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سرمقاله

گره  کور ترافیک
* امین جم

تولید روز افزون خودروهای سواری و عدم اشتیاق 
عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  از  استفاده  به  مردم 
توازن ظرفیت خیابان ها و خودرو ها را به هم ریخته 
است. به خصوص در شهری مثل بیرجند که با رشد 
مهاجرت  علت  به  به خصوص  جمعیت  روزافزون 

روستاییان به شهر مواجه است. ... ) مشروح در صفحه ۲ (

عکس : مجتبی گرگی

۸ پروژه بین المللی ترسیب کربن در خراسان جنوبی اجرا می شود/290 برنامه ورزش و جوانان به مناسبت دهه فجر در خراسان جنوبی/ “عروسک ها” سفیران فرهنگی خراسان جنوبی می شود/صفحه 7

صادق زیباکالم: 
قالیباف یک نیروی سیاسی

 و اجرایِی پایان یافته

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی:
نتیجه باقی ماندن برخی در حال و هوای 

انتخابات، قفل شدن چرخ  زندگی مردم است

 وزیر اطالعات: 
انرژی کشور صرف دامن زدن

به اختالفات درونی نشود 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

تجربه 22 روز ناسالم
در هوای مرکز استان 

اختراعی که دراستان 
رد شد اما در کشور 

مقام آورد
مخترع جوان بیرجندی می گوید : تمرکزم روی کار آفرینی است 
تا اختراع کردن و در واقع دلیلش وجود مشکالت زیادی در استان 
است به طور مثال همین دستگاهی که در زمینه دیابت کار کردیم 
در استان رد شد ولی در کشور مقام آورد.  او می گوید: وقتی اسم 

از حمایت می بریم همه فکر می کنند که ... ) مشروح در صفحه ۴ (

عروسک ها ؛ سفیران 
فرهنگی استان می شود

مسئول موزه عروسک های میراث فرهنگی استان، 
عروسک ها را سفیر فرهنگی خراسان جنوبی دانست 

و گفت : با ساخت عروسک ها ... ) مشروح در صفحه ۷ (

صفحه ۷

تحقق آرزوی تلویزیونی کودکان 
روستای چاه عباس توسط سامسونگ
صفحه ۴

جناب آقای دکتر اصغرزاده
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیرتان می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی
 در جهت رشد و شکوفایی و پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئلت داریم.

شرکت فراز دانه آوند- شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز، همسری فداکار و برادری مهربان مرحوم مغفور

 شادروان کربالیی غالمرضا لطایفی 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه مورخ 96/10/2۸ از ساعت 15/10 الی 
16 در محل سالن جدید التاسیس هیئت ابوالفضلی )ورودی میدان 
فرزان( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های : لطایفی، طوقی و سایر بستگان

همسر و پدر عزیزمان 
حضور آرامت در کنار ما نیست 

ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست. 
پنجمین سالگرد  درگذشت عزیزمان 

شادروان سید محمد هاشم آبادی 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم. 

سکوتش قرین آرامش و یادش گرامی باد   از طرف خانواده

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه کنیز جوابگویان 
)همسر مرحوم حاج علی رحیم پناه( 

جلسه یادبودی پنجشنبه شب مورخ 96/10/2۸ از ساعت 19 الی 20 در محل مسجد رضوی 
واقع در خیابان 17 شهریور برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه

 و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
از طرف خانواده های: رحیم پناه، جوابگویان و سایر فامیل وابسته

   با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدری دلسوز و همسری مهربان مرحوم مغفور 

شادروان کربالیی حسین حقیقی پور 
)بازنشسته آتش نشانی( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز پنجشنبه 
96/10/2۸ از ساعت 13 الی 14  از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران معزز موجب تشکر و امتنان می باشد. 
خانواده های: حقیقی پور، مودی و سایر فامیل وابسته

هوالباقی

پدر تکیه گاهیست که بهشت زیر پایش نیست
اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند. 
سی سال از پرواز آسمانی قهرمان زندگی مان 

شادروان کربالیی حاج غالمحسین بیطرفی 
می گذرد، با ذکر فاتحه ای یاد و خاطره اش را گرامی می داریم. 

روحش شاد
فرزندانت

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

مهندس کربالیی اسد ا... کرامتی نژاد 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/10/2۸ از ساعت 14 الی 
15 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( )واقع در فلکه اول 
سجادشهر( برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده کرامتی نژاد و سایر بستگان

به مناسبت سالگرد درگذشت پدر و همسری مهربان

مرحوم کربالیی علیرضا زیراچی
جلسه یادبودی روز جمعه 96/10/29 از ساعت 9 الی 10 

صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های زیراچی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان حاجیه خانم طاهره ابراهیم زاده 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/10/2۸ از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده های: نصیرایی و ابراهیم زاده

کبـابی و جگـرکی حکیـم

خیابان محالتی، بین مدرس و توحید، روبروی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی    09153635587 - تقوی

مرغ بریان- جوجه- کوبیده
 پاچین- گوشت داغ - جگر و دل
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مجموعه تاثیر گذار 

در اشتغال و اقتصاد مقاومتی
شرح در صفحه آخر
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حذف دهک های پردرآمد منوط به تصمیم مجلس

میزان - مدیرکل برنامه و بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: تا زمان تصویب مجلس، هیچ تغییری در 
حذف افراد یارانه بگیر اتقاق نمی افتد.وی در ادامه افزود: جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 

در حال برگزاری است و هنوز هیچ تصمیم جدیدی در باره حذف یارانه بگیرها گرفته نشده است.

سرمقاله

گره  کور ترافیک
* امین جم

تولید روز افزون خودروهای سواری و عدم اشتیاق 
نقل عمومی  و  وسایل حمل  از  استفاده  به  مردم 
هم  به  را  ها  خودرو  و  ها  خیابان  ظرفیت  توازن 
ریخته است. به خصوص در شهری مثل بیرجند 
که با رشد روزافزون جمعیت به خصوص به علت 

مهاجرت روستاییان به شهر مواجه است. 
در شرایط موجود و موقعیت فعلی ،  برنامه ریزی 
در راستای حل مشکل ترافیک برخی خیابان های 
بیرجند از نیاز های مهم شهر است. نگاهی به طرح 
تعریض خیابان ها نشان می دهد که گسترش کالبد 
خیابان ها به صورت خود به خودی و نیاز مقطعی 
انجام شده است و معموال برنامه ریزی مهندسی 
صورت نگرفته است. خیابان های جمهوری، میدان 
خیابان  منتظری،  شهید  خیابان  خمینی)ره(،  امام 
خیابان  و  طالقانی  شهید  خیابان  مطهری،  شهید 
خیابان های شهر  مهترین  بیرجند  شهید مدرس 
نیاز  و  بوده  مواجه  ترافیک  مشکل  با  که  هستند 
یا سیاست های دیگر  به تعریض خیابان  مبرمی 

برای کاهش بارترافیکی آن الزم است.
به نظر می رسد اگر توافقات الزم مابین شهرداری 
و مالکین صورت پذیرد طرح تعریض خیابان ها 
آنقدرها هم کار پیچیده ای نیست. در یک سوی 
این معادله طرح های تشویقی شهرداری قرار دارد 
و در سوی دیگر رضایت مالکین.البته الزم به ذکر 
به  تعریض   جای  به  ها  خیابان  برخی  در  است 
یا کاهش  درختان  قطع  مثل  هایی  پروژه  اجرای 
عرض بلوکه های وسط خیابان بسنده شده است و 

پیشرفت دیگری را شاهد نبوده ایم.
شروع  ساله  چندین  تاریخچه  به  توجه  با  هرچند 
بیرجند،دلیل  های  خیابان  برخی  تعریض  طرح 
اصلی معوق ماندن آن به دو موضوع خالصه می 
شود.اول عدم موافقت برخی مالکان امالک مستقر 
واگذاری زمین  با  التعریض  در خیابان های الزم 
است.دومین مشکل هم  به شهرداری  خود  های 
از دید مسئوالن شهرداری، مشخص نبودن هزینه 
کامل و مورد نیاز پروژه با توجه به تورم است که 
به هرصورت بودجه مورد نیاز هنگفت و تامین آن 

خارج از توان شهرداری عنوان می شود.
سال  در  شورا  جلسات  از  یکی  در  همه  این  با 
را  خیابان  تعریض  شورا  اعضای  از  یکی   ،95
امری غیرعملی خواند و با بیان این نکته که در 
انجام  خیابان  تعریض  دیگر  شهرها  از  بسیاری 
نمی شود،پیشنهاد داد نسبت به یک طرفه کردن 
برخی از خیابان های مذکور اقدام شده و همچنین 
از  حمل ونقل  استفاده  فرهنگ سازی در جهت 
عمومی مورد توجه واقع شود البته مشروط به اینکه 
تردد  برای  مخصوصی  مسیرهای  نقلیه   وسایط 
داشته باشند که وقت شهروندان در ساعات های 
اوج ترافیک به هدر نرود.هرچند این طرح هم در 
همان جلسه به اعتقاد برخی از اعضای شورا آرمانی 

و نشدنی خوانده شد.
 به عنوان مثال هرروزه شاهد ترافیک سنگین در 
خیابان حکیم نزاری بیرجند هستیم.به علت نبود 
دوبله  خودروها  از  بسیاری  نیز  کافی  پارک  جای 
پارک می کنند.مامور راهنمایی و رانندگی از اول تا 
اخر خیابان ، خودروهایی که دوبل پارک کرده اند 
را جریمه کرده و دوباره از اول شروع می کند.آنچه 
مشخص است با جریمه مشکل ترافیک و دوبله 

پارک کردن این خیابان حل شدنی نیست.
ساله  چندین  تجربه  متخصصان،بلکه  نه  را  این 
در همین خیابان ثابت کرده است! آنچه که به 
که  استان  مرکز  ترافیک  مشکل  رسد  می  نظر 
به گفته برخی قدمتی بیست ساله دارد، به این 
انتخاب  در  حتی  و  شد  نخواهد  رفع  ها  زودی 
نظری  آن،اتفاق  رفع  برای  هم  مشخص  طرح 
به چشم نمی خورد.روزنامه آوا به عنوان رسانه 
را  مردم  حق  به  ی  مطالبه  مردم،این  و صدای 
پیگیری و در غالب گزارشی به همشهریان عزیز 

ارائه خواهد کرد.

احراز هویت در ادارات آسانتر می شود 

تسنیم- رئیس سازمان ثبت احوال کشور از حذف 
دریافت کپی مدارک در ادارات برای احراز هویت افراد 
بر اساس بخشنامه دولت خبر داد، که فعال به صورت 
استان های )سمنان،خوزستان  قرار است در  پایلوت 
و قم( و به زودی در سطح کشور انجام شود.حمید 
درخشان نیا بیان کرد: در طرح اشاره شده قرار است 
دستگاه های اجرایی برای استعالم هویت افراد از طریق 
پایگاه ثبت احوال اقدام کنند. وی گفت: همچنین 
زودی  به  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  با 
تفاهم نامه ای امضاء خواهد شد که کارت هوشمند در 
این مراکز مورد پذیرش قرار بگیرد و با این کار دیگر 

امکان جعل اسناد وجود نخواهد داشت. 

مشموالن غایب برای تعیین تکلیف
 به پلیس+۱۰ مراجعه کنند

»رحمان  پلیس، سرهنگ  خبری  پایگاه  گزارش  به 
علیدوست« اظهار داشت: مشموالنی که برگ آماده به 
خدمت دریافت کرده اند ولی در تاریخ های تعیین شده، 
برای انجام خدمت سربازی خود را معرفی نکرده اند، 
غایب محسوب شده و سه ماه اضافه خدمت برای آنان 
درج خواهد شد. وی افزود: این دسته از مشموالن برای 
تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود باید مجددا به 
دفا تر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰( مراجعه 
و برگ آماده به خدمت با تاریخ جدید را دریافت کنند. 
وی گفت: مشموالن برای کسب اطالع از آخرین اخبار 
و مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی 
به  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  از طریق  می توانند 
نشانی www. vazifeh. police. ir، سامانه 
تلفن گویا به شماره ۰9۶۴۸۰ و یا سامانه پیامک به 

شماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ اقدام کنند.

سامانه آنالین رجیستری گوشی های 
مسافری راه اندازی شد

مهر- گمرک ایران از راه اندازی سامانه آنالین گوشی 
های مسافری خبرداد که این سامانه با هدف دسترسی 
آسان مسافران و امکان خود اظهاری برای گوشی های 
مسافری از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی صورت گرفته است.بنابراین گزارش، 
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک 
در  مستقر  گمرکات  به  بخشنامه ای  ارسال  با  ایران 
فرودگاه های بین المللی کشور، مهلت زمانی و نحوه 
در  ورودی  مسافران  همراه  تلفن   IMEI نام  ثبت 

سامانه گمرک را اعالم کرد.

رئیسی در انتخابات می تواند نقش پدرانه ایفا کند

حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو 
علی البدل شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب می گوید: این مجموعه جمع نشده است و 
سال 97 فعالیت هایش بیشتر بروز و ظهور پیدا می 
کند. او درباره زمزمه های مطرح شده درباره احتمال 
سرلیستی رئیسی در انتخابات 9۸ هم پاسخ روشنی نمی دهد اما تلویحا به او 

توصیه می کند نقش هدایتگر و پدرانه در جریان اصولگرا ایفا کند.

احمدی نژاد ظرفیت رییس جمهور شدن را نداشت

حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران در مجلس 
جامعه  در  نژاد  احمدی  آقای  و  من  گفت:  هفتم 
اسالمی مهندسین بودیم و همدیگر را می شناختیم. 
ولی در ایشان ظرفیت رییس جمهور شدن را نمی 
باشد،  خوبی  انسان  فردی  یک  است  دیدم.ممکن 
دستش پاک باشد و ساده زیست باشد اما ظرفیت رییس جمهور شدن در 

یک کشور ایدئولوژیک را نداشته باشد.

وقوع آشوب ها پیش بینی شده بود 

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: 
احتمال وقوع برخی آشوب ها پیش بینی شده بود. اینها 
با یک نگاه علمی مبتنی بر تجربیات بسیار ارزشمند که 
حاکمیت ما در جمهوری اسالمی به آن دست پیدا کرده 
است قابل پیش بینی بود.باالخره ما در جایی زندگی 
می کنیم که به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ منافع ملی معارضین زیادی داریم و 

قطعا اینها برای ما نقشه های زیادی خواهند داشت.

انرژی کشور صرف دامن زدن به اختالفات درونی نشود 

حجت االسالم سیدمحمود علوی وزیر اطالعات تاکید 
کرد: نباید انرژی کشور صرف دامن زدن به اختالفات 
اهداف  امر موجب تحقق  این  درونی شود چرا که 
دشمنان خواهد شد. وی با اشاره به مسائل پیش آمده 
در هفته های گذشته در کشور، گفت: باید نارضایتی ها 
و مسائلی که موجب بروز چنین حوادثی می شود را عالج کرد و با همدلی، 

هم افزایی و تقویت روحیه وحدت، مسائل و مشکالت را برطرف کنیم.

برجام همه تحریم هایی را که باید برمی داشت، برداشت

عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه برجام تمام موانعی را که باید از سر 
راه اقتصاد برمی داشت، برداشته است، افزود: ما همین 
امسال ۴۰ میلیارد دالر نفت فروخته ایم که همه پولش 
هم از طریق بانک به حساب بانک مرکزی وارد شده 
است.موانعی که برجام قرار بود بردارد کاماًل برداشته شده و حتی یک مثال هم 
وجود ندارد که برجام قرار بوده است تحریم یا مانعی را بردارد و برنداشته است.

اژه ای: این عقیده که دولت اسالمی کاری
 به جهنم و بهشت مردم ندارد، غلط است

حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: این 
حرف و اعتقاد که دولت اسالمی کاری به جهنم و بهشت مردم ندارد، کامال غلط 
است. اینکه نمی خواهد به زور مردم را به بهشت ببرد، به یک معنا کامال غلط 
است.وی تصریح کرد: وظیفه دولت اسالمی این است که بستر را برای رشد 
همه فضائل اخالقی آماده کند. انسانها به سوی سعادت و کمال بروند و هدایت 
و تربیت شوند، موانع سر راه رسیدن به سعادت و زندگی مطلوب رفع شود.

صادق زیباکالم، در یادداشتی نوشت: 
چه  امروز  تهران،  سابق   »شهردار 
در  چه  و  مردم  عمومی  اذهان  در 
طیف های مختلف سیاسی به عنوان 

به  شده  تمام  سیاسی  نیروی  یک 
و  آینده    هیچگونه  و  می آید  حساب 
میان  در  چه  در  را  سیاسی  جایگاه 
اصولگرایان چه خارج از محدوده این 

طیف نمی توان برای او متصور شد. 
بخشی از این سرنوشت بدان جهت 
قالیباف  محمدباقر  آقای  که  است 
دارای  فردی  ابتدا  همان  از  اساسا 

اندیشه و تفکر سیاسی نبوده و نباید 
فراموش کرد که وی در ابتدا تحت 
لوای یک نیروی نظامی به سیاست 
انتخابات  تمامی  کرد.در  پیدا  ورود 

ریاست جمهوری که با حضور ایشان 
همراه شده هیچ گاه یک تفکر و اندیشه 
جدید و خاصه را با خود وارد جریان 
انتخابات نکرده بلکه عمده توانشان در 
رقابت اوال منابع کالن مالی در اختیار 
و بعد از آن ویژگی ها و خصوصیات 
رنگ های  و  سیما  خاصه  ظاهری، 
چشمانشان مورد توجه بیشتری قرار 
گرفته است به همین دلیل بنده بر این 
باورم که آقای قالیباف به عنوان یک 
نیروی سیاسی، مانند گذشته، در آینده 
اصولگرایان  میان  در  جایگاهی  هم 
نخواهند داشت. شاید تنها نقطه قابل 
اتکای ایشان کارکرد ایشان به عنوان 
اصولگرا  موفق  اجرایی  نیروی  یک 
باشد که پر واضح است از این بابت 
هم عملکرد دوازده ساله آقای قالیباف 

نشان دهنده عدم کامیابی اوست.

رئیسی   سید ابراهیم  حجت االسالم 
در  کسی  هر  داشت:  اظهار 
رفع  و  مردم  به  امیدبخشی  جهت 
دغدغه های معیشتی و گره گشایی از 
مشکالت آنان حرکت کند، قطعاً در 
جهت تفکر انقالبی و مجاهدانه گام 
برداشته است.عضو مجمع تشخیص 
که  کسی  افزود:  نظام  مصلحت 
مشکالت،  حل  بر  تمرکز  جای  به 
مسائل حاشیه ای را برجسته می کند و 
آدرس غلط می دهد، خالف خواست 
و مطالبات اصلی مردم رفتار می کند.

وی با تأکید بر اینکه انتخابات تمام 
شده است و باید با انسجام اجتماعی 
تصریح  گشود،  را  کشور  گره های 
کرد: نتیجه باقی ماندن برخی افراد 
طرح  و  انتخابات  هوای  و  حال  در 
چرخ  قفل شدن  انحرافی،  مسائل 

پیشرفت کشور و زندگی مردم است.
برای  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
صدور ارزش های انقالبی و اسالمی 
وظایف  دیگر  از  ملت ها  بیداری  و 

پیش روی طالب مؤمن و انقالبی 
است، عنوان کرد: متأسفانه برخی در 
کسوت روحانیت در عرصه اجتماعی 
دارند.حجت االسالم  سکوالر  نگاه 

در  داد:  ادامه  رئیسی  والمسلمین 
ظرفیت های  به  نگاه  عرصه ای  هر 
داخلی داشتیم، آنجا حوزه پیشرفت ما 
بوده و هرکجا به دنبال نسخه نجات 

اقتصادی وغیره از دستان بیگانگان 
و  بوده  ما  شکست  حوزه  بوده ایم، 
هرکجا از نگاه انقالبی فاصله گرفتیم 

دچار توقف شده ایم. 

پیش بینی زیباکالم درباره آینده سیاسی قالیباف:
 یک نیروی سیاسی و اجرایِی پایان یافته

رئیسی : نتیجه باقی ماندن برخی در حال و هوای 
انتخابات، قفل شدن چرخ  زندگی مردم است

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و جلسه هیئت مدیره انجمن 
خیریه پیشگیری و حمایت از بیماران ژنتیکی خراسان جنوبی)نوبت دوم(

 تاریخ انتشار: 96/10/28
 جلسه مجمع عمومی فوق العاده و جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه پیشگیری و حمایت از بیماران 
ژنتیکی خراسان جنوبی )نوبت دوم( در تاریخ 96/10/30 ساعت 13 در محل دفتر انجمن واقع در 
 خیابان شهدا 2 - ساختمان رضوان - طبقه سوم برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت 
می شود جهت تصمیم گیری در خصوص موضوعات ذیل حتما در جلسه حضور یابند. چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم 
به دفتر انجمن مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه : تعیین مدیر عامل جدید و تغییرات در هیئت مدیره

 انجمن خیریه پیشگیری و حمایت از بیماران ژنتیکی خراسان جنوبی

زمزمـه دعـای پـر فیـض کمیـل    
با مداحی برادر حاج ابوالفضل نوفرستی)رئیس حج و زیارت استان خراسان جنوبی(                    

 شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشا
  زمزمـه دعـای پر فیـض ندبـه   با مداحی برادر کربالیی جعفر قاضی زاده  

صبح جمعه ساعت 6.30    مکان : مهدیه بیرجند  

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

دستگاه چهارکاره 
سامسونگ 4521

سالم با قیمت مناسب 
خریداریم.

09155614320

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121  و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یکباب محوطه به مساحت 150/07 متر مربع پالک 992 فرعی از 4- اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 15316 صفحه  278 دفتر 
جلد 109- امالک به نام خانم زهرا باقری فرزند غالمحسین صادر و تسلیم گردیده با حدود اربعه شماالً : به طول 7/70 متر دیواریست مشترک به باقیمانده پالک 68 فرعی از 4- اصلی شرقا: 1- به طول 

14/65 متر دیواریست به باقیمانده پالک 68 فرعی از 4- اصلی 2- به طول 5/20 متر دیواریست به کوچه عام جنوبا: به طول 7/67 متر درب و دیواریست به خیابان غربا: به طول 19/25 متر دیواریست به باقیمانده پالک 
68 فرعی از 4- اصلی حقوق ارتفاقی ندارد 2- ششدانگ یک باب منزل به مساحت 158/82 مترمربع پالک 974 فرعی از 4 - اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 15354 صفحه 392 دفتر جلد 109 - امالک به نام 
زهرا باقری  فرزند غالمحسین صادر و تسلیم گردیده محدود است شماال: به طول 7/7 متر درب و دیواریست به خیابان شرقا: 1- به طول 19/24 متر دیواریست به باقیمانده پالک 70 فرعی از 4 - اصلی 2- به طول 
1/32 متر دیواریست به باقیمانده پالک 70 فرعی از 4 - اصلی جنوبا: به طول 7/70 متر دیواریست مشترک به باقیمانده پالک 70 فرعی از 4 - اصلی غربا: 1- به طول 4/50 متر دیواریست به باقیمانده پالک 70 فرعی 
از 4 اصلی 2- به طول 16/20 متر دیواریست به باقیمانده پالک 70 فرعی از 4 - اصلی حقوق ارتفاقی ندارد پالک های فوق الذکر به موجب سند رهنی شماره 31060- 1396/4/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 
نهبندان با سود و خسارت در رهن بانک ایران زمین شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه خانم زهرا باقری )راهن( و سکینه کاظمی 
)وام گیرنده( مبنی بر وصول مبلغ 766/725/000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9600054 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 96/5/31 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای 
اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش 
تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه وارده به شماره 96/8/22 - 139605008282000522 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 139605008282000521- 
96/8/22 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک 992 فرعی از 4 - اصلی دارای مقداری حصارکشی با دیوار آجری 21 سانتی متری و یک درب دولنگه فلزی می باشد و هیچ بنایی در آن احداث نشده و فاقد 
امتیاز آب و برق می باشد به مبلغ 200/000/000 ریال )دویست میلیون ریال( و ششدانگ پالک 974 فرعی از 4 - اصلی دارای حدود 85 مترمربع اعیانی می باشد که حدود 10 سال پیش با اسکلت فلزی جوشی 
احداث گردیده و دیوارهای داخل آن تا یک متر سرامیک و بقیه گچ و خاک، کف ها موزاییک ، آشپزخانه آن اوپن و کف حیاط خاکی می باشد. یک توالت در حیاط احداث شده و ساختمان فاقد پوشش نما می باشد. 
ملک مذکور دارای یک امتیاز آب، برق و تلفن می باشد به مبلغ 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال( ارزیابی شده که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه شماره 139604008282000270- 96/8/22 به بدهکار و 
بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک های فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بانک ایران زمین نهبندان از ساعت 9 الی 
12 روز سه شنبه مورخ 1396/11/17 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده به ترتیب از مبلغ 200/000/000 ریال و 700/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز  اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 

مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  
تاریخ انتشار: 1396/10/28    براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک نهبندان

ن(   
رزا

)ا

درب اتوماتیـک  سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی - نبش 
رجایی 15        09155614880

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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نصب 9600 انشعاب گاز در خراسان جنوبی
صدا و سیما- مدیرعامل شرکت گاز با بیان این که 9 هزار و 600 انشعاب جدید گاز امسال در شهرها و روستاهای استان نصب شده است ، عنوان کرد: تاکنون  110 هزار و 400 انشعاب در 
استان نصب شده که با تحقق این امر، زمینه برخورداری تعداد زیادی از خانوارها از نعمت گاز فراهم شده است. هاشمی از تزریق گاز به  3 شهر و 48 روستا در 9 ماه گذشته در استان خبر داد. 
وی افزود: تاکنون حدود 4 هزار و 750 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز و 826 کیلومتر خطوط انتقال گاز در استان اجرا شده که 432 کیلومتر از شبکه مذکور مربوط به اقدامات امسال است.

منابع فعلی مان را دریابیم

سال هاست که باران و برف از خراسان جنوبی 
قهر  ما  با  آسمان  چشمه   . است  بسته  بر  رخت 
کرده است، خداوندی که طالهای سرخش را به 
ما هدیه داده بود حاال به ما حتی نیم نگاهی هم 
نمی اندازد. لقب سخت کوشی همیشه همراه کویر 
ترین  در سخت  که  حاال  و هست.  بوده  نشینان 
شرایط آب و هوایی قرار داریم و آینده استان در 
گرو مدیریت این شرایط است چرا چوب حراج به 
منابعمان زدیم و به سمت صنایع و مشاغل ناپایدار 
سوق پیدا کرده ایم. چرا تامل نکردیم و مشاوره 
نگرفتیم و برای اصالح ابرو چشم را کور کردیم. 
زمانی که تمامی صنایع مان در حال رکود  است 
فعال  نیمه  و  تعطیل  کم  کم  صنعتی  شهرک   و 
می گردد. نیازمان به سرمایه گذار خارجی چه بود 
آیا غیر از این که منابع آبی که متعلق به آیندگان 
است را در اختیار سرمایه گذاران خارجی می گذاریم 
تا از امنیت و آرامش و یارانه های ما استفاده کرده 
و آب و حامل های انرژی و محیط زیست مان را با 
خود ببرند و با افتخار بگوییم که جذب سرمایه گذار 
کرده ایم. در کدام یک از برهه های تاریخی دول 
خارجی دلشان به حالمان سوخته است که دوباره 
بسوزد و بیایند این جا سرمایه گذاری کنند. با اصل 
سرمایه گذاری پایدار مشکلی نداریم ولی با به تاراج 
بردن منابع مان که متعلق به تک تک فرزندان این 
مرز و بوم می باشد چرا؟؟؟ مرز و بومی که هزاران 

شهید برای حفظ آن دادیم تا باج بیگانه ندهیم.
 سه صنعت آینده استان را رقم می زنند، 1- صنعت
فرآوری کشاورزی 2- صنایع دستی 3- صنعت 
توریسم و گردشگری و سرمایه گذاری در سایر 
صنعت ها آینده ناپایداری را پیشرو خواهد داشت 
آینده ای که بجز اتالف منابع و سرمایه ها چیزی 
نخواهد بود. یادمان باشد که فقط با فرآوری یکی 
های بازار  در  اصولی  عرضه  و  محصوالتمان   از 
جهانی می توانیم به دولت وام نیز بدهیم. انسان در 
برابر قدرت پروردگار عالم و طبیعت خیلی ضعیف 
شده  نوشته  کم  آب  به  کویر  تقدیر  اگر  و  است 
نخواهد ای  نتیجه  آن  در  تصرف  و  دخل   است، 
از  بیشتر  ها  قنات  خشکی  که  همانگونه  داشت 
دالیل آب و هوایی به سبب مجوزهای حفر چاه 
های آب بود که در برهه از زمان بدون تدبیر و 
تفکر واگذار گردید و اکنون 2 هزار روستا از 4 هزار 
گردیده  سکنه  از  خالی  جنوبی  خراسان  روستای 
است انتقال آب و آب ژرف نتیجه ای در برندارد. 
کمی همت و پذیرش واقعیت و مدیرت نیاز است.
یک شهروند

سالم آوا ؛ خدا حفظ کند آقای پرویزی استاندار قبلی 
را در یک جلسه ای ایشون در حضور همه گفتند 
جنوبی  خراسان  استاندار  پرویزی  من  امروز  اگر 
هستم دلیلش عدم وفاق بین نیروهای بومی استان 
هماهنگ  هم  با  استان  داخل  در  وقتی  و  است 
از استان نیرو می آورند از خارج   نیستید باالجبار 

که  حالی  در  بگویم  خواستم  می  هم  من  حاال 
زمان  در  بومیشان  انتصابات  داد  که  نمایندگان 
بقیه استانداران گوش فلک را کر کرده بود ، اینبار 
 در موضع سکوت اند . عده ای از اصالح طلبان

مطالباتشان  و  دارند  را  انتصابات  بحث  شدت  به 
 را در فضای مجازی فریاد می کشند و عده ای

دیگر نیز که گویا اتفاقات باب میلشان هست نظاره 
گرند و این بهترن فرصت است که هر اتفاقی که 
می خواهد بیفتد ، بیفتد . خدا عاقبت ما مردم را 
بخیر کند در سایر نقط ایران حتی در روستاها هم بر 
 سر شاخص های اصلی توسعه شان همه گروه ها

با تفکرات مختلف اجماع می کنند اما در این شهر 
های  جنگ  فقط  فرهنگی  اصطالح  به  استان  و 

سیاسی رونق دارد و دیگر هیچ 
ارسالی به تلگرام آوا

سوال من به عنوان یک شهروند بیرجندی از اقای 
استاندار این است ؟ در روزهای اول ورودتان به 
و  نخبه  نیروهای  از  پر  استان  گفتید  می  استان 
تحصیل کرده است و باید از وجود این نیروهای 
بومی استفاده شود چی شد بعد از مدتی بر عکس 
عمل می شود و استان محلی برای کسب تجربه و 
مقام و منصب برای دیگران می شود؟! نمایندگان 
محترم کجایید و چه می کنید ؟!! چرا از حق مسلم 

مردم استان دفاع نمی کنید؟
915...184

جناب استاندار و شهردار محترم لطفا مسکن مهر 
مد  گرفته،  قرار  بی مهری  مورد  متاسفانه  را که 

نظر داشته باشید. ) اسفالت ، فضای سبز و....(
933...579

پی  در  پی  های  انتصاب  با  است  بهتر  سالم، 
استانداری  مجموعه  زیر  در  رضوی  خراسان 
خراسان جنوبی، استانداری به استانداری خراسان 

رضوی شعبه 2 تغییر نام دهد.
915...019

آوا چرا ازنیروهای بومی در استان خراسان جنوبی 
استفاده نمی شود؟ چندی پیش درمعارفه استاندار 
تأسف  بسیار  وزیر کشور چه گفت؟ جای  جناب 
کشوریم.  در  ها  ونصب  عزل  رکوردار  که  است 
مگر  کارکنید.  ا...  خلق  و  خدا  رضای  برای  آخر 
با کمبود نیروی مدیریتی مواجه ایم که از افراد 
بفکر  اندکی  اگر  شود؟  می  استفاده  غیربومی 
باشیم  جامعه  محرومان  مشکالت  ودفع  رفع 
نعمتهای  از  و  آمده  بوجود  قطعأ رضایت خداوند 
بیکرانش بهره مند خواهیم شد. دریغ ازقطره ای 

باران.
915...707

آوا سالم. خداقوت، بسیار جای تأسف و نگرانی 
بدون  استان  تلویزیون  های  شبکه  که  است 
اطالع رسانی قطع شود. چه بسا  شهروندانی که 
دچار خسارتهای مالی گردیدند. آخر چرا برخی از 
اینقدر بی  مسؤالن نسبت به حق وحقوق مردم 
اعتنا و بی تفاوتند. دیروز ثبت اسناد و امالک و... 
امروز صدا و سیما و...، فردا... قربون بزرگیت بشم 

ای خدا اگه تونباشی بندگانت چه کنند؟
915...707

نوغاب بخش مرکزی شهرستان   سالم روستای 
درمیان  ازشهرهای  روستا  این  ساکن  جمعیت 
بیشتر است کالنتری ندارد ازفرماندهی انتظامی 
شهرستان درمیان تقاضا می شود فکری بیندیشند
915...468

به  غفاری  بلوار  بودید  گفته  که  حرفی  آن  هنوز 
زودی بهسازی و زیباسازی می شود نرسیده بعد 
از گذشت نزدیک به یک سال لطفا مستند حرف 

بزنید نه فقط دهان بجنبانید
915 ... 148

پارک  و  دره  بند  بیرجند  گردشگری  مناطق  تنها 
جنگلی است خواهشا یک دستی بکشید و مناسبش 

کنید به خاطر مهمانان هم که شده  شیکش کنید
915 ... 849

با سالم  خدمت عوامل روزنامه وزین آوای بیرجند 
لطفا یک گزارشی از ساخت و ساز شهرداری در 
میدان و تره بار قدیم  تهیه کنید، چرا شهرداری 
درختان کاج بیست ساله که هنوز سبز هستند شبانه 
 برش می دهند، روز ساخت ساز انجام می دهند
و هیچ مسئولی  چیزی نمی گوید  حاال اگر یک 
درختچه را یکی از  شهروندان با ماشین زیر بیارند 
نزدیک به سه میلیون می گیرند حاال اگر درخت 

بیست ساله باشد که هیچ ...
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم از شهرداری خواهشمندیم مسیر ورودی 
 مهرشهر به سمت پمپ بنزین رو الاقل قیر پاشی
بیرجند  داخل  مشهد  ورودی  از سمت  اگر  کنید 
بشویم یا یه مسیر پر گردخاک مواجع می شویم 
در  خاکی  مسیر  این  در  ها  ماشین  بخاطر  که 

حال رفت و امد هستند.
ارسالی به تلگرام آوا
استان ما متاسفانه همیشه چوب حضور مسئوالن 
 غیر بومی را خورده. در حالی که در سایر استان ها
به  مدیریتی  های  پست  در  استان  این  مردم  از 
 خاطر وجدان کاری و تعهد و تخصص علمی شان
عنوان  به  استان  این  مردم   . کنند  می  استفاده 
نیروهای خوب و کارامد و سالم در کشور معروفند. 
بومی  غیر  استان  باالی  رده  مسئوالن  باید  چرا 
انتصاب شوند و قطعا این امر باعث عقب ماندگی 
محترم  نمایندگان  از  شد.  خواهد  استان  بیشتر 
بیشتر  حساسیت  و  پیگیری  انتظار  هم  مجلس 

نسبت به این موضوع را داریم.
915...725
شرکت  کارگران  از  که  برادری  خدمت  سالم 
گاز گفته، شرکت گاز فکرکنم مردم داخل شهر 
بیرجند را نمی بینند و نمی شناسند تمام روستاها 

را با نیروهای ترک آذری گازکشی کردند.
915...002
سالم آوا جان: از مدیر کل صدا و سیمای استان 
و  محروم  روستای  به  سری  کنم  می  خواهش 
مود(  )بخش  توابع سربیشه  از  اصقول  افتاده  دور 
بزنید باوجود اینکه مردم جهت رفع مشکل سیما 
و  قدیم  ادوار  نمایندگان  و  کرده  زیادی  مکاتبات 
از  در جریان مشکالت  را  مردم شهرستان  جدید 
جمله نگرفتن تلویزیون قرار داده اند اما متاسفانه ، 
به دالیل مختلف و از جمله نداشتن پارتی اقدامی 
نشده از جنابعالی استدعای عاجزانه داریم دستور 
الزم در این خصوص صادر فرمایید چون بعید است 
دیدن شبکه های  از  مردم  زمان  و  این عصر  در 

سیما محروم باشند.
915...184
بهتر  اون  از  باران حرکت خوبیه ولی  نماز طلب 

بارورسازی ابرها در کل کشوره!!
ارسالی به تلگرام آوا

خراسان جنوبی در ردیف مهاجر فرست های کشور

بر  جنوبی  خراسان  دادگستری  معاون 
و  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری 
رشد بی رویه شهر خارج از مصوبات قانونی 
رشد  به  رو  روند  باید  گفت:  و  کرد  تاکید 

مهاجرت از روستاهای استان متوقف شود.
یداهلل  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
وحدانی نیا در سومین جلسه کارگروه پیش 
ناکارآمد  بافت های  از  پیشگیری  و  بینی 
و  بینی  پیش  کارگروه  کرد:  اظهار  استان، 
دستور  برابر  ناکارآمد  بافت  از  پیشگیری 
بودن   منسجم  راستای  در  و  ابالغی  العمل 
می  انجام  هدف  حوزه  در  که  فعالیت هایی 

شود، تشکیل شده است.
این  در  که  اقداماتی  اینکه  بیان  با  وی 
دو هدف خاص  با  انجام می شود  کارگروه 
است، افزود: بخشی از اهداف انجام اقداماتی 
خطر  معرض  در  که  مکان هایی  و  مبدا  در 
شود.معاون  می  شامل  را  است  مهاجرت  و 
خراسان  دادگستری  فرهنگی  و  اجتماعی 
جنوبی با اشاره به اینکه هدف توانمند سازی 
جامعه روستایی بخش مهمی از اهداف مبدا 
توجه  با  این کارگروه است، گفت:  و خاص 
موقعیت  و  پی  در  پی  خشکسالی های  به 
جغرافیایی استان باید از رشد و مهاجرت بی 

رویه جمعیت روستاییان جلوگیری شود.

طرح کمربند شهری در 
خراسان جنوبی اجرا شود

با  مشترک  مرز  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
روستاییان  اگر  افغانستان  امن  نا  کشور 
خصوصا در مناطق مرزی اقدام به مهاجرت 
کنند خطرات امنیتی را نیز به دنبال خواهیم 
بیان  با  نیا  وحدانی  االسالم  داشت.حجت 
کارگروه  اهداف  از  دیگری  بخش  اینکه 
به  که  است  کسانی  به  مربوط  و  مقصد  در 
کرد:  عنوان  کنند،  می  مهاجرت  شهرها 
اجرای طرح کاداستر یا حد نگار در شهرها 

یکی از اولویت های امور باید قرار گیرد.
اینکه طرح کمربند شهری  به  اشاره  با  وی 
نیز از دیگر اموری است که باید در شهرها 
لحاظ شود، بیان کرد: طی اجرای این طرح 
بی  رشد  و  مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  از 
رویه شهر خارج از مصوبات قانونی جلوگیری 
دادگستری  فرهنگی  معاون  شد.  خواهد 
دستگاه هایی  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
تولیت  و  هستند  شهر  در  زمینی  مالک  که 
راستای  در  باید  دارند  عهده  بر  را  اراضی 
حفاظت و صیانت از اراضی خود الزام شوند، 
اظهار داشت: ایجاد مرکز خانه مهر یکی از 
برنامه هایی است که در معاونت پیشگیری 

به طور جد دنبال شده است.

لزوم جلوگیری از 
مهاجرت روستائیان

وی ادامه داد: خانه مهر در راستای حمایت 
از فرزندانی که والدین آن ها در اختالف و 
با یکدیگر هستند و در کالنتری ها در  نزاع 
خصوص مالقات ها دچار آسیب های زیادی 
می شدند ایجاد شده است که خوشبختانه در 
حال حاضر این مرکز در کنار حرفه آموزی 

کارهای مشاوره ای نیز انجام می دهد.
حجت االسالم وحدانی نیا با اشاره به اینکه 
 10 باید  بالتکلیف  اراضی  مالکیت  تثبیت 
افزود: متاسفانه  باشد،  افزایش داشته  درصد 
به  کشور  مرکز  در  جنوبی  خراسان  استان 

تعریف  مهاجرفرست  استان  یک  عنوان 
شده است لذا باید توقفی در خصوص رشد 
مهاجرت از روستاها نیز انجام شود.وی بیان 
شهری  نقشه  که  متولی  دستگاه های  کرد: 
بیرجند از سال 90 به بعد را دارند باید با اداره 
تا  باشند  داشته  را  اسناد همکاری الزم  کل 

بتوانیم به خروجی قابل قبولی برسیم.

معاون فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی 
با اشاره به شناساندن مناطق کویری و بوم 
بازارچه هایی  ایجاد  گفت:  استان،  در  گردی 
برای عرضه محصوالت روستاییان می تواند 

در اشتغال روستاییان بسیار موثر باشد.

800 متقاضی
نوسازی  بافت فرسوده

استان در 3 سال

شهری  بهسازی  و  عمران  اداره  رئیس 
جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
از  اینکه حدود سه سال  با وجود  نیز گفت: 
نوسازی  تسهیالت  پرداخت  شدن  اجرایی 
بافت فرسوده در استان می گذرد اما تاکنون 
فقط 800 متقاضی به بانک ها معرفی شده 
اند. به گزارش ایرنا ، غالمرضا جاللیان پور 
موفق  نفر   600 تعداد  این  از  اینکه  بیان  با 
ادامه  شدند  وام  دریافت  و  قرارداد  عقد  به 
داد: هر سال تعداد متقاضیان این تسهیالت 
استقبال  و  بوده  کمتر  استان  سهمیه  از 

رضایتمندی وجود نداشته است.
مسکونی  منازل  صاحبان  کرد:  بیان  وی 
بیرجند مرکز استان می توانند از تسهیالت 
از  تومانی و سایر شهرستان ها  میلیون   40
تسهیالت 30 میلیون تومانی برای بازسازی 

خانه های خود استفاده کنند.
بافت  بازسازی  تسهیالت  از  استفاده  وی 
از  استفاده  برای  خوبی  امتیاز  را  فرسوده 
تسهیالت مسکن دانست و گفت: متقاضیان 
و  پروانه  ارایه  با  و  سپرده  بدون  توانند  می 
هزینه  بدون  شهرداری  نظر  مورد  مدارک 

بالفاصله وام دریافت کنند.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اضافه 
کرد: این در حالیست که اگر قرار باشد مردم 

از وام مسکن استفاده کنند باید سپرده داشته 
یا حداقل یکسال انتظار بکشند یا اوراق تقدم 
وام بگیرند تا از طریق آن وام دریافت کنند.

خراسان  استان  فرسوده  بافت  وسعت  وی 
گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار   491 را  جنوبی 
بافت فرسوده بیرجند 164 هکتار بود که در 
یافته  افزایش  هکتار   230 به  جدید  مصوبه 

براساس  کرد:  اظهار  پور  جاللیان  است. 
مطالعاتی که توسط مشاوران بافت فرسوده 
سال گذشته انجام شد با در نظر گرفتن آیتم 
های بافت فرسوده به لحاظ روزآمدی، نفوذ 
بافت  سطح  بر  غیره  و  ناپایداری  ناپذیری، 

فرسوده بیرجند افزوده شد.
رسانی  اطالع  با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
استان  فرسوده  های  بافت  ساکنان  مناسب 
هرچه سریعتر نسبت به زیباسازی و نوسازی 

محل سکونت خود اقدام کنند.
با توجه به وجود گسل های فعال و متعدد 
در استان خراسان جنوبی، نوسازی و مقاوم 
سازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم، راهکار 
اصلی مقابله با حوادث طبیعی و الزامی است.

جمعیت روستاهای حاشیه شهری 
بیشتر از آمار سرشماری است

شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  نماینده 
بر  تاکید  با  نیز  خراسان جنوبی  استاندار 
ساخت  از  جلوگیری  پیگیر  شدت  به  اینکه 
شهر  حاشیه  در  غیرمجاز  سازهای  و 
روستاهای  بیشتر  جمعیت  گفت:  بیرجند، 
با  سرشماری  آمار  براساس  شهری  حاشیه 
به گزارش  آماری دهیاری ها متفاوت است. 
بافت های  از  اسماعیلی  اسماعیل  شبستان  
بر  نظارت  کرد:  اظهار  شهری  ناکارآمد 
و  ها  فرمانداری  به  دهیاری های  عملکرد 
گردد.وی  برمی  سازها  و  ساخت  فنی  دفتر 
ما  بیرجند  شهر  حاشیه  در  شدت  به  گفت: 
پیگیر هستیم که ساخت و سازهای غیرمجاز 

انجام نشود.
شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  نماینده 
به  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی  استاندار 
خاطر بعضی از مسائل سعی شده که ساخت 
به  اما  نشود  تخریب  غیرمجاز  سازهای  و 

جمعیت  داد:  ادامه  شود،  می  منجر  جریمه 
که  را  شهری  حاشیه  روستاهای  بیشتر 
براساس آمار سرشماری داریم با آماری که 
دهیاری ها اعالم می کنند متفاوت است به 
عنوان مثال در دستگرد براساس سرشماری 
سه هزار نفر جمعیت است اما آمار دهیاری 
و خدماتی که در مراکز بهداشت انجام می 

شود بسیار بیشتر از این تعداد جمعیت است 
روستاها  در  را  خود  آمار  افراد  این  که  چرا 
داده اند اما محل سکونتشان در حاشیه شهر 
رسانی  خدمات  در  مشکل  امر  این  و  است 

ایجاد کرده است.

عدم وجود نقشه به روز
از توسعه بافت های ناکارآمد

و ساخت وسازهای غیرمجاز

امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  نماینده 
خراسان جنوبی نیز گفت: در مورد بافت های 
ناکارآمد و ساخت  و سازهای غیرمجازی که 
از سال 90 به بعد در بیرجند توسعه یافته اند 
فارس  گزارش  به  ندارد.  وجود  نقشه ای 
الیه های  اظهارداشت:  رمضانی  مهدی   ،
در  شهری  ناکارآمد  بافت های  اختصاصی 

بانک کاداستر تعریف شده است.
وی با اشاره به همکاری خوب بنیاد مسکن 
و راه و شهرسازی استان در راستای اجرای 
طرح کاداستر با سازمان ثبت اسناد و امالک 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  گفت:  استان 
استان نقشه های تمامی روستاهای استان را 
که در سنوات گذشته تهیه شده را به سازمان 
ثبت اسناد و امالک ارائه کرده و این نقشه ها 

به بانک کاداستر استان اضافه شده است.
امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  نماینده 
با توجه به اجرای  ادامه داد:  خراسان جنوبی 
از  برخی  مسکن  بنیاد  توسط  هادی  طرح 
به روزرسانی  استان  روستایی  نقشه های 
شده و برخی در شرف بازنگری هستند که 
شده  به روز  و  کامل  نقشه ها  این  امیدواریم 
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  اختیار  در  و 
کاداستر  بانک  به  شدن  اضافه  برای  استان 
کل  اداره  اینکه  بیان  با  گیرند.رمضانی  قرار 
راه و شهرسازی استان در مورخ 30 آبان ماه 

امسال نقشه میانی شهر بیرجند به مساحت 
و  اسناد  ثبت  سازمان  به  را  هکتار   164
شد:  یادآور  است،  کرده  ارائه  استان  امالک 
اضافه  استان  کاداستر  بانک  به  نقشه  این 
بیرجند  شهر  نقشه های  متأسفانه  ولی  شده 
که در حال حاضر داریم مربوط به سال 90 
ناکارآمد  بافت های  مورد  در  بنابراین  بوده 

آن  از  که  غیرمجازی  سازهای  و  ساخت   و 
یافته اند  توسعه  بیرجند  در  بعد  به  تاریخ 
راستا  این  در  باید  که  ندارد  وجود  نقشه ای 

دستگاه های متولی همکاری کنند.

کمبود آب؛ مانع اجرای کامل 
کمربند سبز بیرجند

بیرجند  شهرداری  بازآفرینی  اداره  رئیس 
نیز در این جلسه گفت: خانه   محله هایی در 
راه اندازی دو خانه   راه اندازی شده و  بیرجند 
محله دیگر در دستور کار شهرداری بیرجند 
اظهارداشت:  تبریزی  محمد  دارد.  قرار 
اجرای کمربند سبز شهر بیرجند با توجه به 
مشکالت کمبود آبی که وجود دارد براساس 
آن  از  بیش    و  می شود  اجرا  تفصیلی  طرح 
امکان پذیر نیست. وی تصریح کرد: در حال 
تا  آدینه  میدان  از  سبز  کمربند  طرح  حاضر 
میدان شهید آوینی با وسعت حدود 40 هکتار 
بیرجند  شهرداری  توسط  اقدام  دست  در 
شهرداری  بازآفرینی  اداره  رئیس  است. 
بیرجند در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز و 
پیشگیری از این گونه ساخت و سازها گفت: 
باید پلیس ساخت و ساز و گشت های مربوط 
به آن بر ساخت و سازهای غیرمجاز نظارت 

داشته و انجام آن جلوگیری کنند.
تبریزی خاطرنشان کرد: اجرای طرح فضای 
است.  تفصیلی  طرح  به  منوط  شهری  سبز 
وی در مورد بحث اشتغال روستائیان گفت: 
خانه  محله هایی در بیرجند راه اندازی شده و 
راه اندازی دو خانه محله دیگر در دستور کار 
شهرداری بیرجند قرار دارد و برخی از افرادی 
مراجعه  آموزش  برای  مکان ها  این  به  که 
می کنند روستائیان حاشیه شهر بیرجند بوده 
که این امر می تواند در بحث حرفه آموزی و 

اشتغال این روستائیان کمک کند.
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برچسب سنجش میزان کافی نور خورشید برای بدن

مهر- به تازگی برای پی بردن به اینکه پوست بدن به اندازه کافی از اشعه های خورشیدی بهره مند شده یا خیر یک روش ساده و منحصر به فرد ابداع شده است.یک 
شرکت تجاری برچسب های خاصی ابداع کرده که با چسباندن آنها بر روی پوست می توان فهمید چه زمانی باید قرار گرفتن بدن در معرض تابش نور خورشید را متوقف 
کرد. این برچسب ها که به شکل دایره ای و مستطیلی طراحی شده اند مانند چسب زخم به پوست چسبانده می شوند و متشکل از دو نوار سفید رنگ و ارغوانی رنگ هستند.

پنجشنبه   *28 دی  1396 * شماره 3984

یادداشت

عکاسخونه

و  هستند  جامعه  های  سرمایه  رضایی-جوانان 
بالندگی همه جوامع در گرو رشد و در  حرکت،پویش و 
مسیر درست  قرار گرفتن این سرمایه هاست.در سراسر 
ایده  به  بها دادن  استعداد های جوان و  به  با توجه  دنیا 
های تازه آنها و همچنین راهنمایی و هدایت توسط نهاده 
های قوی در حوزه های فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و 
با  جوان  نیروی  که  شود   می  دنبال  هدف  این  صنعت 
استعداد شناسایی و پرورش داده شود،که در واقع تداوم 
پیشرفت، در هر حوزه ای نیازمند این برنامه است. عالوه 
هر  در  سابقه  با  متولیان  با  جوان  نیروی  ارتباط  این  بر 
توجه ویژه  نیازمند  ،که  را نمی شود،نادیده گرفت  حوزه 
است،در استان ما نیز آنچه که به چشم می خورد نیروی 
جوان و کار آمد است که اکثر اوقات پیشرفت خود را در 
شهر و استان محل زندگی خود نمی بینند و خواسته یا 

ناخواسته مجبور به مهاجرت می شوند.

از یک اتاق 8 متری شروع کردم

او این طور شروع می کند ، مهدی خادمی هستم ،فوق 
مخترع  و  حقوق  ،دانشجوی  دولتی  مدیریت  لیسانس 
گلوکومتر،مسئول  دستگاه  و  دیابت  هوشمند  دستگاه 
شرکت  عامل  ،مدیر  هواپیما  ورتکس  تحقیقاتی  طرح 
بوستان  زرناب  صادراتی  شرکت  و  سلیم  طب  تجهیز 
کویر  علم  پویندگان  تحقیقاتی  علمی  ،دبیرسمن  کویر 
مرکز،موسس  این  آفرینی  کار  کارگروه  مسئول  و 
مخترع  و  جنوبی  خراسان  استان  در  خالقیت  دهکده 
سطح 3 بنیاد ملی نخبگان. او ادامه می دهد: سال 89 
انجمن  ،در  اختراع  ی  حوزه  در  را  خود  رسمی  فعالیت 
ابتدا  کردم،در  شروع  بیرجند  نور  پیام  دانشگاه  علمی 
از  و  دادند  ما  به  متری   8 اتاق  یک  که  بودیم  نفر   8
با توجه به شور وعالقه ای که  به اختراع  ابتدا  همان 
و  کردیم  می  فعالیت  مختلفی  های  حوزه  در  داشتیم 
خادمی  بود.  شده  کار  این  مان  دغدغه  تمام  واقع  در 
 که موسس دهکده خالقیت در استان است می گوید:
طور  هر  که  بوده  این  تالشم  همه  ها  سال  این  در 
تمام مشکالت  وجود  با  و  کنم  پیشرفت  کارم  در  شده 
به  را  کویر  علم  تحقیقاتی  و  علمی  مرکز  توانستم 
صورت مجزا و زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان  در 
مرکز  این  :در  گوید  می  وی   . کنم  اندازی  راه  استان 
علمی  مرکز  این  اصلی  کار  و  داریم  کارگروه  چندین 
خودمان  که  هایی  طرح  قالب  در  است،که  پژوهشی  و 
پیگیری می کنیم و همچنین پژوهش هایی که ادارات 
ارائه  مرکز  به  خودشان  کاری  های  زمینه  در  مختلف 
با  که  ای  نامه  تفاهم  با  و  کند  می  فعالیت  دهند  می 
،حمایت  ایم  داشته  استان   پژوهشی  و  علمی  بسیج 
و  مخترعین  از  تومان   میلیون   25 تا   3 بین  مالی 
 طرح هایی که ارائه می دهند را نیز انجام می دهیم .
 عالوه بر این در بخش هایی از قبیل:پخش تجهیزات 
و  زرشک  صادرات  شرکت  و  مانتو  ،تولیدی  پزشکی 
زعفران که محصوالت خاص استان است،را در همین 
در  داریم  . مخصوصا سعی  ایم  اندازی کرده  راه  مرکز 
زمینه ی زرشک و زعفران بسته بندی را طراحی کنیم  
هم  و  ببریم  باال  را  محصوالت  این  ماندگاری  هم  تا 
بازارهای  در  برای شرکت  تا  باشد  دارا  مناسبی  زیبایی 

جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم .

بیماری مادرم باعث شد
  به فکر اختراع بیفتم

از علل مهم اختراعش می داند و می  را  وی عالقه 
ادامه  بود.او  مادرم  مریضی  گذارتر  تاثیر  علت  گوید:  
می دهد :مادرم دیابت داشت و 6 سال با این مریضی 
دست و پنجه نرم کرد در این مدت با مشکالت زیادی 
روبه رو شده بود و بسیار شرایط سختی را می گذراند 
حقیقتش را بخواهید مشکالت مادرم را وقتی می دیدم 
و دردسرهایی که برای درمان می کشید باعث شد به 
فکر درست کردن دستگاهی در زمینه ی بیماری دیابت 
و  آوری  جمع  به  کردم  شروع  منظور  این  ،برای  بیفتم 
زمینه  این  در  و  دیابتی  بیماران  مشکالت  بندی  دسته 
طرح  یک  به  باالخره  تا  دادم  انجام  زیادی  تحقیقات 
کلی رسیدم البته همه این فعالیت ها با کمک یک تیم 
یافت  کاهش  نفر   2 به  بعدا  گرفت،که  صورت  نفره   5
انجام  دیابت  بیماری  زمینه  در  اختراع  دو  توانستیم  و 
دهیم،یک دستگاه هوشمندی است که عالیم دیابت را 
بیمار  که  انسولینی  میزان  همچنین  و  کند  می  بررسی 
بیمار  مناسب  غذایی  ی  برنامه  همچنین  و  دارد  نیاز 
دیابتی می دهد تا بیمار در روز دچار مشکل نشود که 
در جشنواره حرکت دانشجو مقام اول و همچنین سطح 

3 در بنیاد ملی نخبگان را کسب کرده است.

مخترع نیاز به حمایت معنوی دارند تا مالی  

 خادمی ادامه می دهد:تمرکزم اکنون روی کار آفرینی 
است تا اختراع کردن که  در واقع دلیلش وجود مشکالت 
دستگاهی  همین  مثال  طور  به  است  استان  در  زیادی 
ولی  شد  رد  استان  در  کردیم  کار  دیابت  زمینه  در  که 
در کشور مقام آورد.  او می گوید: وقتی اسم از حمایت 
می بریم همه فکر می کنند که باید کمک مالی بکنند 
ولی به نظر من مخترع بیش تر نیاز به  حمایت معنوی 
دارند تا حمایت مالی، وقتی مخترع طرحی را به مراکز 
و  بازی  کاغذ  ای،  حاشیه  مسائل  درگیر  آنقدر  برد  می 

را می گیرد  انرژی مخترع  اداری می شود که   مسائل 
و مجبور است از صفر تا صد کار را خودش انجام بدهد 
و این در حالی است که اگر نهادی باشد که با بازاریابی 
هدایت  و  راهنمایی  را  مخترعان  گذار  سرمایه  جذب  و 
کارهای  برای  نباشد  مجبور  مخترع   که  طوری  کندبه 
شرکت  ثبت  و  اقتصادی  توجیه  نوشتن  و  اختراع  ثبت 
درگیر بروکراسی اداری شود . از این طریق مخترع فقط 
ذهنش را برای طرح ،ایده و ساخت دستگاه متمرکز می 
با  دارند  فعالیت  زمینه  این  در  که  از جوانان  کند. خیلی 
عالقه کار خواهند کرد و شاهد مهاجرت جوانان بع دیگر 

استان ها نخواهیم بود. 

قوانین دست و پاگیر اداری
 مانع رشد استعدادها می شود

خادمی در ادامه  به قوانین سخت اداری در استان اشاره 
می کند و می گوید:در اردوهای جهادی نخبگان، که به 
مناطق محروم و دور افتاده استان می رویم استعداد هایی  
هستند،که واقعا به نظرم اگر شرایط را داشته باشند می 
همین  دلیل  به  ولی  کند  پیشرفت  زمینه  این  در  توانند 
ادامه  اداری،رغبت نشان نمی دهند، وی  قوانین سخت 
می دهد: هماهنگی و ارتباط بین ،ایده پردازان و کسانی 
که در زمینه های ساخت فعالیت دارند بسیار مهم است تا  
به عنوان مثال اگر کسی که می خواهد طرحی را اجرایی 
 it،کند و نیاز به یک تیم شامل مهندس مکانیک ،برق
دارد ،دنبال این افراد نگردد و راحت ارتباط پیدا کند،ولی 
متاسفانه در استان این موضوع بسیار کم رنگ است،البته 
نهادهایی هم مانند بسیج پژوهشی هستند  که در استان 

خوب کار می کنند و نقش حمایتی دارد.

رابطه تنگا تنگ صنعت و دانشگاه 
زمینه کار آفرینی جوانان می شود

خادمی در باره کارآفرینی نیز می گوید: اگر دانشگاه ها 
در حین تحصیل دانشجو را راهنمایی و با بازار کار آشنا 
کنند و همچنین راه های درآمد زایی از رشته تحصیلی 

را نشان دهند ،دانشجو بعد از فارغ التحصیلی دچار سردر 
گمی نخواهد شد،که این موضوع رابطه تنگا تنگ صنعت 
و دانشگاه محقق می شود و زمینه کار آفرینی را فراهم 
می کند.یک مشکل دیگر هم هست این که دانشجویان 
و  دهند  نمی  انجام  را  کارها  از  خیلی  التحصیل   فارغ 
دنبال کارهای نو نیستند ، در واقع  می ترسند وارد بازار 
با  امر  این  از آن ندارند،که اگر  کار شوند چون شناختی 
کار آفرینی عملی در دانشگاه ها به دانشجو القا  می شد 

بسیاری از مشکالت بیکاری و اشتغال حل می گردید.

 خانواده نقش موثری در پرورش افراد دارد   

برایم  محدودیتی  هیچ  گوید:خانواده  می  خادمی   
،  همین مرکز  مانع من نشدند  نگذاشتند و هیچ موقع 
علمی تحقیقاتی کویر  را با هزینه 800 هزارتومان راه 
ماهی 200 هزار  درآمد  با  و چندین سال  اندازی کردم 
تومان کار کردم ،که در این مدت خانواده ام هیچ موقع 
نقش  دهد  می  ادامه  او  نداشتند.  باز  مرا  کار  ادامه  از 
را  موثری  نقش  تواند  می  و  است  بسیارمهم  خانواده 
ایفا کند ولی عمال این طور نیست و عالوه بر خانواده 
سیستم آمورشی هم به فرزندان القا می کند که یا باید 
دکتر شوی و یا هم مهندس لذا ذهن فرد را به سمتی 
شغل  این  ها  شغل  مفیدترین  و  بهترین  که  برند  می 
حرفه  از  آموز  دانش  یک  شاید  که  صورتی  هاست،در 
راهنمایی  اگر درست  بیاید و  مانند خیاطی خوشش  ای 
در  خادمی  باشد.   اجتماع  برای  مفیدی  فرد  شود،بتواند 
پایان گفت و گو بیان می کند: بعد از فوت مادرم به علت 
بیماری اش من و پدرم با هم زندگی می کنیم که پدرم 
هم بعد از سانحه تصادفی که برایش رخ داد تبدیل به 
یک بیمار تراکستومی شد و من از نزدیک با مشکالت 
اینگونه بیماران روبه رو شدم که باعث شد ایده ساخت 
این دستگاه  به ذهنم برسد و درست مثل دیابت مادرم 
که باعث شد دستگاه هوشمند دیابت و دستگاه هوشمند 
اوج  در  پدرم  که  زمانی  در  کنم  اختراع  رو  گلوکومتر 
ساعته  چهار  و  بیست  مراقبت  به  احتیاج  و  بود  بیماری 
و  نکشیدم  تحقیقاتی  کار  از  دست  هم  باز  من  داشت 
پدرم  به پشتوانه عالقه شخصی و وجود شرایط خاص 
به فکر ساخت دو دستگاه، ساکشن هوشمند مخصوص 
بیماران تراکستومی و دستگاه پالس اکسیمتر، افتادم،که 
اکنون کارهای ثبت و ساختش در حال انجام است. در 
را مدیون مشکالت و سختی  تمام موفقیت هایم  واقع 
به  موقع  هیچ  شاید  نبود  اگر  که  هستم،  زندگی  های 
این فکر نمی افتادم. مشکالت  مجبورم کردند خودم را 
بسازم و با یاری خداوند،به آن چیزی که در ذهنم بود 
برسم که البته این به نظرم کافی نیست و دوست دارم 
با  و  پرانرژی  های  جوان  به  بتوانم  که  برسم  جایی  به 
انگیزه کمک کنم ،تا آنها هم از مشکالت نترسند،تالش 
کنند و به اهدافشون برسند. خادمی ادامه می دهد:هیچ 
گاه حاضر نشدم خودم را تسلیم مشکالت کنم و همیشه 
اگر  و  ام  بوده  مشکالت  زدن  دور  برای  راهی  دنبال 
بگویم ناامید نشدم شاید غلو گویی کرده ام ولی خیلی 
توانم   نمی  مطلوبی  نتیجه  کنم  می  حس  که  ها  وقت 
بگیرم،هر کاری از دستم بر می آید انجام می دهم و به 
هر دری می زنم و به  نتیجه فکر نمی کنم،که در اکثر 

اوقات نتیجه هم رضایت بخش بوده است

بیمــاری ، ایــده ی اختـــراع
اختراعی که در استان رد شد اما در کشور مقام آورد

تحقق آروزی کودکان چاه عباسگفتگوی آوا با جوان مخترع بیرجندی:

 توسط “سامسونگ”

با موسسه  قدم همکاری  اولین  در  سامسونگ 
اقدامی خیر خواهانه و صادقانه  در  امام علی)ع( 
محروم  کودکان  آرزوی  های  نامه  به  پاسخ  در 
تلوزیون  دستگاه   30 عباس  چاه  روستای 
برایشان ارسال کرد. روستای چاه عباس در 230 
کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی و نزدیکی 
خشک  و  گرم  اقلیمی  شرایط  با  افغانستان  مرز 
واقع شده، اهالی این روستا محروم که مرزبانان 
های  نامه  پیش،  چندی  هستند  عزیزمان  کشور 
آرزوی کودکان خود را به امید بخشش نیکوکارانه 
افزایی  خیرین و به واسطه مسئوالن ستاد توان 
امام علی)ع( روانه تهران کردند.  موسسه خیریه 
های  نامه  دریافت  از  پس  سامسونگ  شرکت 
شد  کار  به  دست  معصوم  عزیزان  این  صادقانه 
این  به  پاسخ  در  را  اینچ   40 تلوزیون  تعدادی  و 
آرزوها با کاروانی از عشق و محبت روانه دیاری 
کردند تا نگاه کویر چشم انتظار نماند. مدیر روابط 
با  در مصاحبه  امام علی  عمومی موسسه خیریه 
رسانه ها، گفت: همراهی هنرمندان و خیرین و 
تازه  جان  تا  است  شده  باعث  اقتصادی  فعاالن 
دمیده شود، چندی  مناطق محروم  کالبد  در  ای 
با  مارکت  اول  شرکت  خواهانه  خیر  اقدام  پیش 
مهر  کامل  التحریر  لوازم  بسته  اهدای1250 
هم  و  ساخت  محروم  مناطق  برای  رویایی  ماه 
اکنون نیز سامسونگ پا در رویای کودکان نهاد و 
آرزوهای آنان را به حقیقت بدل کرد که هیچ گاه 
از ذهن کودکان فراموش نخواهد شد. مدیر روابط 
عمومی موسسه خیریه امام علی)ع( ضمن تشکر 
از محبت ویژه و دلسوزانه شرکت سامسونگ به 
اظهار  موسسه   این  حمایت  تحت  روستاییان 
تمامی  همکاری  این  تداوم  با   : نمود  امیدواری 
شوند.  مند   بهره  خدماتی  چنین  از  روستاییان 
علیشاه افزود: اقدام سامسونگ پیغامی است برای 
تمامی شرکت های صنعتی، تولیدی و بازرگانی 
وسیله  به  را  خود  اقتصادی  های   فعالیت  که 
کرده  متبرک  ای  خواهانه  خیر  اقدامات  چنین 
فاطمه  نیرند.  یاد  از  را  کشور  محروم  مناطق  و 
امام علی)ع( شهر  افزود: موسسه خیریه  علیشاه 
ری نتایج تمامی فعالیتهای خود را در طرح جامع 
توان  مرحله  از  که  اکنون  و  کرده  تدوین  معین 
طرح  شهرستان  و  عبور  روستا  به  روستا  افزایی 
به  این طرح  ارائه  آمادگی  کند  می  اجرا  را  خود 
مجامع دانشگاهی و همین طور ملی نمودن طرح 
خیریه  موسسه  است  ذکر  شایان  دارد.  را  معین 
شروع  استان  این  در   88 سال  از  علی)ع(  امام 
اقدامات  نمودن  معطوف  با  و  کرده  فعالیت  به 
اشتغال،  سازی،  فرهنگ  محور  چهار  حول  خود 
سالمت و مسکن از مهاجرت روستاییان و خالی 
بر  عالوه  و  جلوگیری  کشورمان  مرزهای  شدن 
این زمینه های مهاجرت معکوس را فراهم نمودند

سنگ مزاری
 به وسعت اقیانوس

* سهیال ملک محمدی

گاهی قلم باید احترام نظامی را بیاموزد. سالم 
بر شهدای این روزهای ایران. سالم بر مردی که 
 همیشه دلتنگی هایش را در چمدان سفر می بندد
  و با خود به دریا می برد. شاید بتوان گوشه ای
 از همه آنچه که او زندگی می کند را با به بند 
کشیدن واژه ها روایت کرد: من روی آب زندگی 
عنوان  با  کشتی  در  آب  مفهوم  اما  کنم،  می 
احتیاط  با  باید  را  آب  خورده.  گره  بندی  جیره 
نیست. ای  چاره  این  جز  به  که  کنیم،  مصرف 
و  سرد  روزهای  کنم  می  تالش  قوا  تمام  با 
سربی و تکراری روی آب با کار سخت و طاقت 
فرسای موتورخانه، آدم آهنی ام نکند. گاهی همه 
دلخوشی ام  حضور خانواده در کشتی است که آن 
هم با نگرانِی نبودن پزشک برای بیماری کودک 
روزها  این  چند  هر  شود.  می  سپری  خردسالم 
کشند می  قد  و  شوند  می  بزرگ   که   فرزندانم 
 دیگر کمتر همراهم  می شوند، درس و مدرسه 
هرگز  گذارد.  نمی  »بابا«  همراهی  برای  مجالی 
بعد  وقتی  کودکم  که  روزی  کنم  نمی  فراموش 
از ماه ها مرا دید، »عمو« صدایم کرد. این روزها 
احساس می کنم روی خشکی با همه بیگانه ام. 
بعد از ماه ها وقتی به خانه باز می گردم  زمان 
را گم می کنم. ساعات خواب و بیداری و سیری 
را. گاهی نگران گلدان روی میز  ام  و گرسنگی 
می شوم که نکند به خاطر امواج دریا روی زمین 
بیفتند و بشکند. با دیدن تلویزیون منزل دلم می 
خواهد  که با طناب و تسمه آن را به جایی ببندم 
و محکم کنم؛ یا با شنیدن صدای بوق اتومبیل ها 
شروع  و  افتم  می  موتورخانه  آالرم های  فکر  به 
ها  این  کنم.  می  احتمالی  موارد  زدن  به حدس 
آتش نشان چه  را گفتم چون همه می دانند یک 
اما  دارد  وظیفه ای  چه  خلبان  یک  می کند،  کار 
دریا  روی  و  دریانورد کیست  می داند  کمترکسی 
چه می کند. مردان دریا بزرگ شدن بچه هایشان 
اجتماع  و  خانواده  و  روز  مسائل  از  نمی بینند،  را 
بی خبرند و تمام بار زندگی بر دوش همسرانشان 
توان سوز  و  دریانوردی سخت و خطرناک  است. 
کشتی  کارکنان  گوش  بیخ  همیشه  خطر  است. 
با  تصادف  بود:  ها  تصادف  مراقب  باید  است. 
صخره یا کشتی دیگر، باید مراقب بی احتیاطی 
ها بود که گاهی حتی فرصت اشتباه هم نیست 
از ساحل فاصله گرفته  آن هم وقتی که کشتی 
فنی،  نقص  است.  بر  زمان  کمک  رسیدن  و 
بماند.  که  هم  جوی  شرایط  و  آتش سوزی 
همه  به  باید  هم  را  دریایی  دزدان  حمله 
حال  هر  به  اما  کرد.  اضافه  حوادث  این 
است. عالقه  از  نوعی  هم  کشتی  روی  کار 
خوانید  می  را  ها  واژه  ترتیب   این  که  اکنون 
شاید دریانوردان ایرانی در حال دفاع از مرزهای 
آبی باشند، یا در حال آب ریختن به آسیاب اقتصاد 
به دریانوردانی که  یا در حال کمک  این کشور، 
شکوهمند  »تشییع  گفت:  برایشان  باید  دیگر 
پیکر  شکوهمند  تشیع  ایرانی...  دریانوردان  پیکر 
گم  غواص   شهدای  توسط  ایرانی  دریانوردان 
مظلوم.« همیشه  ایران  شد؛  خواهد  انجام  نام 

تنگه چاهکوه در جزیره قشم

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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مهارت مدیریت کسب و کار
 برای داشتن حداکثر کارایی

رهبران کسب و کار میزان بهره وری رو با کیفیت و 
کمیت میزان خروجی کارشون اندازه گیری می کنند. به 
نظر می رسه مدیران نقش مهمی در یک کسب و کار 
دارند. اونها تصمیم می گیرند، اقدامات رو عملی می کنند 
و در نهایت اون ها رو تحت کنترل قرار می دند.مهارت 
های حرفه ایی و نقش مدیران مهم و کاربردی هستند و 
نه تنها افرادی که توی کسب کار هستند می تونند ازش 
استفاده کنند بلکه افراد معمولی هم می تونند از اون ها 

الگو برداری کنند و در زندگی شون به کار ببرند.
اولویت بندی وظایف:یادداشت کردن و تنظیم کارهای 
روزانه می تونه یکی از روش های موثر برای رسیدن به 
کارایی بهتر باشه. روی کارهایی که مهم هستند تمرکز 
کنید، می تونید با پرسیدن این سوال از خودتون که: 
کدوم کار الزمه اول انجام بشه؟ و یا سنجیدن ارزش 
کارهایی که باید انجام بدید، اون ها رو مشخص کنید. 
بسیار ضروریه که کارهایی که باید اول انجام بشند رو 
تشخیص بدید تا کار درست در زمان درست انجام بشه.

زمان رو به درستی مدیریت کنید:در اسرع وقت شروع 
کنید. »کارهاتون رو به جای اینکه به زمان دیگه محول 
کنید همین االن انجامش بدید.” این جمله رو میشه جزو 
رازهای افرادی که در کسب و کار هستند قرار داد، اون 
ها به کمک این اصل می تونند به بسیاری از کارهاشون 
برسند. برنامه ریزی و یادداشت به اون ها کمک می کنه 
تا فعالیت ها و میزان پیشرفت شون رو در طول روز دنبال 
کنند. و با استراحت کوتاه به خودشون پاداش میدند، به 
اندازه کافی کوتاه هست تا از اتالف وقتشون جلوگیری 
بشه اما به اندازه کافی هم وقت دارند تا ذهنشون رو برای 

کار جدید آماده کنند.

پیشگویی برای پادشاه نادان

پیش گو به  پادشاه گفت که در روز و ساعت مشخصی 
بالی عظیمی برای پادشاه اتفاق خواهد افتاد.  پادشاه از 
شنیدن این پیش گویی خوشحال شد. چرا که می توانست 
پادشاه به سرعت به  از وقوع حادثه کاری بکند.  پیش 
بهترین معماران کشورش دستور داد هر چه زودتر محکم 
ترین قلعه را برایش بسازند.معماران بی درنگ بی آن که 
هیچ سهل انگاری و معطلی نشان بدهند، دست به کار 
شدند.  روز و شب به ساختن قلعه پرداختند. سرانجام یک 
روز پیش از روز مقرر قلعه آماده شد. پادشاه در آستانه روز 
وقوع حادثه به گفته پیش گو، وارد اتاق سری شد که از 
همه جا مخفی تر و ایمن تر بود. سرانجام پادشاه احساس 
کرد آسوده خاطر شده است. چرا که گمان کرد خود را 
کامال از جهان خارج، حتی از نور و هوایش، جدا کرده 
است.معلوم است که پادشاه خیلی زود در اتاق بدون هوا 
خفه شد و مرد. پیش گویی منجم پادشاه به حقیقت پیوسته 

بود و سرنوشت شوم طبق گفته پیش گو رقم خورده بود!
نتیجه گیری: معنی این داستان را می توان به قلب انسانها 
از جمله خود ما تشبیه کرد. در دل ما هم قلعه بسیار 
محکمی وجود دارد. این قلعه با مواد مختلفی محکم تر 
از سنگ ساخته شده است. این مواد چیزی به جز خشم و 

نفرت، گله و شکایت،  غرور و کبر، شتاب، نیستند.

اگر ابتدا بتوانیم بفهمیم در کجا قرار داریم 
و به کجا می رویم، بهتر می توانیم قضاوت کنیم

 که چکار کنیم، و چگونه آن را انجام دهیم.

هر کسی پتانسیل خالقانه ای دارد، و از لحظه ای
 که بتوانی این پتانسیل خالقانه را ابراز کنی، 

می توانی شروع به تغییر دادن دنیا کنی.

به مالزمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم
مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

راه پیشرفت برای انسانی جوان این است که خودش 
را به هر طریقی می تواند بهبود دهد، و هرگز سوءظن 

نداشته باشد که کسی می خواهد مانع او شود.

نگرانی من این نیست که خدا طرف ما است یا نه؛ 
بزرگترین نگرانی من این است که ما طرف خدا باشیم، 

چرا که خداوند همیشه طرف حق است.

زیاد مهم نیست که ما ثروتمند به دنیا آمده ایم یا فقیر، 
همچنین اهمیتی ندارد که مدرک تحصیلی ما چیست. کمتر 
ما را صرفا براساس مدرک تحصیلی ارزیابی می کنند و 
جالب است بدانید که اگر فکرمان خوب کار کند و به ما 
لقب خوش فکر بدهند، حتی وجود نقصی در  جسممان هم 
به چشم نخواهدآمد. اگر به اندازه کافی برای دستیابی به این 
لقب و جایگاه برنامه ریزی، تالش و هدف گذاری کنیم، 
یقین داشته باشیم که پس از مدتی تمام زمینه های دستیابی 

به اهداف واال و حتی دست نیافتنی فراهم خواهدآمد.
1. کمال همنشین در ما اثر می کند

 اگر پنج نفری که بیشترین زمان خود را با آنها می گذرانید، 
به جز خانواده و اقوام، شما از آنها خوش فکرتر، ثروتمندتر، 
موفق تر و داناتر هستید، اجازه دهید صادقانه بگویم که 
برای شما متاسفم! چون شما از آنها چیزی یاد نمی گیرید 
تبریک می  به شما  از شما جلوتر هستند،  آنها  اگر  ولی 
گویم. پس اولین گام برای تمرین خوش فکری این است 
که با انسان های خوش فکر مراوده و نشست و برخاست 
داشته باشیم. تمام کسانی که ما با آنها مراوده داریم، بدون 
تردید روی ما اثر می گذارند، حتی اگر تعامل مستقیمی 
هم نداشته باشیم. اگر با انسان هایی بنشینیم که مدام در 
حال رشد و یادگیری هستند و همواره با افکار بلندپروازانه 
در حال ریسک، سعی و خطا هستند، بدون شک ما هم 
آن گونه خواهیم شد. مراقب باشیم که به طور ناخودآگاه از 

اطرافیانمان تاثیر منفی نگیریم؛ منظور از تاثیر منفی حتی 
می تواند تاثیرنگرفتن باشد، زمانی که ما پیشرفت نمی 
کنیم، یعنی درجا می زنیم و وقتی درجا می زنیم، یعنی 
دیگران پیشرفت می کنند و وقتی دیگران پیشرفت کنند، 

یعنی ما در حال پسرفت و عقب ماندن هستیم.
 2. افکار خوب، عمر کوتاهی دارند

 یکی از تمرین ها برای خوش فکری این است که به 
محض اینکه فکر ناب و خالقانه ای به ذهنمان خطور 
می کند، سریعا اقدام کنیم و بدانیم که شاید لحظه ای 
بعد، انگیزه، انرژی و حوصله عملی کردن آن را نداشته 
باشیم. آگاه باشید زمانی که افکار ناب به سراغ ما می آیند، 
ما پتانسیل و انرژی الزم را برای عملی کردن آنها داریم. 
اگر وجود ما و کائنات، آمادگی الزم را نداشته باشند، حتی 

فکر چیزی هم به سر ما نمی زند.
 بدانیم که چون زمینه آماده است، آن فکر به ذهن ما 

خطور کرده است، پس به سرعت دست به اقدام بزنید.
3. در محیط مناسب قرار بگیریم

 حتی اگر شرایط کنونی زندگی، کسب و کار و روزگار 
مطالب  خواندن  با  توانیم  می  نیست،  ما  مراد  وفق  بر 
انگیزشی، کتاب های مفید، گوش دادن به صوت های 
موثر و مکالمه با افراد خوش فکر، موقتا حال فکر خود 
را  ما  وضعیت  زاری  و  ناله  بدون شک  کنیم.  خوب  را 
بهتر نخواهدکرد؛ اگرچه بسیاری از افراد می گویند که 

ولی  شود،  نمی  نان  و  آب  هم  بودن  خوش  جهت  بی 
تحقیقات نشان داده است که در زمان گرفتاری ها، بی 
را  بهتر  به شرایط  دستیابی  احتمال  بودن  جهت خوش 
محیط،  وقتی  شکایت.  و  گله  و  غم  تا  کند  می  بیشتر 
شرایط و آدم های مناسب در اطراف ما قرار بگیرند، ما 
هم ناخودآگاه در شرایطی قرار می گیریم که می توانیم 
افکار مثبت و اثرگذار را جذب کنیم. پس حواسمان باشد 
که در این شرایط تیر و کمان خود را همراه داشته باشیم 
و با سالح قلم و کاغذ، شکارچی افکار ناب باشیم و از 

یادداشت برداری غفلت نکنیم.
4. اولویت اصلی را خوش فکری قرار دهیم

 در هر شرایط و موقعیتی به دنبال ایده دادن، ایده پردازی 
آنقدر  را  تمرین  این  و  باشیم  مثبت  نکته  یک  یافتن  و 
انجام دهیم تا بتوانیم به خوب فکر کردن، خوش فکری، 
مثبت فکرکردن و مثبت دیدن عادت کنیم؛ به طوری که 
خودمان را موظف کنیم، حتی از یک واقعه ناخوشایند یک 

نکته مثبت پیدا کنیم و این را بارها تمرین کنیم.
 برای این کار وقتی به اخبار گوش می دهیم و حادثه 
ای را گزارش می کنند، سعی کنیم نکته مثبتی را پیدا 
کنیم و پیش بینی کنیم که عواقب این حادثه چه نکات 
مثبتی را به بار خواهدآورد. وقتی خبر ناگواری را از کسی 
برای ما می آورند، تالش کنیم تا ببینیم چه خیری در آن 
بوده است. شاید پیشینیان ما به همین دلیل در هر اتفاقی 

می گفتند حتما خیری در آن بوده است. شاید آنها می 
خواستند که ما را به مهارت خوب فکر کردن و خوش 

فکری مسلط کنند.
5. تمرین، تکرار، تسلط، کوتاه نیایید؛ اگر طعم 
اید، پس   را چشیده  بودن  فکر  شیرین خوش 

ادامه دهید و اصرار کنید
 مداومت و اصرار است که ما را به نتیجه می رساند. با این 
تمرین ها و با این تغییرات که ایجاد می کنیم، به زودی 
شاهد نتایج مثبت و چشمگیری در روند زندگی و کسب و 
کار خود خواهیم بود. انسان ها تصمیمات کوچ زیادی را 
در زندگی خود می گیرند و این تصمیمات دریک لحظه 
ناموفق در  انسان های موفق و  تفاوت  افتند.  اتفاق می 
تصمیماتی است که گرفته اند و می گیرند و باید بدانیم 
بلکه  آن تصمیم، فقط در آن لحظه گرفته نشده است، 
حاصل طرز تفکر آن فرد و این است که چگونه فکرکردن 
را چطور آموخته و چطور خود را به خوش فکر بودن عادت 
داده و بدون شک، سال ها تمرین و تکرار منجر به یک 
تصمیم در یک لحظه شده که مسیر زندگی و کسب و کار 

آن فرد را تغییر داده است. 
ما به کسی که تصمیمات کلیدی می گیرد، می گوییم چقدر 
خوش فکر است، ولی یادمان باشد که آن خوش فکری در 
لحظه رخ نمی دهد، بلکه نتیجه سال ها آموزش، تعلیم، 

تمرین، تکرار و تسلط است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای مردم همانا وعده خدا حق است زنهار تا این زندگی دنیا شما را فریب ندهد و زنهار 
تا ]شیطان[ فریبنده شما را در باره خدا نفریبد سوره فاطر، آیه 5

حدیث روز  

تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای و سّر هر حکمتی و شرف و بزرگی هر عملی است و هر که از با تقوایان کامیاب گشته به وسیله تقوا 
کامیاب شده است. امام حسن )ع(

سبک زندگی

چگونه خوش فکری را تمرین کنیم؟

پنجشنبه  * 28 دی  1396 * شماره 3984 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3984

164759382

235814976

897623415

986431257

412975638

753268194

571342869

628197543

349586721

جدول سودوکو  فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
  با موقعیت عالی به صورت نقد و اقساط

 به فروش می رسد.    09158254172

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس
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 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،

سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

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

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

09157213571 - صالحی منش

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 

در سطح استان نقدا خریدار است.
 بین رجایی 21 و 23      09036240644

کارت دانشجویی اینجانب حمیدرضا شریفی تبار 
به شماره دانشجویی 9411111130 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب ابوالفضل دستی 
گردی به شماره دانشجویی 9411111122 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروشــی
 باغ واقع در دشت بجد 

به مساحت 2700 متر، حصار شده
 با 130درخت )زرشک، عناب و 

پسته( 5 ساله و یک ربع آب شیرین
 حاشیه آسفالت

09156692845

دو مجموعه در معلم  13
 یک مجموعه دو طبقه هر کدام پنج 
خواب مجموعا 600 مترمربع و یک 

مجموعه شامل یک باب آپارتمان
 4 خوابه )200 مترمربع( و یک سالن 

10اتاقه )350 مترمربع( ، دارای 
پارکینگ به صورت مجزا و یا یکپارچه 

به رهن و اجاره داده می شود.
 )مکان سابق کانون زبان ایران(

09151642449

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه

10درصد تخفیف ویژه 
به مدت ده روز

چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 
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منع استفاده از پستانک در شیرخواران

و  بطری  ارائه  کلی  طور  به  نیوز-  سالمت 
پستانک در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده 
شیرخوار  سردرگمی  ایجاد  دلیل  به  می کنند 
در گرفتن پستان و اختالل در تداوم تغذیه با 
شیر مادر، توصیه نمی شود. اشکال در گرفتن 
از  استفاده  عارضه  شایع ترین  پستان  صحیح 

پستانک است که به علت وجود تفاوت در مدل 
مکیدن پستان مادر با بطری یا پستانک ایجاد 
می شود. رشد نامناسب دندان ها به علت مکیدن 
نامناسب، تقویت حرکات غلط در فک و زبان و 
تأثیر منفی بر رشد طبیعی و تشریحی فک و 
دهان نیز از دیگر عوارض استفاده از پستانک به 
شمار می رود. افزایش احتمال ابتالی شیرخوار 
به انواع عفونت ها نیز در این نوزادان بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران- یکی از انواع عقب ماندگی های ذهنی که از دوران 
جنینی آغاز می شود اختاللی به نام سندروم داون است؛ این سندروم یک 
بیماری ژنتیکی است که به دلیل تغییر کامل یا نسبی در کروموزوم 21 
به وجود می آید. افراد معموالً 23 کروموزوم از هر کدام از والدین خود به 
ارث می برند که در مجموع 46 کروموزموم می شود؛ زمانی که در تعداد 
کروموزوم ها اختاللی به وجود آید آن ها می توانند باعث تغییر تکامل 

فکری و فیزیکی بیمار شوند؛ در سندروم داون جنین به جای 2 کپی از 
کروموزوم 21 ، سه کپی از این کروموزوم را به ارث می برد. احتمال مبتال 
شدن به سندروم داون در بین فرزندان مادرانی که با سن بیش از 35 سال 
باردار می شوند نسبت به دیگر مادران بیشتر است که مسئله وراثت تا حدی 
در این بیماری موثر است. در این بیماری کروموزوم 21 از 2 به 3 افزایش 
می یابد؛ سندروم داون با جابه جایی میان کروموزوم های غیرجفت اتفاق 

می افتد که این جا به جایی بر اثر شکسته شدن کروموزوم و متصل شدن به 
کروموزوم دیگری به وجود می آید. از روش های تشخیص سندروم داون 
نمونه برداری از جفت است، گفت: در این روش DNA خون مادر را بررسی 
 High مرز خطر(، عبارت( Border Risk می کنند؛ جواب آزمایش با عبارت
Risk )شدیداً خطرناک( و عبارت Low Risk )کم خطر( نشان داده می شود 

که در صورتی جواب High Risk باشد، کودک مبتال به سندرم داون است.

فرزندان کدام خانواده ها ممکن است با سندرم داون به دنیا بیایند؟

زنان و مردان مستعد لخته شدن خون 

عروق  و  قلب  متخصص  یک  نیوز-   طبنا 
از  بعد  زنان  و  سال   40 باالی  مردان  گفت:  
لخته  ایجاد  مستعد  یائسگی  دوران  شروع 
خون در رگ ها هستند ضمن اینکه دارندگان 
بیماری های زمینه ای، فشار خون درمان نشده  
و افزایش چربی خون نیز می تواند افراد را در 

معرض خطر قرار دهد. مصرف دخانیات نیز به 
دلیل افزایش خاصیت لخته شدن خون در بدن، 
تنگ شدن جداره و همچنین اسپاسم رگ ها در 
بروز لخته های خونی موثر است. افزایش وزن و 
بیماری دیابتی که خوب کنترل نشده باشند و 
آلودگی هوا استعداد ایجاد لخته خون را افزایش 
می دهند. سابقه فامیلی در سکته های قلب و مغز 

نیز می تواند در این مورد موثر باشد.

همه چیز درباره آسپیرین

آخرین خبر- آسپیرین یکی از مهم ترین داروهای 
ویژه  به  بیماران،  دهنده  تسکین  و  درد  ضد 
بیماران قلبی است. آسپیرین  از جمله داروهای 
ضد التهاب غیر استروئیدی محسوب می شود.از 
جمله خواص این نوع از داروها می توان کاهش 
التهاب، ضددرد و تب بُر را نام برد؛ همچنین این 

نوع از داروها اعتیاد آور نیست.عالوه بر رفع تب 
و درد، آسپیرین برای جلوگیری از لخته شدن 
خون، پیشگیری از بیماری های قلبی، سر درد 
و زخم های گوارشی تجویز می شود.آسپیرین 
همچنین به عنوان  رقیق کننده خون، اثر گذاری 
بر پالکت ها، پیشگیری از آلزایمر و جلوگیری از 
برخی سرطان ها کاربرد دارد. این دارو موجب 
تقویت اثر داروهای ضد انعقادی خوراکی می شود.

توصیه هایی برای جلوگیری از 
تداخل دارو و غذا

 بهداشت نیوز- گاهی داروهایی که مصرف می کنید
 و غذاهایی که می خورید با یکدیگر تداخل دارند 
داروهای  روی  توانند  به طوری که غذاها می 
نسخه دار یا بدون نسخه از جمله آنتی اسیدها، 
ویتامین ها و قرص های آهن اثر منفی بگذارند. 

از پزشک یا دکتر داروساز خود بپرسید بهتر است 
دارو را با یک میان وعده یا وعده غذایی مصرف 
کنید، یا با معده خالی. هیچ دارویی را همزمان با 
مصرف ویتامین ها استعمال نکنید. داروها را با 
نوشیدنی های داغ مخلوط نکنید. دارو را با یک 
لیوان پر آب مصرف کنید مگر آن که پزشک تان 
توصیه دیگری داشته باشد. هرگز دارو را با غذا 

مخلوط نکنید یا کپسول دارو را باز نکنید.

رابطه کاهش وزن و آزاد شدن سموم 

مواد  انواع  برخی  این مسئله که  ایران-  عصر 
چربی  های  سلول  در  مضر  بالقوه  شیمیایی 
انسان ذخیره می شوند، درست است. نگرانی 
اصلی در این زمینه به گروهی از مواد شیمیایی 
به نام آالینده های آلی پایدار مربوط می شود. 
موجب  موقت  طور  به  تواند  می  وزن  کاهش 

افزایش میزان آالینده های آلی پایدار در جریان 
خون شود، زیرا این ترکیبات ذخیره شده از بند 
سلول های چربی آزاد می شوند. اما آنچه که 
به طور دقیق نمی دانیم این است که گردش 
این آالینده های آلی پایدار در خون چه اثراتی 
را ممکن است به همراه داشته باشد. خوشبختانه 
بسیاری از آالینده های آلی پایدار آزاد شده در 

نهایت از بدن خارج می شوند.

آتش سوزی در پاساژ حسن زاده قاین

قاین،در  نشانی  آتش  ایستگاه  فتاح مسئول  به گفته 
پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مقارن با ساعت 
1:45بامداد روز گذشته مبنی برحریق پاساژ حسن زاده 
واقع در ابتدای خیابان امام خمینی ،نیروهای آتش نشانی 
با دودستگاه خودرو و4 نفر نیرو سریعا به محل حریق اعزام 
ودرمدت 30دقیقه حریق را کامال اطفاء نمودند.  در این 
آتش سوزی که علت آن درحال بررسی می باشد  مغازه 
 پارچه فروشی داخل پاشاژ کامال سوخت وبه مغازه های

 روبرو وکنار آن آسیب رسیده و همچنین گچ سقف 
پاساژ براثر حرارت فرو ریخت.

کشف بیش از نیم تن تریاك و حشیش در عملیات پلیس 
 

فرمانده انتظامي استان از کشف 533کیلوگرم تریاک و حشیش طي دو عملیات جداگانه در 24 ساعت گذشته خبر داد.  سردار مجید شجاع 
درگفت:مأموران پلیس امنیت عمومي با همکاري پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي از دپوی مقدار قابل توجهي مواد مخدر در 
شهرستان بیرجند مطلع شدند.  وي اظهار داشت: پس از شناسایي محل دپوی مواد مخدر با هماهنگي مقام قضائي در بازرسی انجام 
شده 246کیلو و500گرم تریاک و 37کیلو و 500گرم حشیش کشف شد.  فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي افزود:در عملیاتي دیگر 
در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي و تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان طبس با همکاري پلیس 
امنیت عمومي استان با کسب خبري مبني بر جابجایي و انتقال مواد مخدر از محورهاي شهرستان طبس بالفاصله بررسي موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. سردار شجاع گفت: مأموران انتظامي شهرستان طبس و یگان تکاروي 102 دیهوک به محل تردد قاچاقیان 
اعزام شدند که هنگام کنترل محورهاي عبوري دو دستگاه سواري قاچاقچیان را مشاهده و متوقف کردند که در بازرسي از خودروها 249 
کیلوگرم تریاک کشف و سه متهم دستگیر شدند. وي تصریح کرد:در این دو عملیات مقدار 533کیلوگرم تریاک و حشیش،دو دستگاه 

خودرو توقیف و شش قاچاقچي با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند. 

واژگونی سمند در ۲۰ کیلومتری خوسف با چهار مصدوم

دستگاه  یک  روزگذشته  صبح  گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس  جانشین 
بر  خودروی سمند در کیلومتر 13 محور خوسف  خور واژگون شد که 

و  راننده  حادثه  این  اثر 
به  و  زخمی  سرنشین  دو 
رضا)ع(  امام  بیمارستان 
شدند.  منتقل  بیرجند 
علت  مرد  نیک  سرهنگ 
این حادثه را بی احتیاطی 
راننده پراید به دلیل عدم 

توجه به جلو اعالم کرد.

برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی در سرایان

 جشنواره بازی های بومی محلی 19 بهمن ماه جاری در سالن ورزشی 
ملت سرایان برگزار می شود .راضیه رمضانی سرپرست اداره ورزش و 
 جوانان در این باره می گوید: خوشبختانه ما در منطقه ای زندگی می کنیم

 که بازی های بومی و محلی سابقه طوالنی دارد که این خود می تواند 
نقطه عطفی برای به نمایش گذاشتن این آداب و سنن باشد. این جشنواره 
قرار است در  سه شهرسرایان، سه قلعه و آیسک  در قالب مسابقه  با 
همکاری فرمانداری برگزار و برترینها نوزدهم بهمن ماه در هر رشته 
مشخص گردد. هدف از این جلسه ارائه برنامه ها و نحوه اجرای جشنواره  

و شناسایی ورزش های بومی و محلی به نسل امروزی است.

شهباززاده به القطر پیوست!

ورزش 3-  بازیکن استقالل تنها چند روز بعد از فسخ قرارداد با این 
باشگاه راهی قطر شد تا فوتبال خود را در لیگ ستارگان پیگیری کند. 
سجاد که گفته می شد با پیشنهادات خوبی از دو تیم تراکتورسازی 
و ذوب آهن روبرو شده و حتی آخرین اخبار از سفر این بازیکن به 
داشت،  حکایت  نویی  قلعه  امیر  شاگردان  به  پیوستن  برای  اصفهان 
به یکباره تغییر مسیر داد و صبح روز گذشته راهی دوحه شد تا پای 

مذاکره با یکی از باشگاه های این کشور بنشیند.

فهرست بازیکنان ورودی و خروجی 6 تیم لیگ برتر
 در نقل و انتقاالت  زمستانی

بازیکنان  فهرست  لیگ  انتقاالت  سازمان  و  نقل  کمیته  ایسنا-  
ورودی و خروجی تیم ها در نقل و انتقاالت نیم  فصل را به شرح زیر 
اعالم کرد:  ذوب آهن اصفهان:  ورودی: بختیار رحمانی، میالد شیخ 
فخرالدینی، اکبر ایمانی، محمد حسین  مهرانفر، حسن کریمی خروجی: 
ایمان موسوی، اسماعیل شریفات، مهدی مهدی پور، احسان پهلوان، 
 دانیال اسماعیلی فر، علی حمام. سایپا:  ورودی: آرمان رمضانی، مهرداد 
آستانی،  علی  عباس زاده،  محمد  خروجی:  نانگ  آلویس  کفشگری، 
عالمه.  ابراهیم  شریفی،  مهدی  ورودی:  سپاهان:   ماهینی.  دانیال 
ناصر  فاضلی،  حسین  عالیان،  جهان  امین  ثاقبی،  شاهین  خروجی: 
رافایل  اسچولر،  مرادی،  علی  مهدی  اولیویرا،  لی  وینستون  قالوند، 
جوادی  امین  مهدوی،  محمدرضا  ورودی:  سپیدرود:    . رودریگو  ژایو 
محمد  و  جهش  رضا  علیرضا  نورمحمدی،  غالمی،  محمد  مقدم، 
صادق رفیعی .خروجی: غالمرضا رضایی، احمد آهی، شهاب کرمی، 
امیر تقوی، رضا جهش و  محمد صادق رفیعی، امیر ارسالن نهنگی 
.سیاه جامگان:  ورودی: محمد علی فرامرزی، حسین زامهران، حنیف 
محمدرضا  خروجی:  سابانادز.  نیکولوزی  عمران زاده، حسین  بهرامی، 
خرسندنیا، بهتاش میثاقیان، روح ا... سیف الهی، حسین  بهاروند، کویم 
ریکانی،  طالب  ورودی:  آبادان:   نفت  صنعت   . شربتی  رضا  احمدی، 
سعید لطفی، سوشا مکانی، رضا یزدان دوست، حامد  پاکدل. خروجی: 

محسن حمیدی، ناصر ساالری، عزیز معبودی. 

امالک و 
مستغالت

فروش یا معاوضه ویالیی در 
چهکند، زمین 264متر،سند 

ششدانگ  فی توافقی
09151606721

فروش یک قطعه زمین 
مشاع سنددار،بعد از زمین 

های ساخته شده حاجی آباد 
09151602670

واحدآپارتمان مسکن 
مهرمهرشهر، طبقه دوم 
کامل فی: 50 فقط نقدی

09156635962
 

منزل فروشی یا معاوضه 
سند ششدانگ، دو طبقه
 دو نبش، شمس آباد
09159611557

یک ساعت آب با 5 هزار متر 
زمین  جهت احداث باغ ویال
فروش یا معارضه با ماشین

09159620939

1تا 3 قطعه500 سهمی 
حاجی آبادفروش یا معاوضه 

باخودرو ایرانی و خارجی
3 تا 9 م09159646903

زمین فروشی واقع درشمس 
آباد، خیابان دولت، متراژ 
145متر قیمت توافقی

09156694143

زمین مسکونی130متر
درشوکت آباد

فروش یا معاوضه
09158658335

آپارتمان85متر با تمام 
امکانات،نبش بلوار مجیدیه 

52 قسط پرداخت شده
 فی:45م  09383147469

فروش ملک دربست )دهکده 
صفاری- بهدان( حدود 5

هکتار با سند2 قنات   فی 
کارشناسی 091268810

منزل فروشی در شوکت آباد
 زمین 250 ، متر بنا120 

متر  ، شماره تماس 
 0995412072

فروش آپارتمان 90 متری 
خیابان نیلوفر،طبقه4 با

 امکانات فی 117م + 16وام
09153636615

خریدار ویالیی تا 320م در 
مرکز و جنوب شهربه جز 

سجادشهر
09157407660

منزل فروشی 200 متر 
بنا،150متر، شوکت آباد

تلفن تماس
09157563282 

ویالیی ، امیرآباد،2طبقه، فی:  
115م یا معاوضه با کلنگی 

مدرس، معلم، و ... مابه التفاوت 
نقدی 09158611152

فروش ویالیی، امیرآباد، 
شمالی، 180 متر، 120 متر 
زیربنا 2 خواب فی:120م 

09159612370

فروش مسکن مهر،250متر
زیربنا 60 متر، دارای امتیازات  

روستای کوشه 
فی:27م 09153633517

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر 75متری ، دو 
خواب،13م واریزی،طبقه 4

09027611364

فروش مجتمع 130واحدی 
فرهنگیان،  ،92متر بدون 

امتیازات 44م وام دارد
فی 62 م 09198160650

فروش یا معاوضه آپارتمان 
شمالی با موقعیت عالی، مهر 
شهر طبقه سوم 45نقد25م 

وام 09365401922

امتیاز سلحشوران کویر  
واریزی 11و200 فروش
 به قیمت واریزی  
09157236142

فروش 2200مترزمین 
مزروعی سرچاه زینی 

فی توافقی   
09151641631

فروش فوری 
آپارتمان75متری تکمیل 
اسانسوردار.47م نقد ووام 
مسکن 09159617233

منزل مسکونی 
امیرآباد41زمین117و 

زیربنا73 قیمت 35
09151633771

باغ فروشی واقع در روستای 
بوشاد،زمین 1000 متر  

100 متر ویال سندتک برگ 
09391613751

زمین تجاری66متر دونبش
 با موقعیت عالی بهجت26 

فی120م
09151606914

فروش زمین تجاری 
کارگاهی با سند مالکیت 
65متر تجاری500متر 

کارگاهی 09158635135

رهن و اجاره

نیازمند واحد تک خواب 
محدوده مهرشهر

 اجاره تا 150تومان
09368417802

واحد2خواب و1خواب
 برای اجاره ، بلوار جماران

تلفن تماس
09153633509

اجاره واحد مسکونی 
معصومیه،  آخرتالش، 50 
متر،150 اجاره و 2م پیش  

09151634698

جویای کار

به تعدادی راننده  مجرب و 
متعهد و تمام وقت نیازمندیم 

آژانس زنگ خور باال
09363347739

یک مجتمع تولیدی جهت
 تکمیل کادر مونتاژ به چند 

نفر نیرو نیازمند است.
 09903576554

جویای کاربا خودرو پراید 
عصر و شب در آژانس 
ترجیحا شمال شهر 
09361280360

جویای کار:عصر، 21ساله
فوق دیپلم حسابداری، متاهل 
دارای گواهینامه ووسیله نقلیه 

09157236341

به 4 نیروی پاره وقت 
برای منشی دفتر نیازمندیم

تلفن تماس:
09334673057

به یک نیروی با سابقه در 
زمینه فست فود نیازمندیم

  با حقوق مکفی 
09129150355

یک راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس به صورت 

اینترنتی تمام وقت نیازمندیم 
09158639975

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده تمام وقت

نیاز دارد
09154944080 

به یک نیرو
 کابینت ساز نیمه ماهر 

نیازمندیم 
09127025838

به چند نفر فروشنده نوجوان
 جهت کار در فروشگاه کیف 

 و کفش نیازمندیم
09156660174

 
راننده بلدوزر

 با 28سال سابقه کار
آماده همکاری

09159633172

به یک کارگر ساده جهت کار 
در رستوران نیاز مندیم
 واقع در بلوار آوینی 
09375411109

به یک فروشنده با سابقه سوپر 
مارکت 3 تا 11شب ضامن 
معتبر چک و سفته با تعهد 
نیازمندیم 09151631044

نیازمند بازایاب حرفه ای 
مجرب جهت کار در موسسه 
آموزشی056-32207610

09196887914

خودرو

پرایدمدل80 ، سفید دوگانه  
بیمه کامل، تازه تعمیر، 

الستیک 80 درصد دور رنگ 
09399647293

پراید مدل 84.85
شما را تا8500 خریداریم

تلفن تماس
09154698043 

 v8 فروش 206صندوقدار
مدل93  کارکرد 75هزار، 

فی 32م 
09157407660

پژو پارس صفر کیلومتر 
کارتکس

  به فروش میرسد.
09155638839 

 TU5 پژو پارس ال ایکس
مدل 95 فول ، رنگ سفید، 
تمیز و بدون رنگ، فنی عالی 

09355640457

فروش پژو 405 مدل73، 
توافقی،مدارک کامل، تک 
برگ سند یا معاوضه با پراید

09157410810

خریدارم: پارس دوگانه 
سفید،  94-   95

تلفن تماس:
09195513890

پژو 405 نقره ای، مدل 84 
الستیک 80 درصد، بیمه 

تازه شده  فی توافقی
09153634454

فروش وانت دوگانه مدل84
فنی سالم وتمیز

تلفن تماس:
09159630830

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 

فی توافقی
09158610187 

 ، H230 فروش برلیانس
مدل تیر95،رنگ سفید، در 
حد خشک فی: 38/500م  

09367207245

مزدا فروشی دوکابین مدل 
89 نقره ای بیمه 11 ماه 

 الستیک خوب قیمت توافقی 
09151603286

 لوازم منزل

فروش 2 عدداجاق گاز5 
شعله ،تمیز، قهوه ای و سفید
درحد نو، هرکدام90تومان 

09159617560

یک عدد  ماشین لباسشویی 
پاکشوما نو

 دوقلو  فی: 350تومان
09153623271

درآورهفت کشو،کمد و میز 
نهارخوری چهارنفره  فی: 

300 تومان
09156043972

متفرقه

فروش آژانس در معصومیه 
با موقعیت  بسیار عالی

 قیمت توافقی
09151601655

فروش سوپرمارکت با کلیه 
امکانات با موقعیت عالی

 در مهرشهر
09151650578 

فوری: خریدار یک دستگاه 
 پخت پفیال هستیم

تلفن تماس
09155612892 

 فروش سوپر مارکت با 
امکانات عالی در5 کیلومتری 

بیرجند فی:11م
09105487993

فروش با سکول اتحاد 
صد کیلویی در حدنو 

قیمت توافقی
09155617206

فروش کلیه لوازم 
سوپرمارکت 

یا معاوضه با پراید 
09159630830

بشکه نفتی450 لیتری، 
بخاری نفتی وگازی،آبگرمکن 

نفتی و قفسه فی توافقی
09151604453

فروشی اتاق عقب لوله ای 
مزدا تک کابین و دوکابین

 قیمت توافقی
09151603286 

فروش خط تلفن ثابت 
خیابان فردوسی

 قیمت150هزارتومان 
09150524469

خیاطی پاساژ سادسی 
با کلیه امکانات با قیمت 
مناسب واگذار می گردد

09156634704

خط تلفن فروشی محدوده 
سجادشهر برای خرید لطفا 
با شماره زیر تماس بگیرید 

09156693875

فروش یک دستگاه آسیاب 
موتور لیستر ، ساخت 

انگلستان، قدرت هشت اسب 
فی: توافقی  09151601655

فروش قفس مرغ تخمگذار 
برای 700 عدد
تلفن تماس

09156691352

یخچال فریزر ایستاده،
چهار در فی:توافقی 

شماره تماس
 09158619597

فروش یک دستگاه مرغ 
خرد کن و کالباس خرد کن 
و چراغ چشمک زن مرغ و 

ماهی09151614525

فروش یک عدد لباس 
عروس فوق العاده شیک، 

پارچه ترک قیمت750تومان 
09158663225 
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مسئوالن در هر پست و مقامی 
برای اهداف خدایی کار کنند

شبستان- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید 
بر اینکه فرصتها نمی ماند و باید با بهره مناسب از آن 
گره و مشکالت مردم را باز کنیم، گفت: مسئوالن باید 

در هر پست و مقامی هستند در جهت اهداف خدایی 
کار کنند. عبادی در دیدار با شهردار طبس اظهار 
کرد:زندگی با صداقت مردم طبس  قبل از زلزله مثال 
زدنی بود. وی با بیان اینکه زلزله تنها زمین را متزلزل 
نمی کند،بلکه آسیب فرهنگی هم می زند، افزود:مردم 
صداقت  لحاظ  از  بودند  زدنی  مثال  زلزله  از  قبل 
، امانت و خلوص نیت  مردم طبس بی نظیر بود.

اختصاص 10 درصد از منابع مربوط به وام 
صندوق توسعه ملی به حوزه گردشگری

تدبیر  دولت  سیاستهای  راستای  در  خبر-  گروه 
از  قانون حمایت  اجرایی  نامه  آیین  برابر  امید و  و 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی 
مربوط به پرداخت تسهیالت به بخش گردشگری 
و اختصاص یافت.در این راستا به منظور حمایت از 
طرح گردشگری روستایی و عشایر در شهرهایی 
که  افرادی  کلیه  به  نفر  هزار   10 زیر  جمعیت  با 
دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی در بخش 
اقامتگاه بوم گردی  از جمله احداث  های مختلف 
مجتمع  عشایری،  و  روستایی  گردشگری  کمپین 
های گردشگری، هتل ها، متل ها، مجتمع خدماتی 
و رفاهی بین راهی و دیگر تاسیسات گردشگری 

هستند تسهیالت مذکور پرداخت می گردد.

پرداخت میلیاردی صدقات 
در خراسان جنوبی

صدا و سیما- مردم خراسان جنوبی امسال 3 میلیارد 
و 398 میلیون تومان صدقه پرداخت کردند. معاون 
توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت: صدقات جمع آوری شده براساس 
درمانی،  در سرفصل های خدمات  موازین شرعی 
مددجویان  معیشت  و  مسکن  ازدواج،  فرهنگی، 
احمد  نیازمند هزینه می شود.  اقشار  و  زیرپوشش 
رفیعی افزود: مردم استان امسال به طور میانگین 
ماهانه 377 میلیون و 564 هزار تومان برای کمک به 
محرومان صدقه پرداخت کردند .وی تعداد مشترکان 
فعال صندوق های صدقات خراسان جنوبی را 133 

هزار و 373 مشترک اعالم کرد.

 جلسه هیأت مدیره سازمان همیاري 
شهرداریهاي استان برگزار شد

دادرس مقدم- جلسه هیأت مدیره سازمان همیاري 
شهرداري هاي استان با حضور معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري خراسان جنوبي، مدیرعامل و سایر 
اعضاء برگزار شد. مساعدت به شهرداري هاي استان 
و بررسي راه هاي توسعه سرمایه گذاري درحوزه هاي 
مختلف ، از جمله مواردي بود که در این جلسه مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت.

70 پروژه دهه فجر در بشرویه 
به بهره برداری می رسد

حوزه  اعضای  نشست  در  بشرویه  فرماندار  مهر- 
عمرانی  پروژه   70 برداری  بهره  از  گردشگری 
در  دیگر  پروژه  سه  زنی  کلنگ  نیز  و  وخدماتی 
دهه فجر در این شهرستان خبر داد.معاون فرماندار 
بشرویه نیز خواستار تالش هرچه بیشتر مسئوالن 
و فعاالن حوزه گردشگری به منظور معرفی بیشتر 
شهرستان به عنوان قطب گردشگری استان به ویژه 

در زمینه کویر و بافت قدیمی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

کاهش سرمای هوا در خراسان جنوبی
گروه خبر-امشب 2 تا 3 درجه از شدت سرمای هوا در خراسان جنوبی کاسته می شود. کارشناس هواشناسی استان گفت: یخبندان ادامه 
دارد اما از امشب از شدت آن کاسته می شود و این روند تا روز جمعه ادامه می یابد. فاطمه زارعی با بیان اینکه دیشب دمای زیرصفر 

و وقوع یخبندان در تمام نقاط استان به جز طبس ثبت شد گفت: بیرجند با 7 درجه زیر صفر، سومین مرکز سرد کشور گزارش شد.
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عک گرامی داشت چهلمین روز 
شهادت شهید مدافع وطن
روز  چهلمین  داشت  گرامی  خبر-مراسم  گروه 
شهادت استوار یکم هادی کاردیده امروز با حضور 
اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئوالن در هیئت 

ابوالفضلی بیرجند برگزار شد. امام جمعه قهستان در 
این مراسم گفت: نیروهای مسلح امروز، بازوان قوی 
و توانمند جمهوری اسالمی ایران و نگهبانان امنیت 
مردم هستند و همه باید قدردان این مجاهدت ها 
باشیم.حجت االسالم خزائی، امنیت و اقتدار کنونی 
ایران را حاصل جانفشانی شهدا و تالشهای نیروهای 
نظامی، انتظامی و امنیتی دانست و افزود: اگر امروز 
قدر نعمت امنیت را ندانیم، این امنیت از دست خواهد 
رفت.وی افزود: امروز کسانی که دنبال کاهش اقتدار 
دفاعی و بازرسی از مکان های نظامی ایران هستند، 
نمی توانند این اقتدار را ببینند، البته باید هوشیار بود و 

نگذاشت به این امنیت خدشه وارد شود.

22 روز هوای ناسالم برای گروه های 
حساس از ابتدای سال در بیرجند

دادرس مقدم-کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت 
محیط زیست گفت: در بیرجند از ابتداء امسال   22 
روز ناسالم برای گروه های حساس با شاخص ذرات 
10 میکرون و 11 روز گاز ازن به عنوان شاخص 
آالیندگی هوا در درج شده است. اظهارکرد خراسان 
جنوبی با داشتن 28 کانون بحرانی فرسایش بادی و 
خشکسالی های مستمر 17 ساله اخیر و از طرفی تاثیر 
پذیری از بادهای صد و بیست روزه استان همجوار 
سیستان و بلوچستان و همچنین کاهش بارندگی و 
به طبع کاهش پوشش گیاهی ، در سالهای اخیر با 
آلودگی ذرات گرد و غبار و ریز گردها و طوفان های 
گرد و غبارمواجه شده است.وی افزود: با پایش ذرات 
توسط 2 ایستگاه پایش کیفی هوا که یکی در مرکز 
استان و ایستگاه دوم در نهبندان واقع شده است که 
مقدار شاخص آالیندگی ذرات به صورت روزانه ثبت 
می شود.کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان با اعالم نتایج بدست آمده از ایستگاه 
سنجش کیفی هوا در بیرجند، وضعیت هوای مرکز 
استان را از ابتدای امسال تاکنون در حد پاک ارزیابی 
تا 200   اعداد 150  اینکه  به  اشاره  با  مالکی  کرد. 
وضعیت ناسالم و 201 تا 300 بسیار ناسالم و باالتر از 
آن حد خطرناک است، تصریح کرد: دراینگونه شرایط 
کیفیت هوا برای کل افراد جامعه نامناسب است. وی 
ادامه داد: الزم به ذکر است که ایستگاه نهبندان صرفا 
آناالیزورهای  از  و  است  ذرات  آناالیزور  دارای یک 
برخوردار  میکرون   10 ذرات  و  آالینده  گازهای 
نیست.کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان با اعالم نتایج بدست آمده از ایستگاه 
سنجش کیفی هوا در بیرجند وضعیت هوای بیرجند 
را از ابتدای سال تاکنون در حد پاک ارزیابی کرد.

استقرار متخصص و جراح ارتوپد ثابت
 در بیمارستان میالد بیرجند

صدا و سیما- پزشک متخصص و جراح ارتوپد ثابت 
ابالفضل  بیمارستان حضرت  ارتوپدی  درمانگاه  در 
مدیرعامل  شد.  مستقر  بیرجند  میالد(  العباس) 
بیمارستان تامین اجتماعی حضرت ابالفضل العباس 
جز  به  روزه  همه  متخصص  این  گفت:  بیرجند 
بیمارستان صبح  این  روزهای تعطیل در درمانگاه 
تا  از ساعت 15  و عصرها  تا 11  از ساعت 9  ها 
17 بیماران را ویزیت می کند.گرم رودی افزود: دو 
پزشک متخصص دیگر ارتوپد در بیمارستان تامین 
اجتماعی حضرت ابالفضل العباس بیماران را مداوا 

می کنند ولی در درمانگاه حضور ندارند.

 مانور مدیریت بحران در بخش درمان
 تامین اجتماعی استان برگزار می شود

خراسان  اجتماعی  تامین  درمان  تسنیم-مدیر 
به  بحران  مدیریت  مانور  برگزاری  از  جنوبی 
زودی در خراسان جنوبی خبر داد. فرزاد فیروزی 
بیرجند  رحیمی  شهید  بیمارستان  در  کرد:  اظهار 
وی  است.  شده  انجام  توجهی  قابل  فعالیت های 
در  زودی  به  بحران  مدیریت  مانور  برگزاری  از 
خراسان جنوبی خبر داد و افزود: در بخش مدیریت 
بحران سایت مقابله با بحران و پدافند غیر عامل 
در حال تکمیل است که کار بسیار بی نظیری است 

و تنها 3 تا 4 درصد کار باقیمانده است. 

 امضای تفاهم نامه همکاری برای ارائه 
آموزش های مهارتی به تشکل های 
کشاورزی و روستایی  

غالمی- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از 
امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش 
روستایی  تعاون  سازمان  و  استان  حرفه ای  و  فنی 
علمی  سطح  ارتقا  و  بهره وری  افزایش  منظور  به 

شاغالن بخش کشاورزی خبر داد. 

کتابخانه های  اداره کل  پژوهش  و  آمار  واحد   *
آموزشی  دوره  دو  جنوبی،  خراسان  عمومی 
تخصصی- شغلی ویژه کتابداران استان با عناوین 
»نقد، مرور و معرفی کتاب در کتابخانه عمومی« 
و  کودکان  برای  عمومی  کتابخانه  »خدمات  و 

نوجوانان« را برگزار کرد.
و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  کل  مدیر   *
گردشگری استان از مشارکت فعال این استان در 
بخشهای مختلف یازدهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع وابسته تهران خبر داد.
* 11 هزار متر مربع از معابر 4 شهرستان سربیشه 
با مشارکت دهیاری ها و  ابتدای سال تاکنون  از 
اختصاص قیر رایگان از سوی بنیاد مسکن آسفالت 

شده است.
خراسان  دامداران  از  امسال  شیر  تن  هزار   13 *

جنوبی خریداری شد.
* زنان روستای خراشاد بیرجند در اوقات فراغت خود 
حوله و دستمالهای سنتی می بافند که از آغاز امسال 
بازارهای  در  آنها  تولیدات  از  تومان  میلیون   175
است. رسیده  فروش  به  کشور  از  خارج  و   داخلی 
*  درآمدهای مالیاتی استان در 9 ماه گذشته در 
کاهش  درصد   8 پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

داشته است.
* 41 اثر تاریخی جدید در بررسی باستان شناسی 
طبس  شهرستان  نخلستان  و  گلشن  دهستانهای 

شناسایی و مستند نگاری شد.

اخبار کوتاه

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بین المللی  پروژه  اجرای 8  از  خراسان جنوبی 
داد. خبر  خراسان جنوبی  در  کربن  ترسیب 

در  نصرآبادی  علیرضا  تسنیم-  گزارش  به 
ترسیب  پروژه  کرد:  اظهار  خبری  نشست 
متحد  ملل  عمران  دفتر  همکاری  با  کربن 
در ایران، با هدف احیای مراتع تخریب یافته، 
روستائیان  توانمندسازی  و  روستایی  توسعه 
افزود:  فعالیت است.وی  در سربیشه مشغول 
همکاری  با  کربن  ترسیب  پروژه  همچنین 
شرکت تعاونی روستایی الغدیر عالوه بر انجام 
و  درآمدزایی  منظور  به  احیایی  فعالیت های 
کاهش مهاجرت برای مردم محروم منطقه، 
جایگزینی  و  پایدار  مشاغل  ایجاد  بحث  در 
منابع  می کند.مدیرکل  اقدام  نیز  دامداری 
طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره 
به  پروژه ها  این  از  که  درآمدی  اینکه  به 
دست می آید سبب می شود میزان وابستگی 
در  کرد:  بیان  شود  کم  مراتع  به  روستائیان 
این راستا باید بتوانیم گامی برای حفظ منابع 
برداریم.نصرآبادی  زیست  محیط  و  طبیعی 
از  یکی  را  سربیشه  کربن  ترسیب  پروژه 

الگوهای موفق و جزو 10 پروژه تعریف شده 
کرد:  تصریح  و  عنوان  بین المللی  سطح  در 
تاکنون از این پروژه بیش از 200 نفر خارجی 

بازدید داشته اند.
پایدار  کار  و  کسب  پروژه  همچنین  وی 
صنایع دستی برای حفاظت از منابع طبیعی 
و  عنوان  کربن  ترسیب  پروژه  از  بخشی  را 
احیای  با هدف  پروژه  این  کرد:  خاطرنشان 
مکمل  معیشت  ایجاد  و  بومی  هنرهای 
وابستگی  کاهش  سبب  محلی  جامعه  برای 
طبیعی  منابع  به  روستائیان  اقتصادی 
می شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
با اشاره به فعالیت موزه عروسک فرهنگ و 
از  بسیاری  متأسفانه  شد:  یادآور  استان  هنر 
مردم با این موزه آشنا نیستند که نیاز است 
این موزه که نشان از فرهنگ بومی استان 
است به مردم معرفی شود.نصرآبادی با بیان 
فرهنگ  با  نوجوانان  و  کودکان  باید  اینکه 
بومی منطقه خراسان جنوبی آشنا شوند اظهار 
اجرایی  دستگاه های  راستا  این  در  داشت: 
عروسک  موزه  محصوالت  از  می توانند 
استفاده  سوغات  عنوان  به  هنر  و  فرهنگ 

تا یک چرخش اقتصادی در سطح کشور و 
استان شکل بگیرد.وی با بیان اینکه در فراز 

آبی،  کم  زمین،  گرمایش  اقلیم،  تغییر  ملی 
به  منجر  بیابان زایی  و  سبز  فضای  کاهش 
مهاجرت بی رویه و حاشیه نشینی شده است 
افزود: بستر زندگی بشر به تهدیدات طبیعی 
تهدیدات  این  از  بسیاری  در  که  شده  دچار 

اگر بشر دخالت کند بحران به وجود می آید.
گفت:  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 

به کاهش کیفیت آب شده و  کم آبی منجر 
با این شرایط حاد در سطوح بین المللی، ملی 
موجود  برای ساماندهی شرایط  منطقه ای  و 
راهکار  فکر  به  یافته  توسعه  کشورهای 
اساسی افتاده اند.نصرآبادی با اشاره به اینکه 

در این راستا پروژه های بین المللی تعریف و 
کشور ایران جزو 10 کشور برتر دنیا از محل 
الگوسازی پروژه های بین المللی شناخته شده 
است بیان کرد: در بین 30 استان کشور تنها 
بین المللی  پروژه  دو  تا  دارای یک  استان   6
هستند که در این راستا خراسان جنوبی دارای 
4 پروژه بین المللی است.وی از اجرای 8 پروژه 
بین المللی توسط خراسان جنوبی خبر داد و 
خاطرنشان کرد: از این تعداد 4 پروژه در حال 
قرارداد  انعقاد  مرحله  تا  نیز  پروژه   4 و  اجرا 
و  طبیعی  منابع  است.مدیرکل  رفته  پیش 
آبخیزداری تصریح کرد: در زمینه گرفتاری ها 
در سطوح بین المللی، ملی و استانی در سطح 
هفتم  یک  حاضر  حال  در  و  نیستیم  خوبی 
سرانه جمعیت دنیا مربوط به کشور ایران و 
همچنین سرانه بیایانی هر ایرانی نیز  4 برابر 
مقیاس جهانی است.نصرآبادی با بیان اینکه 
با  در حال حاضر خراسان جنوبی در مقایسه 
اظهار  دارد  قرار  بدتری  وضعیت  در  کشور 
داشت: همچنین خشکسالی های 19  ساله و 
را  استان  شرایط  کویر  دو  بین  گرفتن  قرار 

حادتر کرده است.

۸پروژهبینالمللیترسیبکربندرخراسانجنوبیاجرامیشود

290برنامهورزشوجوانانبهمناسبتدههفجردرخراسانجنوبی
خراسان  جوانان  و  ورزش  رضایی-مدیرکل 
با محوریت  متنوع  برنامه  جنوبی گفت: 290 
مباحث ورزشی، فرهنگی و جوانان به مناسبت 
گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی در استان 
برگزار می شود. محمداسماعیل افضل پور در 
این جلسه با اشاره به اینکه 42 عنوان برنامه طی 
دهه فجر در حوزه جوانان استان برگزار خواهیم 
کرد، گفت: برگزاری نشست ها و گفتگوهای 
با مسئولین استانی، نشست  فرهنگی جوانان 
نخبگان جوان با مسئولین و برگزاری جشنواره 
ازدواج آسان از جمله برنامه های مهم در حوزه 
جوانان است. مدیرکل ورزش و جوانان از کلنگ 
زنی خانه جوان طبس طی ایام دهه فجر خبر 
داد و بیان کرد: برای این پروژه اعتباری بالغ 

بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان در نظر 
امسال محقق  آن  گرفته شده که 50 درصد 
خواهد شد.وی با اشاره به فعالیت های عمرانی 
حوزه ورزش استان افزود: در دهه فجر امسال 
افتتاح سالن ورزشی بورنگ شهرستان درمیان با 
اعتبار 900 میلیون تومان، افتتاح زمین فوتبال 
استخر  مجدد  اندازی  راه  و  فردوس  ساحلی 
پوشیده میثاق درمیان را در دستور کار داریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اعتبار عمرانی 
امسال این اداره کل از محل مالیات بر ارزش 
افزوده را 130 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
از این اعتبار 30 میلیارد ریال به خانه های جوان 
اختصاص یافته است.وی اظهار کرد: 80 سالن 
ورزشی نیمه تمام از محل این اعتبارات تکمیل 

و تجهیز می شود.افضل پور گفت: تاکنون 20 

درصد از اعتبارات بخش مالیات بر ارزش افزوده 

تخصیص یافته و امیدواریم تا پایان سال تملک، 

بقیه آن هم تخصیص یابد.یکی از خبرنگاران 

درباره نتیجه استعفای اخیر افضل پور سئوال 
کرد که وی گفت: در مقطعی از زمان خواسته 
ها و مشکالتی داشتیم که شرایط ادامه کار را 
سخت کرد و مطرح کردیم و این مشکالت 
اکنون در حال برطرف شدن است.وی افزود: 
داشت  قصد  هم  جوانان  و  ورزش  وزارت 
وزراتخانه  مدیران  این  و  کند  ایجاد  تغییراتی 
این  در  ما  و  گیرند  می  تصمیم  که  هستند 
موضوع ورود پیدا نمی کنیم.مدیرکل ورزش و 
جوانان اظهار کرد: هم اکنون مجموعه در حال 
کار است و هیچ مشکلی نداریم البته تغییرات 
برای مدیران همیشه وجود دارد و کسی که 
مدیر می شود همیشه برای تغییر آماده است، 
دهیم. ادامه  تالشمان  به  که  است  این  مهم 

فرهنگی  میراث  عروسک های  موزه  مسئول 
را سفیر فرهنگی  خراسان جنوبی، عروسک ها 
استان دانست و گفت: با ساخت عروسک های 
بومی استان تالش می کنیم فرهنگ فراموش 
شده استان را احیا و کودکان و نوجوانان را با 
تسنیم- گزارش  کنیم.به  آشنا  فرهنگ  این 
کرد:  اظهار  خبری  نشست  در  گنجعلی  اسما 
موزه عروسک فرهنگ و هنر خراسان جنوبی 
18 اسفند 95 در محل باغ اکبریه با حمایت 
اداره  با کمک  و  فرهنگی  میراث  و همکاری 
کربن  ترسیب  پروژه  و  طبیعی  منابع  کل 
این  اینکه  بیان  با  راه اندازی شد.وی  و  افتتاح 
موزه  افزود:  شد  راه اندازی  بخش   5 در  موزه 
عروسک های محلی خراسان جنوبی، مجموعه 
عروسک های مردم شناسی ساخته زنان تاجمیر 
که زندگی مردم بلوچ ساکن در تاجمیر را به 
عروسک های  مجموعه  و  می گذارد  نمایش 
جمله  از  خراسان جنوبی  ساخت  مردم  قومی 
این بخش ها است.مسئول موزه عروسک های 
میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: مجموعه 
عروسک های مشاهیر گذشته و امروز خراسان، 
مجموعه عروسک های گیاهان دارویی و معطر 
ساخت  مردم  عروسک های  مجموعه  ایران، 
نواحی مختلف ایران، مجموعه عروسک های 
و  عروسک ها  مجموعه  و  ایرانی  اقوام  چوبی 
دیگر  از  جانوری  و  انسانی  نقوش  سازه های 

بخش های این موزه است.گنجعلی بیان کرد: 

بیش از 300 قطعه عروسک دست ساخته بانوان 
روستایی در موزه عروسک استان وجود دارد که 

تاکنون این آثار  در 90 نمایشگاه مختلف ملی، 

استانی و خارجی به نمایش گذاشته شده است.
به  مردم  آشنایی  را   موزه  این  از  هدف  وی 

و  عروسک ها  با  نوجوانان  و  کودکان  ویژه 

فرهنگ ایران به ویژه خراسان جنوبی دانست و 
خاطرنشان کرد: هدف ما این است که فرهنگی 

که به فراموشی رفته است را دوباره احیا کنیم.
فرهنگی  میراث  عروسک های  موزه  مسئول 
عروسک  موزه  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
در  عروسک ها  موزه  دومین  خراسان جنوبی 
در  بومی  عروسک های  موزه  اولین  و  ایران 
خراسان جنوبی است یادآور شد: موزه عروسک 
به منظور ایجاد اشتغال و کاهش دام در مراتع 
برای  الزم  اعتبار  و  کرده  فعالیت  به  شروع 
راه اندازی این موزه از محل پروژه ترسیب کربن 
اداره کل منابع طبیعی، موزه عروسک ملل و 
میراث فرهنگی تأمین شده است.گنجعلی اظهار 
داشت: از ابتدای فعالیت این موزه تاکنون بیش 
از 4 هزار بازدید از این موزه انجام شده است 
که از این تعداد یک هزار و 500 نفر کودک 
بودند و همزمان با بازدیدها، آیین های مختلف 
این موزه اجرا می  شود. استانی و کشوری در 

وی به برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته تهران از سوم تا 
ششم بهمن خبر داد و افزود: بخش عروسکی 
خراسان جنوبی نیز در این نمایشگاه حضور دارد.

فرهنگی  میراث  عروسک های  موزه  مسئول 
نمایشگاه  یازدهمین  گفت:  خراسان جنوبی 
گردشگری و صنایع وابسته با رویکرد و تمرکز 
می شود  برگزار  گردشگری  ظرفیت های  بر 
بنابراین باید ظرفیت های خراسان جنوبی مورد 

توجه قرار گیرد.

صنعت،  سازمان  مقدم-رئیس  دادرس 
گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
ساماندهی  کارگروه  اخیر  مصوبات  براساس 
سهمیه  جذب  برای  کشور  مرزی  مبادالت 
ارزی و کمک به معیشت مرزنشینان صدور 
ماه  اسفند  پایان  تا  مرزنشینان  کارت های 
امسال تمدید شده است.داود شهرکی اظهار 
کرد: کارت های مرزنشینی مزایایی دارد که 
در راستای حمایت از ساکنان مناطق مرزی 
و همچنین ایجاد فرصت های شغلی و رونق 

ها  کارت  این  دارندگان  به  کار  و  کسب 
و  کاال  واردات  انجام  با  می شود  داده  اجازه 
تجهیزات مجاز به کشور ساالنه به ازای هر 

نفر تا سقف 150 دالر اقدام کنند.
کارت  نام  ثبت  مهلت  اینکه  بیان  با  وی 
سال  ماه  آذر  پایان  مرزنشینان  الکترونیکی 
در  کرد:  خاطرنشان  بود  شده  تعیین  جاری 
که  متقاضیانی  برای  سازی  فرصت  راستای 
نشده  پرونده  تکمیل  به  موفق  دلیل  هر  به 
بودند این زمان تا آخر سال 96 تمدید شد تا 

برای تکمیل پرونده های ثبت نام شده و دارای 
نقص به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
که  مرزنشینانی  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
نسبت به ثبت نام کارت الکترونیکی از طریق 
حداکثر  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه 
تاریخ  از  بعد  نکنند  اقدام  امسال  پایان  تا 
از  و  بود  خواهند  ارزی  سهمیه  فاقد  مذکور 
مزایای آن برخوردار نمی شوند.شهرکی گفت: 
الکترونیکی مرزنشینان حق  دارندگان کارت 

واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر برای 
استفاده از مزایای آن را ندارند.وی از تمامی 
در  که  جنوبی  خراسان  استان  مرزنشینان  
شهرهای نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه  
ساکن هستند خواست: با ثبت نام و تکمیل 
مرزنشینان  یکپارچه  سامانه  در  خود  مدارک 
به شرکت  خود  الکترونیک  کارت  تحویل  و 
فرصت  این  از  مرزی محل سکونت  تعاونی 
که یکی از رویه های تجاری برای حمایت از 

مرزنشینان است بهره مند شوند.

“عروسکها”سفیرانفرهنگیخراسانجنوبیمیشود

مهلتثبتنامکارتالکترونیکیمرزنشیناناستانتاپایانسالتمدیدشد
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 امام محمد باقر علیه السالم فرمودند :
ُکْم اِْکراما لَِحالئِـلِِهْم اِنَّ اَْکَرَمُكْم ِعنَْدا... اََشدُّ

گرامی  ترین شما نزد خداوند، کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.
)وسائل الشیعه : ج 15 ، ص 58 ، ح 6(

کاشی فرزاد مجموعه تاثیر گذار در اشتغال و اقتصاد مقاومتی

رضايي-روز گذشته شهردار بیرجند در بازديد 
بیان  فرزاد  سرامیک  و  کاشي  مجموعه  از 
های توانمندی  از  يکی  مجموعه  اين   کرد: 

ساختمان  صنعت  در  و  است  استان 
و  است  اهمیت  حايز  نیز  شهرسازی  و 
گذار  تاثیر  بسیار  ای  مجموعه  همچنین  
مقاومتی  اقتصاد  و  اشتغال  موضوع  در 
کند. می  رسانی  خدمت  مردم  به  که   است 

یک سوم از مراجعات به شهرداری
 مربوط به اشتغال است

 جاويد افزود: اشتغال، امروز يکی از دغدغه 
مراجعات  سوم  يک  و  است  اساسی  های 
است  اشتغال  موضوع  شهرداری  به  مردمی 
فرزاد  کاشی  مانند  ای  مجموعه  وقتی  که 
که  هايی  ساخت  زير  و  امکانات  اين  با 
جوانان  اشتغال   برای  شده،گامی  ايجاد 
استان برداشته است، جای قدردانی دارد و 

امیدواريم بقیه سرمايه گذاران استان هم در 
حوزه های ديگر  اشتغال ورود پیدا کنند تا 
اقتصاد استان احیا شود. شهردار ادامه داد: در 
راستای سرمايه گذاری هر اقدام و حمايتی 
که از طرف شهرداری و سازمان های وابسته 

آن نیاز باشد، دريغ نخواهیم کرد.
 کاشی فرزاد واحد نمونه صادر کننده ملی

به  فرزاد  کاشی  اينکه  به  اشاره  با  جاويد 
عنوان واحد نمونه صادر کننده ملی معرفی 
است  اين  بر  من  اعتقاد  است،گفت:  شده 
که  مجموعه کاشی فرزاد به دلیل تسلط و 
تجربه  در کار، توانسته اين  موفقیت را به 
دست آورد و همچنین  صنايع وابسته به اين 
مجموعه بستری را برای اشتغال بسیاری از 

جوانان استان فراهم کرده است.
اشتغال پایدار و به کارگیری نیروی 

بومی مبنای کار بوده است

مدير عامل مجموعه کاشی فرزاد با بیان اينکه 
مايه  فرزاد  کاشی  صنايع  در  شهردار  حضور 
بیان کرد:  انرژی مضاعف است،  و  خرسندی 
مبنای کار در اين مجموعه ايجاد اشتغال پايدار 
و به کارگیری نیروی بومی بوده و همیشه سعی 
کرده ايم تا با مشتری مداری، خوش حساب 
بودن و باال بردن کیفیت و قیمت تمام شده 
محصوالت در کشور و خارج از کشور حرفی 
بیان کرد:  باشیم. فالحی  برای گفتن داشته 
همدلی و هم زبانی کسانی که در زمینه اقتصاد 
و اشتغال فعالیت دارند بسیار مهم است و اکنون 
همه فعاالن اين عرصه بايد وارد عمل شوند تا 
استان در زمینه اقتصاد و اشتغال روز به روز 

توانمند شود. 
 وی ادامه داد: از ظرفیت هايی که در استان  در 
 زمینه صنعت داريم بايد حداکثر استفاده انجام
 شود تا محرومیت از استان دور شود و بتوانیم 

 زمینه اشتغال بیشتر جوانان را فراهم کنیم.
نیروی کار بومی   با اشاره به ظرفیت  فالحی 
سرمايه   که  طور  همان  کرد:  بیان  استان  در 
در  که  هستند  افرادی  تولیدی،  واحد  اين 
اين مجموعه مشغول به کار هستند،سرمايه 
استان هم همین نیروی انسانی است که اگر 
 صنعتگران و فعاالن اقتصادی به فکر نباشند ،
کرد  خواهد  مهاجرت  استان  از  سرمايه  اين 
که بايد با ايجاد شرايط مناسب از اين موضوع 

جلوگیری شود. 
وی همچنین از راه اندازی واحد تولیدی کاغذ از 
آهک در آينده نزديک خبر داد و افزود: اقدامات 
زيربنايی اين واحد در حال انجام است که با راه 
اندازی آن زمینه اشتغال هزاران جوان در استان 
همکاری  با  امیدواريم  که  شد  خواهد  فراهم 
مسئوالن و متولیان امر اين پروژه هر چه زودتر 

به بهره برداری برسد.

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(

و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین

 استخر استان تجربه کنیدهمراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر   شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی  09335620696

استخـر نیلوفـر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید و کادری مجرب 

آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(

هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید

رنگ آمیزی مخزن و پایه های منبع آب هوایی 
در محل شهرک صنعتی بیرجند- ابتدای همت 1

تلفن 32255262  
بازدید از محل و کسب اطالعات: همه روزه ساعت 13-8 تا تاریخ 96/11/01 

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند روبروی بانک سپه

آگـهی مناقصـه به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومه فاطمه مودی 
جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 96/10/28 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر
 در محل حسینیه رضوی )واقع در خیابان 17 شهریور 13( برگزار می گردد

 حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های: علی آبادی، مودی و اکبری

نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن است )مقام معظم رهبری(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت ياد و خاطره شهدا، امام شهدا و تبريک 

میالد با سعادت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار به اطالع مردم واليتمدار و شهیدپرور 
می رساند: نماز عبادی - سیاسی و دشمن شکن جمعه اين هفته به امامت حضرت حجت االسالم 

و المسلمین حاجی آقای نصیرایی امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد.
سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب آقای دکتر غالمحسین محمودی راد 

رئیس دانشکده پرستاری و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خواهد بود.
زمان: جمعه 96/10/29- ساعت 10/45 

مکان: بلوار شهدای عبادی - بلوار صنعت و معدن مصلی بزرگ المهدی )عج(
ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند


