته وی سعی داریم به طرح هایی که استان به 
آن نیازمند است و افراد پای کار هستند کمک کنیم، 
جلوی افرادی هم که فقط می خواهند پول مردم را 

در جای دیگر صرف کنند بگیریم.

اجر باالی خبرنگاری مشروط
 به داشتن انصاف، تقوا و عدل است

حسینی- روز پنجشنبه سرپرست تبلیغات اسالمی 
آوای  روزنامه  دفتر  در  خبرنگار  روز  مناسبت  به 
االسالم  حجت  یافت.  حضور  جنوبی  خراسان 
کاری سخت  خبرنگاری  که  این  بیان  با  رضایی 

و هنری ویژه است ادامه داد: این افراد باید همه 
مخاطب و جوامع را در نظر بگیرند. وی با اشاره 
است  تاکید شده  دین  حوزه  در  تبلیغ  که  این  به 
اضافه کرد: پیامبران اولین مبلغان دین هستند و 
می تواند کار خبرنگاری در تداوم رسالت انبیا باشد. 
به گفته رضایی ، اجر خبرنگاری مشروط به قلم 

زنی با انصاف، تقوا و عدل باالست. 

۳0 درصد تعهد اشتغال استان محقق شد

تسنیم-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی از تعهد 8 هزار فرصت شغلی در سال ۹6 خبر 
داد و گفت: در 4 ماهه نخست امسال 30 درصد 
اشتغال خراسان جنوبی محقق شده است. سنجری 
استان  در  ما  گذاری  هدف   ۹6 سال  کرد:  اظهار 
خراسان جنوبی ایجاد 8 هزار فرصت شغلی است. 
وی خاطرنشان کرد: منابع مالی خوبی را دولت در 
سرفصل های مختلف پیش بینی کرده و حدود 200 
هزار  و 5  شده  پیش بینی  تسهیالت  میلیارد  هزار 
میلیارد ریال بحث اعتبارات دولتی است که در قالب 
یارانه و یا پرداخت هزینه های بیمه پیش بینی شده 
است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه در سرفصل های مختلف 
منابع خوبی پیش بینی شده است گفت: برای مثال در 
حوزه حمایت از مشاغل دستگاه های حمایتی کمیته 
امداد به تنهایی 35 میلیارد تومان منابع قرض الحسنه 
دارد و سازمان بهزیستی 13 میلیارد تومان، صندوق 
کارآفرینی امید 11 میلیارد تومان، مشاغل خانگی 
عشایری  و  روستایی  توسعه  و  تومان  میلیارد   24
دارند. الحسنه  قرض  منابع  تومان  میلیارد   68 

۱0عنوان کتاب با موضوع انقالب اسالمی 
رونمایی می شود

مهر-رئیس حوزه هنری گفت: در سال جاری بیش 
از 10 عنوان کتاب با موضوعات انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس و تمدن اسالمی رونمایی می شود.
از 10  بیان کرد: طی سال جاری بیش  کریمیان 
عنوان کتاب در زمینه های انقالب اسالمی، دفاع 
شود.وی  می  رونمایی  اسالمی  تمدن  و  مقدس 
با اشاره به دیگر تولیدات حوزه هنری طی سال 
جاری بیان کرد: تاکنون سه فیلم کوتاه با موضوع 
سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده تولید شده که 

هنوز رونمایی نشده است. 

تور بیرجند شناسي با حضور مدیران 
روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان

غالمی-دومین تور بیرجند شناسي با حضور مدیرکل 
روابط عمومي استانداري، مدیرکل میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري استان و جمعي از مدیران 

برگزار  استان  اجرایي  روابط عمومي دستگاه هاي 
شد.در این مراسم،مدیران روابط عمومي ها،از باغ 
و عمارت جهاني اکبریه ، موزه مشاهیر، موزه مردم 
خانه  بیرجند،  انبار  آب  شوکتیه،  مدرسه  شناسي، 

پردلي، و قلعه تاریخي شهر بیرجند بازدید کردند.

استاندار در جشن روز خبرنگار عنوان کرد: 
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

دادرس مقدم-استاندار در گردهمایی منتخبین 
شهرهاي  اسالمي  شوراهاي  دوره  پنجمین 
اگر شوراها  افزود:  این مطلب،  بیان  با  استان 
مردم  از  ها  شهرداري  و  مصوب  را  درآمدي 
آن  مردم  آن شهرو  به  متعلق  کنند  مي  اخذ 
است و نباید با رایزني مدیران و یا خویشاوندان 
برخي از افراد در جایي غیر از آن شهر و رفاه 
مردم  آن هزینه شود، و دولت نیاز به کمک 
شهرداری ها ندارد  . سید علي اکبر پرویزي، به 
اصالحات مکرر قوانین شوراها ادامه داد: تمامي 
این اصالحات برای خدمات بهتر و بیشتر به 
مردم انجام شد اما آنطور که انتظار مي رفت 
شوراهاي  شه و روستا به سمت اهداف پیش 
بیني شده حرکت نکردند. مقام ارشد دولت در 
مي  اسالمي  شوراهاي  اینکه  بیان  با  استان، 
توانند در تمامي حوزه هاي عمراني ، آموزشي 
افزود:  کنند  فعالیت  بهداشتي  و  خدماتي  و 
شوراهاي اسالمي باید از حوزه شهرداري ها 
خارج شده و به سمت اهدافي که در قوانین 
مربوطه پیش بیني شده بیش از پیش حرکت 
کنند.پرویزی، با بیان اینکه امروزه بسیاري از 
کشورهاي دنیا رمز توسعه را واگذاري امور به 
بخش خصوصي و استفاده از ظرفیت شوراها 
و  شهري  مدیریت  کرد:  تصریح   ، دانند  مي 
اقداماتي  ازمهمترین  مردم  به  کارها  واگذاري 
است که به منظور کاهش تصدي گري دولت 

به انجام مي رسد؛ از این رو براي رسیدن به 
اهداف توسعه اي چاره اي جز واگذاري امور و 

کاهش تصدي گري دولتي وجود ندارد.  

آماده واگذاري پروژه هاي دولتي
 با۸۰ درصد تحفيف به متقاضيان

 و  بخش خصوصي هستيم
وی از آمادگی برای واگذاري برخي پروژه هاي 
اسالمي  شوراهاي  و  ها  دهیاري  به  کوچک 
خصوصاً در روستاها خبرداد و افزود: با اجراي 
این پروژه ها ، کمک ها و مساعدت هاي الزم 
خاطر  گرفت.وی  خواهد  صورت  آنها  به  نیز 
هاي  نامه  آیین  به  عنایت  با  ساخت:  نشان 
پروژه  واگذاري  آماده   ، رابطه  این  در  واصله 
هاي دولتي با80 درصد تحفیف به متقاضیان و 
فعاالن بخش خصوصي هستیم.استاندار، احاطه 
بر قوانین و مقررات را یکي از رموز موفقیت 
شوراها دانست و تصریح کرد: صداقت با مردم 
از دیگر موارد بسیار مهمي است که باید مورد 
توجه قرار داشته باشد و اگر طرح یا پروژه اي 
به نتیجه نمي رسد و یا اقدامي که مد نظر است 
به هر دلیل انجام شدني نیست صادقانه با مردم 

درمیان گذاشته شود.
پرویزی، اولویت بندي ضرورت ها و نیازهاي 
از دیگر وظایف شوراها برشمرد و  را  شهري 
افزود: با توجه به محدودیت منابع و امکانات و 

نیز وسعت نیازمندي ها و کمبودها باید باتوجه به 
بودجه اي که تصویب شده و درآمدهاي پیش 

بیني شده اولویت هاي شهري و نیازمندي ها 
احصاء و بر اساس آنها  کارها برنامه ریزي و 
هنر  را  مدیران  با  تعامل  برسد.وی  نتیجه  به 
شوراها دانست و تصریح کرد: تمامي مدیران 
ملزم به همکاري با شوراهاي اسالمي هستند 
اما نوع تعامل با آنها مي تواند در این همکاري 
و همراهي بسیار موثر بوده و آن را بطور قابل 

مالحظه اي تحت تاثیر قرار دهد.
اینکه  بیان  با  دراستان،  دولت  عالی  مقام 
در  ،افزود:  نیستند  جدا  شوراها  از  شهرداران 
انتخاب شهردار دقت الزم را داشته باشید چرا 
که شهردار عالوه بر آشنایي با مناسبات اداري 
باید داراي تعامل قوي با مدیران شهرستاني و 

استاني بوده و پاک دست ، صادق و توانمند 
شهري  منابع  و  امکانات  از  بتواند  و  باشد 

بهترین استفاده را در خدمت رساني به مردم 
داشته باشد.وی شرط ورود طرح های تفصیلي 
شهرها به کمیسیون ماده 5 استان را تائیدیه 
از  بعد  افزود:  و  دانست  اسالمي  شوراهاي 
تصویب طرح هاي تفصیلي در این کمیسیون 
به هیچ وجه اجازه دخالت شوراها به موضوع 
را  مربوطه  مباحث  سایر  و  ها  کاربري  تغییر 
باید  قانون  داد:  ادامه  داد.استاندار  نخواهیم 
مالک عمل همه خصوصاً شوراهای اسالمي 
مصوباتي  تصویب  از  رو  این  از  ؛  گیرد  قرار 
که خالف قوانین و مقررات است جداً پرهیز 
کنید تامجبور به نقض آن در استان نباشیم.
پرویزی، با بیان اینکه مسیرهاي جدید درآمدي 

را شناسایي کنیدتا فشار کمتري به مردم وارد 
شود، افزود: در تغییر کاربري ها و بازگشایي 
معابر اگر قرار است امتیازي در نظر گرفته شود 
باید تمامي کساني که در مسیر این تغییرات 
قرار دارند از امتیازات مربوطه برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه به شوراها اجازه 
نخواهیم داد که به خاطر خوشامد برخي افراد ، 
زمین و یا امتیاز خاصي را اعطا و یا واگذار کنند، 
افزود: همه باید تالش کنیم تا شهرداري ها 
تقویت شوند و نگاه دولت نیز تقویت شهرداري 
ها و کمک به آنها است نه اینکه درآمدي که 
با مشارکت و مساعدت تک تک آحاد آن شهر 
به دست آمده با یک مصوبه از سوي شوراها به 

اشخاص حقیقي و حقوقي خاصي اهداء شود.

مدیران  نصب  و  عزل  در  شوراها 
شهرداری دخالت نکنند

وی بر شفافیت در حوزه های مالي خصوصًا 
بودجه  افزود:  و  تاکید  اسالمي  شوراهاي  در 
ساالنه شوراها ساالنه دو نوبت باید به اطالع 
مردم رسانده شود.مقام عالی دولت در استان،  
ازشوراهاي اسالمي  خواست در عزل و نصب 
مدیران شهرداري دخالت نکنند وافزود: شهردار 
تیم کاري خودش  تا  باشد  داشته  اختیار  باید 
راانتخاب کند تا بتواند درقبال عملکردي که 

دارد پاسخگو باشد. 

به مناسبت  کاری - پنجشنبه شب گذشته  
سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار، 
از  جمعی  و  استاندار  حضور  با  مراسمی  طی 
مسئوالن  از خبرنگاران استان تجلیل شد.در 
این مراسم استاندار  ضمن تقدیر و تبریک به 
خبرنگاران اظهارکرد: اگر قرار است شفافیتی 
عهده  بر  مهم  این  گیرد  صورت  کارها  در 
خبرنگاران و اصحاب رسانه است که وظیفه 
خطیر خبری بر دوش خبرنگاران است و البته  
کار سختی هم است.سید علی اکبر پرویزی با 
تاکید بر انجام نقد منصفانه در رسانه ها یادآور 
شد: خبرنگاران باید مسائل و نواقص را با هدف 
نقش  امروزه  و  کنند  منعکس  امور  اصالح 
است. روشن  کامال  عرصه  این  در  رسانه ها 
استاندار با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید 
به  امور  سازی  شفاف  برای  حمایتی  نگاهی 
خبرنگاران و اصحاب رسانه دارد، افزود: قطعا در 

فضای نبود رسانه ای فساد و تخلفات نهادینه و 
مشکالت عدیده ای رخ خواهد داد.وی با بیان 

اینکه تا جایی که توان داشته باشیم مشکالت 
کرد  امیدواری  ابراز  کرد،  خواهیم  برطرف  را 
تعاملی  همواره  رسانه  اصحاب  و  مسئوالن 

مشترک در جهت توسعه استان داشته باشند. 
در ابتدای این مراسم مدیر کل فرهنگ وارشاد 

فعال  خبرنگاران  از  تقدیر  ضمن  اسالمی 
خراسان جنوبی، گفت: خبرنگاری تنها شغلی 
است که مشکالت را با تمام وجود لمس می 

کند.احمد محبی خاطر نشان کرد: خبرنگار تنها 
بلکه شخصیتی  نیست  حقیقی  یک شخص 
حقوقی و تاثیر گذار در جامعه است.وی  ادامه 
داد: خبرنگاران خوب می ببینند، خوب حس 
شغل  و  کنند،  می  منتقل  خوب  و  کنند  می 
خبرنگاران ایجاب می کند رسالت خود را در 
نقش یک سفیر ایفا کنند.مدیرکل فرهنگ و 
و  خبرنگاران  وظیفه  اینکه  به  اشاره  با  ارشاد 
است،  واال  و  ارزشمند  بسیار  رسانه  اصحاب 
گفت: خبرنگاری تنها شغلی است که در آن 
365 روز را راجع به دیگران صرف می کنند 
و تنها یک روز برای خودشان ثبت می شود.
وی خاطر نشان کرد خبرنگاران با اخالق  در 
تنگناها  و  مشکالت  دلیل  به  شرایطی  هیچ 
قلم خود را نمی فروشند.محبی با بیان اینکه 
خبرنگاری بیش از همه حرفه ها در کنار مردم 
و با مردم است لذا این مهم باعث می شود 

درد مردم را کامال احساس کنند. و این کار 
تعطیل بردار نیست. محبی خاطر نشان کرد: 
خبر و اطالع رسانی رکن چهارم دموکراسی 
است وخبرنگاران زبان گویای جامعه هستند.

در حاشيه:
در پایان جلسه تعداد 22 خبرنگار استان به 
شدند  عالیات  عتبات  سفر  برنده  قرعه  قید 
کربال مشرف  به  است  قرار  که  خبرنگارانی 
شوند می توانند یک نفر همراه داشته باشند 
برای  تسهیالت  آنها  به  زمینه  این  در  که 

اعزام به این سفر اعطا خواهد شد.
تلویزیون  و  سینما  بازیگر  زندگانی  امید  و 
از  هم  برنامه  این  کشوری  مهمان  رادیو  و 
این هدیه بی نصیب نماند. در بین سخنرانی 
قطع  سالن  های  میکرفون  صدای  استاندار 

شد که گفتند عمدی نبوده است!

دیدار  در  جنوبی  خراسان  غالمی-استاندار 
سازمان  هاي  استان  امور  و  بسیج  معاون  با 
کل  مدیر  جانشین  و  کشور  پدافندغیرعامل 
کشور  وزارت  پدافندغیرعامل  و  مرزي  امور 
سخن مي گفت، با بیان این مطلب افزود: در 
استان هاي مرزي نظیر خراسان جنوبي ، نوع 
تهدیدات با سایر نقاط کشور متفاوت است، از 
اینرو تجهیزات کنترلي و مراقبتي نیز بر این  
اکبر  علي  رساني شوند.سید  بروز  باید  اساس 
هاي  سرکشي  ساخت:  نشان  خاطر  پرویزی 
استان  عملکرد  گزارشات  بررسي  و  منظم 
موثرتر  پدافندغیرعامل  اهداف  پیشبرد  در  ها 
خواهد بود.مقام عالی دولت در استان، با بیان 
اینکه پدیده هایي نظیر خشکسالي مي تواند 
منجر به مهاجرت و تخلیه استان شود؛ افزود: 
افزایش پدیده مهاجرت و وضع نامساعد اقلیمي 

و کمبود آب، مي تواند تهدیداتي جدي براي 
امنیت مردم این منطقه و به تبع آن کل کشور 
ایجاد کند.وی، با اشاره به موضوع آموزش و 
توسعه فرهنگ پدافندغیرعامل، تصریح کرد: 
در روند آموزش، تنها به آموزش کارشناسان و 
مدیران دستگاه هاي دولتي اکتفا نکنید، چرا که 
بخش مهمي از خدمات عمومي توسط بخش 
شود؛  مي  ارائه  خصوصي  و  غیردولتي  هاي 
ازاینرو الزم است در موضوع آموزش و فرهنگ 
سازي، حساس کردن افکار عمومي جامعه در 
اولویت اصلي قرار گیرد.وی در بخش دیگری 
از سخنان خود تهیه طرح جامع پدافندغیرعامل 
ذکر  دراستان  حوزه  این  هاي   اولویت  از  را 
کرد و افزود: در روند تهیه طرح جامعه و سند 
پدافندغیرعامل غیرعامل استان تالش تان را 
این طرح،  کنید که  این موضوع  به  معطوف 

آب  تامین  باشد.پرویزی،  اجرایي  و  عملیاتي 
استان را یک طرح پدافندغیرعاملي دانست و 
خاطر نشان ساخت: مالحظات پدافندغیرعامل 

در همه بخش ها و دستگاه ها به نحوي وجود 
دارد که الزم است اعتبارات خاص این بخش 
نیز در قوانین و مقررات ابالغي پیش بیني شود.

وی با بیان اینکه دفتر فتا در استان برای بررسي 
وضع حاضر در بخش امنیت سایبري راه اندازي 
شده است، تصریح کرد: دستگاه هاي مهم و 

خود،  سایبري  امنیت  بهبود  برای  حساس 
متخصص  شبکه  امنیت  کارشناس  بایدیک 
داشته باشند تا بتوانند تهدیدات متصور در این 

حوزه را به صورت آنالین رصد و پایش کنند. در 
این دیدار؛ سردار غالمعلي حیدري معاون بسیج 
پدافندغیرعامل  سازمان  هاي  استان  امور  و 
کشور ضمن تشکر از استاندار در جایگاه ریاست 
شوراي پدافندغیرعامل استان، تصریح کرد: در 
همایش آموزشي یک روزه رابطان کمیته هاي 
موضوعات  تشریح  و  تبیین  پدافندغیرعامل  
مبتالبه توسط جانشینان قرارگاه هاي زیستي و 
سایبري، مدیر کل دامپزشکي و نماینده پلیس 
فتاي استان نشانگر تسلط استان بر این بحث و 
فرهنگ سازي موفق موضوع دارد.وی، با تاکید 
بر ضرورت اجرای طرح جامع پدافندغیرعامل 
به عنوان سند باالدستي در این بخش، افزود: 
سازمان پدافندغیرعامل کشور پس از بررسي 
هاي کارشناسي و انعقاد تفاهم نامه همکاري، 

از اجراي این طرح حمایت خواهد کرد.

اختتامیه  مرداد   1۹ پنجشنبه  صبح   - کاری 
هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در خراسان 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور  با  جنوبی 
در  مسئوالن   از  جمعی  و  استاندار  اجتماعی 
افراد  اعالم  با  فرزان  تئاتر عالمه  آمفی  سالن 
برگزیده در مرحله استانی به کار خود پایان داد.
مدیرکل کتابخانه های خراسان جنوبی  در این 
مراسم،عنوان کرد: سال ۹5 بیش از 230 هزار 
رضوی  کتابخوانی  جشنواره  در  کشور  در  نفر 
شرکت کردند رضایی با بیان اینکه این جشنواره  
از سلسسه برنامه های جشنواره رضوی در زمینه 
کتابخوانی است که در دو سال گذشته توسط 
نهاد کتابخانه ها برگزار می شود، افزود: امسال 
رضوی  کتابخوانی  جشنواره  هفتمین  در  نیز 
بالغ بر 630 هزار نفر در کشور شرکت کردند 

که نسبت به سال گذشته 300 درصد افزایش 
داشته است.وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 
در ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان 
3 هزار و 186 نفر شرکت کردند و خوشبختانه 
امسال نسبت به میانگین کشوری رشد قابل 
توجهی داشته ایم.مدیر کل کتابخانه ها  بیان 
کرد  امسال با همکاری و پیگیری همکاران در 
نهاد کتابخانه های استان 1۹ هزار و 740 نفر 
بخش های  در  جشنواره  این  و  کردند  شرکت 
مختلف کودک، نوجوان، بزرگسال و گویا برگزار 
شرکت  از  کرد:  نشان  خاطر  است.وی  شده 
برگزیده  نفر   34 جشنواره  این  در  کنندگان 
استانی در بخش های مختلف شناخته شدند 
که از این تعداد 3 نفر برگزیده کشورهستند و 
مورد تجلیل قرار گرفتند.رضایی با بیان اینکه  

وضع کتابخانه های استان در سه سال منتهی 
به دولت یازدهم به سبب کارها  و پیگیری های 
با  انجام شده مطلوب است افزود: این کارها 

تالش همه دستگاه های فرهنگی و استانداری 
انجام شده است.وی تصریح کرد: در سه سال 
اخر دولت تدبیر و امید به جرئت می توان گفت 

سال   10 برابر  استان  کتابخانه های  نهاد  در 
و  توسعه  زیرساخت ها،  در  مخصوصا  گذشته 
تجهیز کتابخانه ها کار شده است.وی با اشاره به 

درخواست تجهیز منابع در کتابخانه های استان 
افزود: در زمینه تجهیز منابع باید تالش شود تا 
همان گونه که در زمینه زیرساخت ها پیشرفت 

قابل توجهی داشته ایم در بخش منابع نیز به 
سطح قابل قبولی دست پیدا کنیم.رضایی با 
اشاره به اینکه در بخش خانوادگی جشنواره، 
۹35 خانواده مشارکت کرده اند افزود: در این 
بخش 5هزار و 275 پاسخنامه جمع آوری شده 
است مدیرکل کتابخانه های عمومی خاطرنشان 
نسبت  به  شرکت کننده  تعداد  لحاظ  به  کرد: 
بشرویه در بخش  جمعیت موجود شهرستان 
خانوادگی با مشارکت 186 خانواده، شهرستان 
بیرجند در بخش فردی با ارسال 6 هزار و ۹36 
پاسخنامه و شهرستان قاینات در بخش کودک 
در  اول  رتبه  نقاشی  برگه  جمع آوری ۹35  با 
خراسان جنوبی را دارند.گفتنی است در پایان این 
مراسم نیز از برندگان استانی، با اهدای تندیس 
جشنواره، لوح سپاس و جایزه نقدی تجلیل شد.

نباید درآمدهای شهرداری ها به دستگاههای دولتی اختصاص یابد

خبرنگاران باید مسائل و نواقص را با هدف اصالح امور منعکس کنند

تقویت تجهيزات تشخيصي از نيازهاي محوري پدافند زیستي استان است

34 برنده استانی درهفتمين مرحله استانی جشنواره کتابخوانی رضوی
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موالوردی: مشارکت سیاسی زنان این 
نیست که چند وزیر زن در کابینه باشد

شهیندخت موالوردی دستیار ويژه رئیس جمهور در 
امور حقوق شهروندی گفت: در مشارکت سیاسى 
شاخص اين نیست که چند وزير زن در کابینه داريد 
بلکه نسبت زنان به کل نمايندگان و نسبت مديران 

به کل مديران جامعه اصل است.

فعال اصالح طلب: روحانی حتی 
وقت ندارد حرف های ما را گوش کند

شورای  مجلس  اسبق  نماينده  راکعى  فاطمه 
در  شده  ايجاد  حواشى  به  اشاره  ضمن  اسالمى 
زمینه عدم حضور جدی زنان در کابینه دوازدهم، 
گفت: باور شرايط فعلى برايم مشکل است! وی با 
بیان اينکه ما از زمان روی کار آمدن جناب آقای 
روحانى و دولت يازدهم توقع جدی داشتیم زنان 
شايسته که در دولت قبل کنار گذاشته شده بودند، 
برای پست های مهم فراخوانده شوند، اظهار کرد: 
متاسفانه در دولت يازدهم اين توقع بجا و به حق 
برآورده نشد. وی افزود: بارها تالش کرديم با آقای 
ايشان حتى وقت  اما  باشیم  داشته  ديدار  روحانى 

ندارند حرف های ما را گوش کند.

نماینده مجلس: کفه سنگین کابینه
 به سمت اصالح طلبان است

محمد فیضى نماينده مردم اردبیل در مجلس شورای 
اسالمى در واکنش به لیست وزرای پیشنهادی دولت 
لیست  توانست  مى  روحانى  آقای  گفت:  دوازدهم 
کار  مجلس  صورت  هر  به  دهد.  ارائه  را  بهتری 
خودش را در خصوص وزرا انجام مى دهد اما معتقدم 
لیست کابینه مى توانست خیلى بهتر بسته شود. وی 
خاطرنشان کرد: دولت روحانى يک دولت اعتدالى 
است و طبییعى است که از اعتدالیون هر دو جناح 
در کابینه خود استفاده کند؛ اما کفه کابینه دوازدهم 
به سمت اصالح طلبان سنگینى مى کند. از وزرايى 

همانند هاشمى و بى طرف تا محمد شريعتمداری.

جهانگیری: این کابینه می تواند 
با چالش های پیش رو مقابله کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: کابینه دوازدهم 
بخشیدن  تحقق  و  ها  چالش  با  مقابله  آماده 
اسحاق  است.  جمهور  رئیس  های  وعده  به 
جهانگیری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
بر  عالوه  کابینه  ترکیب  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
وزرا  همه  گیرد،  مى  بر  در  هم  را  معاونین  وزرا، 
و  دارند  حضور  ها  گیری  تصمیم  در  معاونین  و 
در کمیسیون ها فعال هستند. وی ادامه داد: در 
کل به نظر من دولت دوازدهم، دولت کارآمدی 
است  که مى تواند به تحقق وعده های رئیس 
جمهور کمک کرده و کارهای مفیدی انجام دهد. 
از سوی ديگر اين کابینه مى تواند با چالش های 

پیش رو نیز مقابله کند.

کدخدایی: انتخابات ۹۶ شبیه ۸۸ بود 
اما طرفین به قانون تمکین کردند

اين  انتخابات  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
بار را هم اگر از زاويه حقوقى نگاه کنیم با بقیه 
انتخاباتى که قبال داشتیم، در سال های 84، 88 و 
92 فرقى ندارد اما از زوايای اجتماعى و سیاسى 
مشکل  حقوقى  جهت  از  است.  بررسى  قابل 
خاصى را نداشتیم، از جهت نگرش هايى که بود 
و نگرانى هايى که داشتیم چیزی شبیه انتخابات 
برانگیخته  احساسات خیلى  به هر حال  بود.   88
و  داشت  را  هايى  صحبت  طرفى  هر  و  شد 
انتخابات  داشتند.  را  هايى  بحث  آنها  طرفداران 
9۶ از جهت نگرش ها و نگرانى ها شبیه 88 بود، 

اما طرفین به قانون تمکین کردند.

ترامپ: ایران به روح برجام پایبند نبود

رئیس جمهور آمريکا بار ديگر با بیان ادعاهای تأيید 
نشده گفت: ايران به توافق هسته ای با گروه 5+۱ 
پايبند نبوده است. رئیس جمهور آمريکا اضافه کرد: 
»فکر مى کنم توافق وحشتناکى است. اما آنها به 
پايبند نیستند و به طور يقین به روح  اين توافق 
اگر  که  مى کنم  فکر  من  نمانده اند،  پايبند  توافق 
بود  خواهید  شاهد  نیاورند،  روی  پايبندی  به  آنها 
که برخى اقدامات قاطع به وقوع خواهد پیوست.«

واکنش ظریف به تهدیدهای ترامپ

تهديدهای  به  خارجه  وزير  ظريف،  جواد  محمد 
واکنش  آمريکا  رئیس جمهور  ترامپ«،  »دونالد 
آمريکا  »رئیس جمهور  نوشت:  وی  داد.  نشان 
همیشه مى خواسته برجام را بکشد. او برای اجتناب 
از انزوا، تالش دارد ايران را مقصر اين کار نشان 
دهد؛ اين عالوه بر نقض روح و متن برجام توسط 

آمريکا )نشانگر( سوءنیت است.«

عضو ارشد حماس: عالقه مند به تداوم
 و گسترش روابط با ایران هستیم

مسئول روابط خارجى حماس با بیان اينکه روابط 
حماس با تهران ديرينه است و به بیش از 25 سال 
قبل برمى گردد،گفت: حمايت های ايران از ملت 
فلسطین و مقاومت آن کامال »آشکار و مشخص« 
است. اسامه حمدان افزود:»حماس عالقه مند به 
تداوم و گسترش اين روابط است و ما از هر طرفى 
که بخواهد با اين جنبش روابط حسنه داشته باشد، 

استقبال مى کنیم.«

عدم معرفی وزیر زن باعث ناراحتی مردم شد

را  کابینه  در  زنان  معرفى  عدم  زيباکالم  صادق 
کرد:  اظهار  و  کرد  عنوان  مردم  ناراحتى  باعث 
احتمال دارد خود روحانى بنا بر مصالحى نخواسته 
است که وزير زن در کابینه اش وجود داشته باشد 
اصولگرايان  کدورت  اسباب  بود  ممکن  که  چرا 
تندرو را به وجود آورد. وی تصريح کرد:  معرفى دو معاون و يک دستیار 

ويژه زن بسیار متفاوت با معرفى يک وزير زن مى باشد.

نبود پدر در رفتارهای اصولگرایان تاثیر می گذارد

ا...  آيت  پدرم  نبود  اينکه  بیان  با  هاشمى  فائزه 
اصولگرايان  رفتارهای  در  رفسنجانى  هاشمى 
چرا  بود  تعادل  وزنه  پدر  گفت:  مى گذارد،  تاثیر 
را  کارها  برخى  او  حضور  با  رقیب  جبهه   که 
نمى توانست بکند. وی افزود: در آن زمان وزرای 
دولت يازدهم پیش پدر مى آمدند و مشورت مى گرفتند ولى البته حسن 

روحانى از ايشان مشورت نمى گرفت.

محجوب: این مجلس به وزیر زن رأی نمی دهد

علیرضا محجوب  درباره حضور نداشتن وزير زن در 
کابینه گفت: اين تنها يک طرح درخواست بود. اين 
مجلس به وزير زن رأی نمى دهد، همان گونه که در 
دولت دهم رأی نداد. در آن دوره، هم مجلس و هم 
دولت از يک طیف بودند. اين مجلس که تنها صد 
نفر از آنانـ  آن هم روی کاغذـ  با رئیس جمهور هم نظر است. بنابراين، اگر 

روحانى نیز اين کار را مى کرد، بار ديگر اين اتفاق تکرار مى شد.

سیاستگذاری  عالى  شورای  عضو 
در  مردم  رای  گفت:  طلبان  اصالح 
کابینه  اعضای  انتخاب  چگونگى 
تاکید است. ترجمان  دوازدهم مورد 

رای مردم اين است که حسن روحانى 
رئیس جمهور همه مردم ايران است 
و ما هر گونه تبعیض را رد مى کنیم. 
سیدمحمود میرلوحى گفت: همیشه 
اصالح طلبان، منافع ملى را ترجیح 

داده و سعى کرده اند که کشور را از 
مشکالت و سراشیبى ها نجات بدهند؛ 
با اين وجود، جريان مقابل، فرصتى را 
هم برای اظهار نظر اصالح طلبان و 

افرادی که به استقرار دولت روحانى 
ابراز  بدهند.میرلوحى  کردند،  کمک 
امیدواری کرد: در اين شرايط، کسانى 
که سال هاست همه کشور را هزينه 
کردند، فرصت ها را از دست دادند و 

کشور را به بیراهه بردند، مى بینیم 
که متاسفانه هنوز هم صدای آنها در 
رسانه ملى و ... بیشتر از صدای رای 
مردم بازتاب دارد. وی افزود: امیدواريم 
شرايط به گونه ای نشود که بار ديگر 
افرادی از جريان مقابل، احساس کنند 
که بايد کابینه را تعیین کنند. به هر 
حال رای مردم، نشان دهنده »نه« 
به اين جريان بود، ما نمى گويیم که 
جريان مقابل ساکت و صامت باشند، 
مقبولیت  و  رای شان  اندازه  به  آنها 
شان، حق سخن گفتن، اظهار نظر 
و نقد را دارند. میرلوحى گفت: اين 
جريان، روزهای بعد از انتخابات هم 
و  جمهور  رئیس  برجام،  به  نسبت 
اصالحات بى انصافى مى کنند که 
اکثريت  امیدواريم اين حق را برای 
جامعه قائل شوند و ما هم احترام به 
اقلیت را حتما مدنظر قرار مى دهیم.

بیان  با  میرسلیم  مصطفى  سید 
شرايط  کشور  امروز  شرايط  اينکه 
حل  راه  يافتن  و  است  پیچیده ای 
موجود  مسائل  و  معضالت  برای 
ساده نخواهد بود، گفت: ما در حزب 
موتلفه اسالمى برای برون رفت از 
اين شرايط اعتقاد به عقب نشینى و 
توجیه گرايى نداريم و از نظر ما اين 
»دولتى  مى گويند  برخى  که  جمله 
که بر سرکار مى آيد لزوماً نمى تواند 
انقالب  برای حل مشکالت کشور 
اظهار  نیست.وی  قبول  قابل  کند« 
داشت: ما اعتقاد داريم حزب موتلفه 
دارد  گفتن  برای  حرف  اسالمى 
سیاسى  صحنه  در  بايد  همواره  و 
حضور داشته باشد و حرف خود را 
واقعیت های  مبنای  بر  و  مقتدرانه 
موجود جامعه مطرح کند. اين مهم 
به معنای آن است که حزب موتلفه 

اسالمى حضوری مسئوالنه در میان 
امروز  کرد:  تصريح  دارد.وی  مردم 
موتلفه  رفتارهای  و  برخوردها  از 
اسالمى در انتخابات تمجید مى کنند 

سخنانى  حزب  اين  دارند  اعتقاد  و 
و  کرد  مطرح  مستدل  و  منطقى 
افشاگری های  وارد  حال  درعین 
روشنگری  و  نشد  هم  انتخاباتى 
حزب  مرکزی  شورای  کرد.رئیس 

تذکراتى  گفت:  اسالمى  موتلفه 
انتخابات  تبلیغات  ايام  در  ما  که 
دولت  عملکرد  به  رياست جمهوری 
و  باشد  اثرگذار  امیدواريم  مى داديم 

عماًل به آن اعتنا کند. وی در پايان 
تاکید کرد: اگر تصمیم گرفتیم برای 
انتخابات با هر حزب و گروهى وارد 
تعامل و ائتالف شويم، بايد مراقبت 
کنیم که مسئله سهم خواهى نباشد .

 وارد افشاگری های انتخاباتی نشدیم جریان مقابل به اندازه راي شان حق اظهارنظر دارند
سید مصطفی میرسلیم:میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان :

روحانی بهره ای از مشورت و رایزنی نبرده است

مجلس  اصولگرای  نماينده  نیا،  محبى  جهانبخش 
شورای اسالمى با اشاره به لیست وزرای پیشنهادی 
دولت گفت: خوشبختانه روحانى علم مذاکره را به اهتزاز 
درآورده، اما متاسفانه بهره ای از اين مشورت و رايزنى ها 
نبرده است. ما مشکل مان با برخى از وزرا فقط بر سر 
برنامه آنها نیست که بخواهیم با برنامه قانع شويم، معتقديم برخى از آنها مشکالت 
است!  کوتاه  کمى  قدشان  وزارت  قامت  و  قد  برای  فردی دارند؛ يعنى 

صالحی: آمریکا بدعهدی کند، غافلگیرش می کنیم

صالحى گفت: اگر آمريکا بخواهد با شگردهايى که دارد 
محدوديت هايى به وجود آورد، آنگاه بر اساس مصلحت 
ملّى واکنش نشان مى دهیم. ما در چارچوب منافع ملى 
و در قالب تعّهدات مندرج در سند برجام درحال پیگیری 
امور هستیم. مايل نیستم که شاهد خدشه ای به برجام 
باشیم، اّما اگر آمريکايى ها بر عهد خود اُستوار نمانند ما نیز واکنش مناسب 
نشان خواهیم داد به طوری که آمريکا و حامیانش غافلگیر خواهند شد.

برخی می خواهند رسانه ملی، دولتی شود

دولتى  با  خود  مخالفت  شیرازی  مکارم  ا...  آيت 
اخیرا  گفت:  و  کرد  اعالم  را  ملى  رسانه  شدن 
تمايل  دولتمردان  از  برخى  است  شده  شنیده 
دارند تا رسانه ملى دولتى شود، در حالى که اين 
نه به مصلحت آنها و نه به مصلحت جامعه است؛ 
چرا که اگر رسانه ملى در دست دولت قرار بگیرد؛ تنها به بیان نقاط 

مثبت خواهد پرداخت و از بیان نقاط ضعف چشم پوشى خواهد کرد.

برگزاری جشن تجلیل از خبرنگاران در بیرجند
عکس : احسان توال

سومین روز حضور مسئوالن برای تبریک روز خبرنگار
استخدام بازاریاب و طراح گرافیک

۱- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار 
۲- خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال 

۳- عالقه مند به بازاریابی ۴- سابقه کار طراحی گرافیک

بلوار معلم ، حاشیه خیابان فردوسی   ۰۹۱۵۱۶۱۳۶۸۰


