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راهکاری برای نوشیدن 
یک جرعه آرامش!

واقعیت غیرقابل کتمان ) و البته قابل 
اجتناب( این روزهای اقتصاد ایران بی 
سر و سامانی بازار همراه با افزایش شدید 
قیمت هاست. تقریباً قاطبه مردم امیدی 
حتی به تثبیت قیمت ها )چه برسد به 
کاهش آن( ندارند. مسؤوالن به ویژه 
مدیران اقتصادی به شعارهای نخ نمای 
پشت تریبونی اکتفا می کنند و جمعیتی 
بی شمار از شهروندان در کشور آرزوها 
و رؤیاهای ساده ی خود و فرزندانشان در 
حال لِه شدن می بینند!  ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*  هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4218
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از ۶۵ متقاضی 
تسهیالت  اشتغال 

یک نفر از هفت 
خوان بانک گذشت

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي بیرجند 
 در جلسه کمیته اشتغال این شهرستان عنوان کرد :
میزان تحقق اشتغال همه دستگاه ها به جز اداره 
راه  و  روستایي  تعاون  فرهنگي،  میراث  ها،  زندان 
و شهرسازي باالي 50 درصد بوده است. شریفی 
مقدم با بیان اینکه از ابتداي سال تاکنون 472 مجوز 
مشاغل خانگي در این شهرستان صادر شده است، 

اضافه کرد: تمامي آنهایي که...)ادامه در صفحه 5(

ارزش سهام عدالت 
اعالم شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه 
برگ  هر  ارزش  می رسد  نظر  به  ارزی  شوک  به 
سهام عدالت بین 2 میلیون تا ۳ میلیون تومان و 
به عبارتی میانگین ارزش آن 2 میلیون و 500 هزار 
تومان شده باشد. پورابراهیمی با اشاره تخلف دولت 
در زمینه سهام عدالت بیان کرد: دولت در زمینه عدم 
واگذاری سهام عدالت مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، تمام افرادی که در 
2 دهک قرار دارند و در زمان واگذاری 50 درصد 
تخفیف گرفته اند و 50 درصد سود آنها در زمان 
بالغ بر 10 سال مستهلک شده، تخلف کرده است.

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه حاجیه نرگس جابری مفرد 
یاریمان نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه 

روز جمعه  97/9/2 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 
واقع در خیابان 22 بهمن برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: ضیائی مقدم، جابری مفرد، ورزگانی، پارسی، قیروانی ، قلندر، 
ضیائی و سایر بستگان

تقدیر آن بود که شمع وجود فرزندی عزیز
 همسری مهربان و پدری دلسوز خاموش گردد و ما را در ماتم و سوگش نشاند.
ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شادروان محمد خسروی 
یاریمان نمودند به اطالع می رساند:

مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته 
پنجشنبه 97/9/1 از ساعت 1۴ الی 1۵ در محل مسجد 
آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان 

مرهمی خواهد بود بر دل های داغدارمان. 
خانواده های: خسروی، طاهری و سایر بستگان

جناب آقای دکتر مرتضی نوربخش و سرکار خانم کاردان
با کمال تاسف و تاثر ضایعه فقدان فرزند دلبندتان 

شادروان دکتر سید تقی نوربخش
 را حضورتان تسلیت عرض نموده،  برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات 

و صبر و شکیبایی برایتان از خداوند منان مسئلت داریم.
محمد حسین بیدختی ،  زهرا تخم پاش مقدم ،  اسدا... نجفی ، کوکب یاوری

علی یوسفی و عباس بیدختی

          جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش و خانواده محترم
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش
 را حضور شما و خانواده آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای 
 آن عزیز علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

حسین عبدالرزاق نژاد و خانواده

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
سرپرست محترم استانداری خراسان جنوبی
با نهایت مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که 

نشانگر تعهد و خدمات ارزنده شماست، تبریک عرض 
نموده، برایتان در سمت فوق توفیق بیش از پیش از 

خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شادروان حاج علی خواجه
 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 97/9/1 از ساعت 
1۴/30 الی 1۵/30 در محل مسجد باقرالعلوم)ع( 
واقع در خیابان پاسداران )عدالت( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: خواجه ، جعفری و سایر بستگان

جناب آقای دکتر مشیرالحق عابدی
سرپرست محترم استانداری خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های 
برجسته تان در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران می باشد 

 تبریک عرض نموده و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات صادقانه و ارزشمند 

جناب آقای دکتر محمد مهدی مروج الشریعه
 توفیق خدمتگزاری به استان مهد علم و ایمان را از خداوند منان برایتان مسئلت می نماییم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان ، شرکت دامپروری 
و کشاورزی ستاره کیان بیرجند ،  برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

به یک راننده بیل مکانیکی زنجیری جهت
 کار در شرکت راهسازی نیازمندیم.
 شماره تماس: 09155623441

به یک راننده کمپرسی با گواهینامه پایه یکم 
جهت کار در شرکت راهسازی نیازمندیم. 

شماره تماس: 09155623441

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 
با کمال تاسف و تاثر ضایعه درگذشت 

فرزند عزیز و گرامی تان   

دکتر سید تقی نوربخش
 را  حضور جناب عالی و سرکار خانم و خاندان 
برای آن  نموده،  نوربخش تسلیت عرض  معزز 

عزیز سفرکرده غفران واسعه الهی و برای شما
و خاندان محترم صبر جمیل و اجر جزیل
 از پیشگاه حضرت احدیت مسئلت دارم.

محمدعلی میرصادقی

* اقتصادی
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جهانگیریوعارفدر۱۴۰۰کاندیدامیشوند 

الیاس حضرتی، نماینده تهران گفت: الریجانی یک انسان شایسته و الیق و توانمند است ولی باید دید در زمان انتخابات چه اتفاقی 
می افتد. روند کلی این است که اصالح طلبان کاندیدای خودشان را خواهند داشت. تا آنجایی که من خبردارم عارف مصمم است در 
انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا شود، جهانگیری قاعدتاً باید بیاید و عالوه بر اینها نفرات دیگری هم هستند.

 )ادامه سرمقاله( استانداری، شهرداری، اداره کل اقتصاد، 

وزارت رفاه، جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، 
شهرها،  های  دلسوز  و  خیرین  فرهنگی،  میراث 
اعضای محترم شورای شهر و حتی نمایندگان مردم 
در مجلس،  و چه بسا  برخی سازمانهای مردم نهاد 
)سمن ها( وظیفه هایی تاریخی و تکالیفی مهم، 
بیش از آنچه در قبل و در قانون برایشان تعریف 
شده دارند. عرضه همراه با برنامه، حمایت و البته 
برخورداری از ساز و کار سود دوطرفه کاالها به بازار 
بدون واسطه و با قیمت های متعادل و بسیار خوب 
از طرف جامعه کشاورزی، روستایی و مجتمع های 
تولیدی، ایجاد جایگاههای فیزیکی مناسب عرضه 
این کاالها به شهروندان و تبلیغ و فروش اجناس 
های  کیفیت  با  آنجا  در  قیمت  ارزان  کاالهای  و 
فعلی  است که دروضع  اقداماتی  از جمله  مطلوب 
جامعه ضمن افزایش آرامش خاطر و آسایش روان 
خانواده ها و رضایت مندی آنها، صرفه جویی های 
آنها هدیه می کند.  هزینه ای مناسب تری را به 
اولویت  به سایر  از محل آن  توانند  این رو می  از 
های زندگی از جمله اولویت های فرهنگی خود که 
اساساً آینده ساز تر از  نوع تغذیه کودکان ونوجوانان 
وجوانانشان  است هم برسند. چنین رویکردهایی که 
من احساس می کنم کمتر از اقدام های عام المنفعه 
ای همچون ساخت مدرسه توسط خیرین محترم 
نیست عالوه بر ایجاد اشتغال به گردش مناسب تر 
چرخ اقتصاد استان و کاهش فاصله های طبقاتی 
وحشتناک این روزها در خراسان جنوبی هم کمک 
می کند. نکته این است که با کمال تأسف من در 
چهره و جبین مدیران استان چنین دغدغه ای را 
نمی بینم. اذعان می کنم خالقیت و تفکر اجرایی 
کردن چنین فعالیت های عام المنفعه ای در آنها 
وجود دارد، اما متأسفانه به بیماری »تنبلی تشدید 
شونده ی مدیریتی« و »فراموشی و نسیان و آلزایمر 
ریاستی« دچار شده اند، مخصوصاً در شرایطی که 
علی القاعده با تغییرات قریب الوقوع مدیریتی در 
وتخت  تاج  حفظ  جنوبی،  خراسان  مظلوم  استان 
های مدیریتی شان اولویت اصلی و  کارها و خدمات 
و فعالیت برای مردم، فرایندهایی فراموش شده و 
فاقد انگیزه و اولویت چندم برای آنهاست. با کمال 
شرمندگی، اما عرض کردم  تا مردم بدانند؛ همه نه، 
اما جمع زیادی از مدیران ما اینگونه اند. حال که 
امیدی به مدیران نیست، چرا خود مردم دست به 
کار ایجاد چنین فعالیت هایی نشوند و کاری نکنند؟    
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰۴9۴383۱ ارسال فرمایید( 

سرمقاله

راهکاری برای نوشیدن 
یک جرعه آرامش!

* هرم پور

نمای  نخ  شعارهای  به   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

پشت تریبونی اکتفا می کنند و جمعیتی بی شمار 
از شهروندان در کشور آرزوها و رؤیاهای ساده ی 
خود و فرزندانشان در حال لِه شدن می بینند! آمار 
برای کاالها  به نقطه ی 2۰ درصدی  تورم نقطه 
مثل  ها  خوراکی  از  ِقسمی  برای  درصدی   ۴۰ و 
کنار  از  نیست!  تحلیلی  بدون  و  خبرساده  لبنیات، 
این خبرها نمی توان ساده گذشت. این آمار یعنی 
موجی از بی پولی، فقر، محرومیت های مضاعف، 
به فراموشی سپرده شدن اولویت های فرهنگی و 
علمی و آموزشی و تفریحی و تغذیه ای خانواده ها و 
بسترسازی برای به ثمر نشستن آثار مخرب سونامی 
هولناک اجتماعی در سالهای آینده!  تکرار مکررات 
و کمی خسته کننده است که باز هم بگویم هزینه 
های اصلی زندگی اعم از خوراک و پوشاک و اجاره 
ها چندین برابر شده اند، هزینه های جانبی زندگی 
و  ایاب  تعمیرات خودرو،  هم مثل هزینه خدمات، 
ذهاب، خرید اقالم فرهنگی، هزینه علم آموزی و 
حتی مطالعه به شدت بیشتری در حال افزایش است 
و البته تنها چیزی که با تورم هر روز کاهش پیدا می 
کند، اعتماد مردم به وعده های سرخرمن مسؤوالن 
است که فقط شایسته ی شأن خودشان است نه 
مردم عزیز ما! به همین بیرجند خودمان که نگاه می 
کنم جایگاههایی همچون بازارهای روز و چهارشنبه 
بازار به یکباره شاهد سیلی از جمعیت چندبرابری 
نسبت به ماههای قبل تر شده است  و البته علیرغم 
همه ی این ها، باز هم قدرت خرید مردم و به تبع 
آن قدرت انتخابشان از بازار به شدت در حال کاهش 
بوده است. در شهری مثل بیرجند با غالبی از جمعیت 
کارمندی و  ترکیبی از جمعیت کارگری و کشاورزی 
و خدماتی، ارائه بسته های حمایتی نقدی به طبقات 
آسیب پذیر، کم درآمد و یا با درآمد ثابت )که به 
نظرم می آید خودش از مؤلفه های افزایش تورم 
دردهای  از  دردی  شود(  می  محسوب  اقتصاد  در 
شهروندان را دوا و گرهی از مشکالت مردم را باز 
نمی کند. ظاهراً اینگونه به نظر می آید که از مهم 
ترین و اثرگذارترین اقداماتی که می باید مسؤوالن 
به ویژه در استانهایی محروم و آسیب پذیر همچون 
از   باالتری  آمار  باال و  با نرخ فقر  خراسان جنوبی 
تحت پوشش های نهادهای حمایتی انجام دهند، 
برنامه ریزی برای ایجاد و تسهیل در ارائه مجوزها و 
همچنین اتخاذ راهبردهایی برای حمایت از مجموعه 
با ساز و  با نرخ های مناسب و  های عرضه کاال 
بازارهای  از  اما مترقی تر و منظم تر  کاری شبیه 
روز و چیزی شبیه چهارشنبه بازارهای ماست. تجربه 
موفق، مردمی و البته پرسود اینگونه بازارها، تجربه 
قیمت  با  کاال  عرضه  دالالِن  و  ها  واسطه  حذف 
کم اما با حجم باال به مشتریاِن مشتاق است. این 
روزها که فشار قیمت ها چنان باالست که مردم 
برای ریال به ریال قیمت کاالها تأمل قائلند و برای 
خرید کاالیی با اندکی قیمت پایین تر، از هرفرد و 
هر جا پرس و جو می کنند، ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

تبليغات به راه انداختند که جلوي نظارت را بگيرند

رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: رهبری 
با مشورت مجمع بیش از 2۰ سال برای تمامی امور 
کشور سیاستگذاری کرده است. اگر به این سیاست 
ها عمل می شد ، مردم با مشکالت اقتصادی مواجه 
نمی شدند. سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی کنند. 
االن هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست ها، بمباران تبلیغاتی 
به راه انداخته اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. 

 اروپا و آمریکا را در یک جبهه قرار ندهيم

کنیم  توجه  گفت:  سابق  دیپلمات  محبعلی،  قاسم 
سیاست های ما باعث تضعیف اروپا مقابل آمریکا 
های  دیدگاه  و  ها  خواسته  به  باید  ما  یعنی  نشود. 
اروپا توجه کافی داشته و انعطاف های الزم را داشته 
این است که   FATF موارد از  باشیم. مثال یکی 
کمک می کند روابط ما با این کشورها جلو برود. باید به محدودیت ها و 
ضعف های اروپا توجه کنیم و اروپا و آمریکا را در یک جبهه قرار ندهیم.

ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات قابل توجيه نيست

سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی درباره ارزیابی جمهوری اسالمی ایران از 
گفت:  اروپا  کشورهای  برجامی  تعهدات  اجرای 
اروپا، ضعف  با توجه به مشکالت داخلی  اگر چه 
و ناتوانی اروپا در برابر فشارهای آمریکا قابل درک 
قابل  برجام،  در  تعهدات خود  اجرای  در  اروپا  ناتوانی  و  اما قصور  است، 
توجیه و پذیرش نیست و رافع مسئولیت آن ها در قبال برجام نخواهد بود.

رضا صالحی امیری، تحلیلگر سیاسی 
گفت: جهت گیری ما باید در حوزه 
نقد  و  همدلی  همکاری،  اقتصادی، 
سازنده و مشفقانه برای عبور از وضع 

موجود و در حوزه سیاسی و اجتماعی، 
دفاع از گفتمان اعتدال باشد. جریان 
هم  تداوم  در  اعتدال  و  اصالحات 
هستند. شکست اعتدال به شکست 

و  شد  خواهد  منجر  طلبان  اصالح 
که  است  این  دوم  نکته  بالعکس. 
کانون اصلی وضع موجود، دیگرانی 
هستند که 8 سال تحریم ها را تحمیل 

کردند. تحلیل ما این است که عبور 
در  رادیکالیسم  به ظهور  روحانی  از 
ایران منجر خواهد شد؛ بنابراین باید 
را  دولت  نقد  درخصوص  مرزبندی 

معین کنیم؛ به این معنا که عبور از 
روحانی به مفهوم ظهور رادیکالیسم 
جهت  همه  با  مغایر  که  است 
گیری های سیاسی و باور های ماست.

وی افزود: معتقدم دولت باید با سه 
بیکاری  و  نارضایتی  فقر،   لشکر 
یک نوع همنوایی و همگرایی مثبت 
در راستای پاسخ به مطالبات داشته 
باشد، اما مخالفان هیچ حقی ندارند؛ 
چراکه آن ها عامل ظهور این وضعیت 
قطع نامه ها  جهت  هر  به  و  هستند 
بود.  دیگران  ناکارآمدی  محصول 
برجام محصول کار این دولت بود، ولی 
قطع نامه را کسانی به ملت تحمیل 
کردند که ژست انقالبی می گرفتند 
می کردند.  خرج  ملت  جیب  از  و 
است؛  نکته سوم هم فشار خارجی 
فشار خارجی را نباید نادیده گرفت.

محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای 
در  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی 
خصوص سهم خواهی اصالح طلبان 
استانداران  انتصاب  در  روحانی  از 
گفت: دولت روحانی، دولتی ائتالفی 
است که متشکل از 3 جریان اعتدال 
طلبان  اصالح  و  کارگزاران  توسعه، 
است. وی با بیان اینکه اصالح طلبان 
کارنامه خود را نشان داده اند، اظهار 
کرد: اصالح طلبان کارنامه خودشان 
را در این ۶ ساله نشان داده اند و عمال 
نشان دادند که در کار ها بسیار ضعیف 
و پرتوقع هستند و بدون اینکه کاری 
سر  منت  دهند،  انجام  مردم  برای 
اینکه  بیان  با  وی  می گذارند.  مردم 
کارنامه  وجه  هیچ  به  اصالح طلبان 
ندارند،  کشور  اداره  برای  مشخصی 
جریان  این  اعضای  کرد:  تصریح 

فقط زیاده خواه هستند، بدون اینکه 
کارنامه موردقبولی را از خود در هر 
مسئولیتی که گرفتند، نشان دهند. 
مردم  فکر  به  باید  جمهور  رئیس 

باشد و مردم مطالباتی از دولت دارند 
و این مطالبات با انتصاب  استانداران 
من  البته  نمی شود،  عملی  ضعیف 
شنیدم استانداران دلشان برای مردم 

می سوزد لذا رئیس جمهور باید برای 
انتخاب  می خواهد  که  استاندارانی 
انقالبی و دلسوز  با معیار های  کنند 
انتخاب کند. وی تصریح کرد: به هر 

حال کارنامه سیاسی اصالح طلبان 
نشان می دهد چه در زمان خاتمی و 
چه در زمان روحانی، با بهانه و بی 
بهانه از رئیس جمهور عبور می کنند.

اصالح طلبان کارنامه مشخصی برای اداره کشور ندارندعبور از روحاني به ظهور رادیکاليسم در ایران منجر می شود
محمدکاظمانبارلویی،عضوشورایمرکزیحزبموتلفهاسالمی:رضاصالحيامیري،تحلیلگرسیاسي:

تعرفه برق پرمصرف ها نهایي شد

معاون هماهنگي توزیع شرکت توانیر از نهایي شدن تعرفه برق پرمصرف ها 
خبر داد و گفت: نظر دولت نسبت به تعرفه برق پرمصرف ها مثبت است و 
شاید تا ۱5 روز آینده دولت این تعرفه ها را تصویب و ابالغ کند. حقي فام در 
پاسخ به این سوال که آیا دولت با پیشنهاد طراحي تعرفه برق پرمصرف ها 
موافقت کرد، گفت: تعرفه برق پرمصرف ها در مراحل نهایي تصویب در دولت 
است که به زودي جزئیات آن اعالم خواهد شد. وزارت نیرو تمام اقدامات 
الزم را انجام داده و در کمیته هاي مربوطه دولت هم مطرح شده و کمیته 
هاي مربوطه دولت تغییراتي هم در خصوص این پیشنهادها اعمال کرده اند.

افزایش قيمت شيرخام غيرقانونی است

کاوه، سخنگوی سازمان حمایت در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش 
قیمت شیرخام به مبلغ 2۰.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم گفت: از آنجایی 
که شیرخام و 3 محصول پر مصرف لبنی شامل شیر، پنیر و ماست از جمله 
اقالم مشمول قیمت گذاری است، هر گونه تصمیم گیری و تغییر قیمت 
مصوب این اقالم باید پس از طرح و تصویب در کارگروه تنظیم بازار و ابالغ 
آن، اجرایی شود. از آنجایی که تاکنون مصوبه ای در این خصوص صادر و 
ابالغ نشده، تاکید می شود هرگونه افزایش قیمت این محصوالت غیر قانونی 
بوده و پرونده های تخلف متشکله به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

حساب های فاقد اطالعات کامل در بانک ملی 
مسدود شد

در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب های فاقد اطالعات هویتی 
یا دارای اطالعات ناقص در بانک ملی ایران مسدود شد. بانک مرکزی پیش 
از این در بخشنامه ای تاکید کرده بود که همه حساب های بانکی باید دارای 
اطالعات هویتی کامل باشد. بانک مرکزی برای این کار مهلت تعیین و با 
روش های مختلف به دارندگان حساب های بانکی در این زمینه اطالع رسانی 
شد. خوشبختانه حجم قابل توجهی از دارندگان حساب بانک ملی ایران در 
مهلت مقرر با مراجعه به واحدها نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کردند.
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کارفرمایان و بيمه شدگان محترم  

منطقه مهرشهر،  رجایی  
کارگران ، شعبانيه 

 بلوار امام رضا )ع( و...
جهت رفاه شما خدمات 

بیمه تامین اجتماعی ، فیش 
بیمه ، سابقه بیمه ، صدور 

ابالغ دادگاه
 در بلوار مسافر- بین میدان 

قائم و پل مهرشهر
صبح و عصر 

انجام می شود.

مرکز تخصصی بيمه رسا گستر
323۱۵۸۸۸

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۳ شهرستان بیرجند

به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۵۴ فرعی از ۳- اصلی بخش ۳ بیرجند واقع 
در اراضی سرپرچ مورد تقاضای آقای جواد محمودی زاده به وکالت از طرف حسن و محمد حاجی آبادی در روز شنبه 

مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ساعت ۱۰ صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخانتشار:۱۳۹۷/۰۸/۳۰
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

آگهی مزایده اموال منقول )سند ذمه(
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اموال منقول مشروحه ذیل شامل: مقدار ۲۱۸ گرم و ۵۳۰ سوت طالی ۱۸ عیار مستعمل متعلق به آقای عیسی کارگر فرزند محمد 
حسن به شماره ملی ۰۶۵۲۷۲۴۳۳۷ به عنوان احدی از ضامنین آقای محمد علی بهدانی فرزند علیرضا به شماره ملی ۰۶۵۰۱۴۲۹۶۹ در پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۱۲۴۷ مستند به قرارداد بانکی 
۹۶۰۱۳۵۸۳۵۳۲- ۱۳۹۶/۲/۱۶ در قبال مبلغ ۳۳۴/۸۰۶/۶۶۶ ریال بدین شرح : )مبلغ ۲۹۰/۰۲۵/۰۰۰ ریال اصل طلب ، مبلغ ۲۶/۴۶۳/۱۳۸ ریال سود و مبلغ ۱۸/۳۱۸/۵۲۸ ریال خسارت تاخیر 

تا روز درخواست ۹۶/۱۰/۲۰ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( طلب بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی پس از ابالغ اجرائیه و طی تشریفات قانونی برابر مقررات آئین نامة اجرا ارزیابی و بازداشت 
و تحویل حافظ و امین اموال گردیده است و متعاقبا حسب درخواست بستانکار مازاد ارزش اموال توقیف شده مذکور به ترتیب در قبال مبلغ ۳۰۲/۱۰۶/۴۴۷ ریال به انضمام جریمه دیرکرد طلب بانک صادرات از 
آقای محمد علی بهدانی )وام گیرنده( به ضمانت آقای عیسی کارگر مستند به قرارداد شماره ۹۵۳۳۹۳۳۰۶۴۳ - ۹۵/۱۱/۳۰ و همچنین در قبال مبلغ ۳۵۳/۰۲۹/۹۱۹ ریال به انضمام جریمه دیرکرد در پرونده 
اجرایی کالسه ۹۷۰۰۵۲۷ له بانک صادرات علیه آقای محمد علی بهدانی به ضمانت آقای عیسی کارگر و غیره مستند به قرارداد شماره ۶۵۰۱۵۵۰۷۱۳۰۰۰ - ۹۶/۵/۳  و حقوق دولتی متعلقه در تمامی پرونده 
های مذکور معرفی و بازداشت شده است و به درخواست بانک بستانکار اموال منقول به شرح فوق متعلق به احدی از ضامنین در تاریخ ۹۷/۷/۲۲ توسط کارشناس مربوطه بدین شرح : ۱- سرویس انس چهار گوش 
زرد رنگ با وزن ۵۴/۶۶۰ گرم به ارزش ۲۲۵/۱۹۹/۲۰۰ ریال ۲-گردنبند انس گرد زرد رنگ با وزن ۳۳/۲۲۰ گرم مستعمل به ارزش ۱۳۶/۶۶۶/۴۰۰ ریال ۳- گوشواره انس گرد دو جفت با وزن ۱۸/۹۹۰ گرم 
مستعمل به ارزش ۷۸/۲۳۸/۸۰۰ ریال ۴- دستبند انس با وزن ۲۰/۶۲۰ گرم مستعمل به ارزش ۸۴/۹۵۴/۴۰۰ ریال ۵- گردنبند و گوشواره سفید رنگ با وزن ۳۴/۴۵۰ گرم مستعمل ۱۴/۱۹۳/۴۰۰ ریال ۶- یک 
عدد پالک انس با وزن ۱۳ گرم مستعمل به ارزش ۵۳/۵۶۰/۶۰۰  ریال ۷-یک پالک انس کوچک با وزن ۸/۳۳۰ گرم مستعمل به ارزش ۳۴/۳۱۹/۶۰۰ ریال ۸- زنجیر مردانه با وزن ۱۴/۱۵۰ گرم مستعمل به 
ارزش ۵۸/۲۹۸/۰۰۰  ریال ۹ - دستبند رولکس با وزن ۲۱/۱۵۰ گرم مستعمل به ارزش ۸۷/۱۳۸/۰۰۰  ریال  از قرار هر گرم طالی مستعمل مبلغ ۴/۱۲۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۹۰۰/۵۰۸/۰۰۰ ریال ارزیابی 
و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و بنا به درخواست بستانکار ۹ قلم اموال مشروحه فوق در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۸ از ساعت ۹ صبح الی  ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. الزم به ذکر  می باشد با توجه به نوع مال بازداشت شده و قیمت طال که روزانه تعیین و در نوسان می باشد، لذا قیمت مقدار ۲۱۸/۵۳۰ گرم طالی 
مذکور در روز مزایده از اتحادیه مربوطه استعالم و بر طبق ارزش روز مزایده واگذار خواهد شد، مزایده نقدی و حضوری و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک صادرات جایز خواهد بود، حقوق دولتی به 
شرح ماده ۴۰ آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های احتمالی برعهده برنده مزایده خواهد بود. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار و هرگاه 

تاریخانتشار:۱۳۹۷/۸/۳۰غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجندمتعهدین بدهی خویش را پرداخت و یا تعیین تکلیف نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد. 

آگهی دعوت از مالکین مجاور
 پالک های ۶۴ و ۳۰۸ و ۶۱۶ 

فرعی از ۳- اصلی بخش ۳ بیرجند

نظر به اینکه آقای جواد محمودی زاده وکیل رسمی آقایان 
حسن و محمد حاجی آبادی مالکین رسمی ششدانگ پالک 
های ۶۴ و ۳۰۸ و ۶۱۶ فرعی واقع در مزرعه سرپرچ شهر 
خوسف پالک ۳- اصلی بخش ۳ بیرجند )شهرستان خوسف( 
خواستار طول متراژ و صدور سند مالکیت پالک های مذکور 
فوق  های  پالک  مجاور  مالکین  به  دسترسی  و چون  شده 
مقدور نمی باشد مراتب به کلیه مالکین مجاور اعالم که در 
روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ساعت ۹ صبح در محل این 
بخش  سرپرچ  مزرعه  آدرس  به  مذکور  ملک  وقوع  یا  اداره 
اقدامات  از  ۳ خوسف حاضر شوند. ضمنا عدم حضور مانع 

قانونی نخواهد بود. 

علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۴۳۱ اجرایی آقای سید مصطفی رضوی فرزند سید اسماعیل محکوم به پرداخت مبلغ 

۱۹۹/۷۴۴/۱۲۸ ریال در حق آقای مجید علی پور و در قبال بدهی محکوم علیه تعدادی وسایل رستوران )شامل: ۱- میز نهار خوری 
چهار نفره ۹ سرویس ۲- میز نهارخوری ۶ نفره یک سرویس ۳- فریزر صندوقی یخساران تک درب یک عدد ۴- صندلی گردان یک عدد 
 ۵- سماور گازی بیست لیتری یک عدد ۷- جوجه گردان بزرگ استیل یک عدد ۸- چهار پایه زیر سماوری یک عدد قوطی آهنی ۳×۳ 
۹- یخچال فریزر ایستاده زاگرس یک عدد ۱۰- میز پیش خون بزرگ یک عدد ۱۱- گوشی بی سیم پاناسونیک یک عدد ۱۲- حشره کش برقی 
 HP یک عدد ۱۳- بخاری گازی آبسال بدون دودکش یک عدد ۱۴- پایه گلدان چوبی یک عدد ۱۵ - صندلی تک نفری هشت عدد ۱۶- پرینتر
یک عدد ۱۷-تلویزیون ال سی دی ۳۲ اینچ یک عدد ۱۸- ورق لترن نصب در محل سه عدد کار شده در محل ۱۹- میز فلزی کوچک یک عدد 
۲۰- تلویزیون پارس رنگی ۲۱ اینچ یک عدد ۲۱- یخچال ویترینی دو درب ایستاده ۱*۲ یک عدد ۲۲- فر بزرگ کباب پزی عدد ۲۳-هوا کش 
روی کباب پز گالوانیزه یک عدد ۲۴-گاز پلوپز بزرگ یک عدد ۲۵ - گاز پلوپز متوسط یک عدد ۲۶-گاز پلوپز کوچک یک عدد ۲۷- گاز رومیزی 
سه شعله یک عدد ۲۸- چهارپایه لوله ای فلزی زیر گاز یک عدد ۲۹- گاز تک شعله کوچک یک عدد ۳۰- چرخ گوشت ناسیونال یک عدد 
۳۱- گاز فر فالفل یک عدد ۳۲ - کابینت هوایی ۱/۵ ورق ۶۰ یک عدد ۳۳- میز کار بزرگ دو عدد ۳۴- قابلمه بزرگ حدود ۱۰۰ لیتری سه عدد 
۳۵-کابینت زیر ظرفشویی یک عدد ۳۶- سینک ظرفشویی با شیردوقلو یک عدد ۳۷- ماکروفر یک عدد )توستر( ۳۸- سبزی خورد کن کاسکو 
یک عدد ۳۹- نردبان آلومینیومی بزرگ دو پایه یک عدد ۴۰- کولر ۳۰۰۰ آبی )یک عدد( ۴۱- تهویه بزرگ یک عدد ۴۲- سینک ۸۰ سانت 
تک قلو یک عدد ۴۳- دار برقی رکسان یک عدد ۴۴- دار برقی رونیکس یک عدد ۴۵- کانال کولر حدود ۲/۵ متر ۴۶-ترازوی کوچک آشپزخانه 
یک عدد ۴۷- دیس چینی بزرگ بیست و پنج عدد رویال فرانسه ۴۸- دیس چینی کوچک رویال فرانسه ۲۰ عدد ۴۹- دیس برنجی بزرگ 
استیل ۷ عدد ۵۰- لیوان بزرگ شیشه ای ۶ دست ۵۱- پارچ پالستیکی ۵ عدد ۵۲- کتری بزرگ طرح برنجی )نیکل( ۲ عدد ۵۳- پالستیک 
دسته دار ۳ کیلو ۵۴- روغن زیتون یک لیتری سه عدد ۵۵- نایلون ال ای دی حدود سه متر ۵۶- تابلوی ساده ایستاده یک عدد ۵۷- قوطی 
آهنی نصب در محل حدود ۴ متر معرفی و توقیف گردیده که جمعا به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق 
مزایده در مورخ ۹۷/۹/۱۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدیچاپاری-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش درمیان بیرجند     تاریخ انتشار: ۹۷/۸/۳۰

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش درمیان 
بیرجند ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۹۷/۰۹/۲۲  در محل بیرجند واقع در خیابان نارنج، نارنح ۷ مجتمع 
انوشه، دفتر شرکت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتي هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در 
سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای کتبی خود را به همراه یک 
 قطعه عکس و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت تعاونی تحویل نموده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستورجلسه:۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال ۱۳۹۶

۳- تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۷ ۴- تصمیم در مورد سود و زیان سال ۱۳۹۶ ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی 
البدل برای مدت یک سال مالی - تصمیم در خصوص عقد عقود اسالمی با بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی 

و اعتباری ۷- تصمیم گیری در خصوص خرید زمین جدید ۸- تعیین خط و مشی آتی شرکت
هیئتمدیرهشرکت
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اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر  استان

 صداوسیما- دوازدهمین جشنواره تئاتر استان با راهیابی هنرمندان بیرجندی به جشنواره تئاتر فجر پایان یافت. اختتامیه این جشنواره در قاین برگزار شد و  دو اثر از هنرمندان بیرجندی
 به سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر راه یافت.نمایش »زندگی به وقت برنگشتن« کار مشترک سیدمحمدحسین خراشادی زاده و امید شرکت و همچنین نمایش »من آنجا نیستم« 

سالم متشکرم از اطالع رسانی بسیار خوب شما.کاری از مصطفی مباشری، برگزیدگان این دوره بودند. در اختتامیه این جشنواره از مقام شامخ هنرمند شهید »محمدحسین عبدا... نژاد« و برگزیدگان جشنواره تجلیل شد.
جانباز ۴۵ درصد هستم آخر آبان بیمارستان فردوس 
بستری بودم هنگام ترخیص اعالم کردند از دیروز 
نامه زدند باید هزینه ها را خودت بدی بعد از آموزش 
 و پرورش بگیری. نمی دانم ما جانبازان شاغل برادر
ناتنی بنیاد جانبازانیم که هرچند وقت چنین فیلمایی 
شیمیایی  بابت   ۹۱ سال  دقیقا  آورند  می  ما  سر 
همین  با  بودم  بستری  تهران  ساسان  بیمارستان 
بهانه یک میلیون و ششصد از من گرفتند. جانباز ۴۵ 
درصدم با بیش از سی ترکش و سه پرونده موج و 
شیمیایی وترکش و پارگی روده ها بپرسید مگر بنیاد 
 بابت از کار افتادگی به جانباز ۴۵ درصد چه مزایای
ویژه ای می دهد بدترین درصد ۴۵ هست نه درگروه 
۵۰ هستی و با ۲۵ درصد فرقی نداری نه خودت 
و نه بچه هات هیچ امتیازی هم ندارند از طرفی 
اخیرا اینقدر دایره را وسیع کردند تا بتوانند یک عده 
ای و خودشان مشمول مزایای ناچیز بنیاد شوند به 
همین جهت کاری کردند یک جانباز ۵ درصد تا 
۴۹ درصد فرقی نداشته باشد بگذرم سالم که نیستم 
ولی من که نان بازو و معلمی می خورم اینا هم 
چیزی به ما نمی دهند هفته قبل هم نزدیک به یک 
میلیون هزینه بیمارستان دادم االن هم تو خانه روی 
تخت هزینه دارو و... پرداخت می کنم )بغل دستم 
چند پالستیک داروهای جور واجور هست که برای 
همش پول دادم( ولی از ته دل می گویم خدا از شما 
نگذرد ... خدا نیامرزد همان طور که ماها را آزار می 

دهید و پیش زن و بچه شرمنده می کنید.
یک شهروند
 عاقبت ما با این تنگ نظری حسادت به کجا ختم 
خواهد شد فرزند من در کالس ژیمناستیک با چند 
نفر دیگر استاد از وقت خودش بیشتر با آنها کار می 
کرد حاال حسادت ها مانع شده آن وقت می گویند 

چرا ما پیشرفت نکردیم.
۹۱۵...۹۴8
و  یارانه  و  عدالت  سهام  و  وام  کن  قضاوت  شما 
برای  مزایا  و  امکانات  بیشتر  و  کاال  حمایتی  سبد 
و  دولت  کارکنان  و  کارمندان  قبیل  از  اقشار  همه 
بازنشستگان وکمیته امداد و بهزیستی و غیره هست  
 آن وقت قشر کارگران ساختمانی که مثل لودر کار 
می کنند صبح تا غروب تازه اگر هر روز کار باشد از 
بیشتر این مزایا محرومند و بیشتر خانواده ها که به 
حساب تحت پوشش نهادهای دولتی و خیرین هستند 
وضع مالی شان به مراتب از من و شما بهتره چون 

نظارتی  نیست و روابط برضوابط حاکم است
۹3۵...۱67
از مسئوالن  می خواهیم جلوی گرانی را بگیرند هر 
مغازه ای می رویم یک نرخ دارند مردم از گرانی که 
در کشور هست فلج می شوند خواهشمند  هستیم  که 

نظارت داشته باشند
۹۱۵...۲۴6

من هم متاسفانه یک جانبازم. احساس بدی دارم، 
خجالت می کشم و پنهان می کنم. امروز مقابل 
کلمات  واژه  از  مسئوالن  استفاده  سوء  نگاه  دو 
کالمشان  آغاز  در  که  جانبازان  و  شهدا  خانواده 
نگاه عامه مردم که همیشه  استفاده می شود و 
فکر می کنند همه نهادها وقت و بودجه خود را 

صرف این قشر از جامعه می کنند. 
یک شهروند
برماست که یاد دکتر نوربخش در تابلوی بیمارستان 

میالد بیرجند ثبت گردد روحش شاد
۹۱۵...۵۱۵

مسئول محترم روزنامه آوا با سالم. خواستم از طریق 
شورای  و  ماژان  محترم  بخشدار  از  شما  روزنامه 
اسالمی روستای گل وعلی الخصوص دهیار بسیجی 
و فعال روستا که هر چه در توان دارد در جهت آبادانی 
روستا صرف می کند تقدیر و تشکر کنم. ان شا ا... که 

در تمام امور زندگی موفق باشند. 
۹۱۵...۵6۴
سالم آوا. بحث جانبازان شد باید بگویم احسنت بر 
این عدالت محوری بنیاد و بی قانونی ها. وقتی به یک 
جانباز ۴۰، ۵۰ درصد و یک جانباز زیر ۱8 درصد به 
یک چشم نگاه می کنند و خودش و تمامی فرزندانش 
حتی فرزندان  متاهلش از  تمام مزایا استفاده می کنند 
بدون پرداخت حتی هیچ مبلغی. دارو رایگان، دانشگاه 
غیر دولتی رایگان، بهترین شغل ها  این چه قانونی 
است در مملکت ما که حق خیلی از جوانان مظلوم در 

کنارش خورده می شود؟
یک شهروند
و  ها  نامه  پیرو  استان  راهور  پلیس  محترم  ریاست 
مصلی  ورودی  کوچه  درخصوص  مکرر  گزارشات 
سه راه اسدی بن بست است ولی تابلو ندارد لذا از 
جنابعالی خواهشمند است همکاری و دستورات الزم را 

درخصوص نصب تابلو اعالم فرمایید.
۹۰۱...7۱۵

یا  تالش  خیابان  انتهای  لطفا  محترم  شهرداری 
جنت معصومیه رو به سایت اداری آسفالت کنند 
تا هم بار ترافیکی بلوار صنعت و معدن کمتر شود 
و هم خطرات وتصادفاتی که هر روز داخل بلوار 
به  تردد  و هم  بشه  کمتر  میشه  معدن  و  صنعت 
معصومیه باال از سمت بلوار پیامبر اعظم )ص( و 

سایت اداری راحت تر بشه.
۹۱۵...86۴

و  شهرداری  محترم  عوامل  از  جان.  آوا  سالم 
اتوبوسرانی خواهش میکنیم یک اتوبوس برای خط 
مفتح بگذراند بخدا بی رحمی است که ما این همه 
راه یا برویم سجادشهر  یا توحید و مدرس. مخصوصا 
موقع برگشت که باید برویم فلکه اول سجاد شهر پیاده 
شویم این همه راه با بچه کوچیک سخت است. قبال 
بود اما نمیدانیم به چه دلیلی حذفش کردند . اگر لطفی 
کنند پیگیری این موضوع را هم انجام دهند و فکری 

به حال ما بردارند ممنون می شویم.
۹۱۵...83۰ 
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میراثی از گذشتگان رو به فراموشی
نسرین کاری - پوشش و نوع لباس ایرانیان از ابتدای تاریخ 
باستان تاکنون دارای اهمیت بوده و فرم لباس آن ها در جوامع 
مختلف با توجه به موقعیت جغرافیایی و محیطی و نحوه 
اعتقادات  اقتصادی و  زندگی، جنگ ها و اوضاع سیاسی و 
مذهبی و آداب و رسوم، روابط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 
با سرزمین های دیگر متغیر بوده است. لباس هر قوم تابع 
بر  که  است  دیگر  موثر  عوامل  و  مذهب  اقلیم،  فرهنگ، 

فرهنگ و هنر ملت ها تأثیر گذار است.
خراسان جنوبی در گذشته به دلیل نوع آب وهوایی و اقلیم 
از تنوع خاصی در پوشش برخوردار بوده است. لباس های 
سنتی بارزترین نماد فرهنگی، مشخص ترین نشانه اعتقادی 
ملی و راحت ترین وسیله انتقال فرهنگ مردم خراسان جنوبی 
است. در انتخاب رنگ از پارچه های ساده و گلدار و رنگ های 
شاد استفاده می شود و برای تزئینات لباس، یراق و نوارهای 
به عنوان فرهنگ گویای  لباس سنتی  رنگی کاربرد دارد. 
هر منطقه همواره مورد توجه خاص گردشگران بوده و در 
خراسان جنوبی نیز تنوع در رنگ و نوع پوشاک مردان و زنان 
قابل تأمل است که در این گزارش به معرفی انواع پوشاک 

مردان و زنان می پردازیم.

اقلیم و موقعیت طبیعی در
 نوع پوشش مردم استان دخیل بوده است

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی عنوان کرد: لباس خراسان جنوبی معموال 
مثل سایر نقاط کشور برحسب یک سری موقعیت خاص 
شکل گرفته است.سید احمد برآبادی افزود: وضع اقلیم و 
موقعیت طبیعی در نوع پوشش مردم استان دخیل بوده و   
آب و هوا، سردی، گرمی و کوهستانی بودن همه بر پوشاک 
تأثیرگذار بوده است.کارشناس مردم شناسی خراسان جنوبی 
بیان کرد: موضوع دیگری که بر نوع پوشش تأثیر داشته 
فرهنگ، باورها و سالیق است که در شکل گیری پوشاک 
در موضوع  عنوان کرد:  برآبادی  است.  داشته  زیادی  تأثیر 
باورها می توان به باورهای مذهبی، آئینی، ملی و خانوادگی 
اشاره کرده که همه در شکل گیری پوشاک تأثیرگذار بوده 
است. عالوه بر این ها شغل و کسب و کار نیز در پوشاک تأثیر 
 داشته و لباس دامدار با کشاورز و نانوا متفاوت بوده است.

به گفته برآبادی  دسمال ِکالغی )دستمال کالغی (،  از ابریشم 
مرغوب و گران قیمت بافته می شد و جزو دستمال های فاخر 
به شمار می آمد. دسمال نخی»دستمال نخی«، هم نوعی 
دستمال بود که از نخ باریک پنبه ای بافته می شد و لطیف و 
نازک بود و بیشتر زنان روستایی و کشاورزان و کارگران از 
آن استفاده می کردند. تن پوش های زنانه نیز چندین نوع بوده 
که پیراهن، پاچین، کت، جلیقه، شال کمر، دامن، جومه، یل و 
شلیته از انواع آن محسوب می شود. وی ادامه داد: پیراهن هم 
لباسی بود که از روی شانه تا زیرکمر را می پوشانده و جلوی 
آن به اندازه سه دکمه باز بوده و جنس آن بیشتر از پارچه های 

»چیت و کرباس« بوده است.

چرقت، روسری بانوان خراسان جنوبی
 در سرما و گرما

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی ادامه داد: َچرقت )چارقد یا چهارقد(، متناسب 
با نوع فصل در فصل سرما ضخیم تر و در فصل گرما نازک تر 
و از جنس پنبه بوده که به شکل مثلثی دوخته می شده و بر 

روی سر می انداختند.
وی با اشاره به اینکه معمواًل خانم های میانسال گوشه ای 
را روی سرشان می بستند و خانم های جوان آن  از چارقد 
را با سنجاق های تزئینی زیرگلو محکم می کردند، ادامه داد: 
برای ساخت چارقد از پارچه های ساده و گلدار کرباس و یا 
نخ های زری دار و برقی استفاده می کردند و این نوع سرپوش 
به رنگ های مختلف استفاده می شده و رنگ خاصی برای 
اَِرقچی»عرقچین«،  یادآورشد:  تعریف نشده است. وی  آن 
یک نوع سرپوش کاله بوده یعنی روی سر استفاده و باعث 
 شده که چارقد روی عرقچین به خوبی خودش را نگه دارد 
و ُسر نخورد.کارشناس مردم شناسی خراسان جنوبی خاطر 
نشان کرد: پیراهن زنان معموال شبیه پیراهن مردان بوده با 
تفاوت هایی از جمله جای دکمه ها، سر آستین ها، پایین پیراهن 
و دور یقه که گاهی تزئیناتی داشته و با همان نخ تزئیناتی که 
به زیبایی لباس زنان بیفزاید، ایجاد می کردند. برآبادی یادآور 
شد: لباس های خراسان جنوبی در شهرستان های گوناگون، 
هم شباهت هایی با هم دارد و هم تفاوت هایی. لباس محلی 
روستای چنشت لباس متفاوتی است و ویژگی های خاص خود 

را دارد.

ماندگار شدن لباس محلی روستای چنشت
وی با اشاره به لباس سنتی مردم چنشت که به سبک قدیم 
مانده است، ادامه داد: دلیل این که هنوز هم مورد استفاده قرار 
می گیرد، به این خاطر است که مردم آن جا با مردم روستاها و 
مناطق خراسان جنوبی ارتباطی نداشته و ارتباطات اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی آن ها معموال داخل خود روستا بوده و به 
همین دلیل نوع پوشش آن ها حفظ شده و هنوز هم لباس 
محلی در آن روستا استفاده می شود.این کارشناس مردم شناسی 
افزود: ارتباط اندک مردم روستای چنشت با سایر روستاها و 
مناطق باعث شده که پوشش محلی آن ها حفظ شود و تاکنون 
به ندرت پوشاک خارجی به غیر از پوشش خودشان به ویژه  

پوشاک زنان به این روستا نرسیده است.

زیبایی لباس محلی نشان دهنده فرهنگ منطقه 
وی اظهار کرد: زیبایی لباس های محلی در گذشته به دلیل 
این است که نشان دهنده فرهنگ منطقه بوده و لباس یکسانی 
نبوده است. تنوعی که در لباس های محلی وجود داشته موجب 
تنوع  اکنون  است  ممکن  که  صورتی  در  شده  آن  زیبایی 
لباس های جدید بیشتر باشد اما این تنوع در همه جاست؛ یعنی 
لباس جدیدی که اکنون در بیرجند وجود دارد در شهرهای دیگر 
کشور نیز وجود دارد و این تنوعی که اکنون در همه جا وجود 

دارد باعث شده که زیبایی ها از بین برود.
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  شناسی  مردم  کارشناس 
اقوام  در  گوناگونی  و  است  یکسان  امروزه  پوشاک  نوع 
استان های مختلف مشاهده نمی شود، بلکه یک گوناگونی 
کلی در کشور به وجود آمده است. برآبادی عنوان کرد: این 
تفاوت ها هیچ گاه به زیبایی تفاوت ها و گوناگونی لباس های 
محلی نمی رسد چون پوشاکی که در قدیم استفاده می شده 
منطبق بر اقلیم بوده و هیچ گاه در منطقه گرمسیر لباس 

بلعکس در منطقه سردسیر  تیره پوشیده نمی شد و  رنگ 
معموال پوشاک رنگ تیره استفاده می شده است. 

وی خاطرنشان کرد: تنوع رنگ و طرح در لباس ها وجود 
داشته و هرکسی که پوشاک را تولید می کرده بر اساس 
برای  تولیدی  مرکز  یک  اکنون  اما  است؛  بوده  خالقیت 
هزاران نفر پوشاک تولید می کند. این یک سلیقه، نوع، مدل 
وی  می شود.  طراحی  نفر  هزاران  برای  که  است  و طرح 
اظهار کرد: پوشاک تولیدی در گذشته براساس فرهنگ و 
باورهای مذهبی، اعتقادی، ملی و قومی بوده است. مردم 
نیز بر اساس باورهایی که داشته اند پوشاک خود را تولید 

و از این رو پوشاک تولید شده هیچ منافاتی با فرهنگ و 
باورها نداشته است.

امروز  زندگی  در  محلی  های  لباس  جایگاه 
کمرنگ شده است

برآبادی با اشاره به اینکه  امروزه به دلیل وجود لباس های 
به  نمی توان  محلی  لباس های  شدن  کم رنگ  و  جدید 
لباس های محلی پیشینیان دسترسی داشت و آن را پوشید،  

اظهار کرد: از طرفی این پوشاک جدیدی که در بازار موجود 
است با آموزه های دینی، فرهنگ و باورهای آئینی، قومی و 
محلی ما تناسبی ندارد.  وی ادامه داد: یکی از راهکارهای 
با  امروزی  پوشاک  کردن  منطبق  راستا  این  در  ارائه شده 
ظرافت ها و زیبایی های لباس های محلی گذشته است یعنی 

پوشاکی تولید شود که آن هویت قدیم ما را داشته باشد.
وی تاکید کرد: وقتی مردم در برخی مناطق با لباس محلی آن 
عکس می گیرند یعنی این که به استفاده کردن از این لباس ها 
عالقه و گرایش دارند به شرط این که این پوشاک نوسازی شده 

و نیازهای مخاطبان خودش را برآورده کند.

تلفیق لباس سنتی با طراحی لباس جدید
کارشناس مردم شناسی خراسان جنوبی گفت: در این زمینه 
کارهای خوبی که انجام شده، رشته طراحی دوخت بوده که 
چندین سال است در هنرستان ها  از رشته های مورد عالقه و 
انتخاب هنرجویان است، این بخش می تواند فارغ التحصیالن 
خود را سوق دهد به سمت این که با تلفیق از لباس های سنتی 
لباس های جدیدی طراحی کنند. برآبادی با اشاره به اینکه مراکز 
فنی و حرفه ای و مراکز آموزشی دانشگاهی و غیردانشگاهی 
می توانند برای استفاده از اطالعات و راهنمایی های کارشناسان 
مردم شناسی در زمینه تولید پوشاکی با استفاده از طرح های 
پوشاک سنتی به خلق پوشاک جدیدی که عامه پسند باشد روی 
آورند، افزود: البته در این زمینه تاکنون افرادی مراجعه کرده و 
با اطالعات گرفتن از میراث فرهنگی که میراث دار فرهنگ و 

باورهای گذشتگان است کارهای خوبی انجام داده اند.

چرا  جوانان تمایلی
 به لباس سنتی ایرانی ندارند؟

به گفته کارشناسان تا همین یکی دو دهه پیش لباس محلی 
و سنتی و یا استفاده از نمادهای آن، در زندگی روزمره مردم از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بود، اما این روزها استفاده از لباس ها و 
نمادهای بومی و ملی، از زندگی مناطق روستایی و شهرِی این 
مرز و بوم رخت بر بسته و همگی از فرق سر تا نوک پایشان را 
با البسه چینی و ترکی می پوشانند! بی توجهی به میراث پوشش 
ملی تا جایی پیش رفته که نسل جوان جامعه ایران اطالع 

چندانی از ویژگی های ممتاز لباس های بومی خود ندارد. 
البته کارشناسان معتقدند: دالیل مختلفی در این مسأله دخیل 
است که یکسان سازی پوشش در دنیا و نیز در کشور خودمان از 
عمده دالیل آن به شمار می رود. آنچه از این آثار از نسل های 
قبل برای ما باقیمانده، در صندوقچه های مادربزرگان ماست. 
آثاری که در خود نشانی از عشق و هنر و حتی ریاضیات، رنگ 
شناسی، روانشناسی و سیاست را دارد. ضعف های ساختاری، 
تولید  و  از طراحان  تفاوتی و حمایت نکردن مسئوالن  بی 
کنندگان داخلی موجب شده تا بسیاری از کارخانجات تولید 
پارچه که روزگاری تولیدات شان از شهرت خوبی برخوردار 
و مورد استفاده لباس های سنتی و اصیل بود مانند کارخانه 
مخمل کاشان، کامال ورشکسته شده و از دور خارج شود و 
اکنون تنها چند کارخانه محدود که در زمینه تولید ملحفه و 

پارچه های غیرطبیعی فعالند در کشور باقی بماند.
 

میراثی که تقریبا کارش تمام است!
متاسفانه کار تبلیغی یا فرهنگی در خور این هنر از سوی متولیان 
امر برای زنده نگه داشتن لباس سنتی انجام نمی شود. اینکه 
یک مجموعه خصوصی در طول یک سال، ۵ دست لباس 
سنتی اصیل و فاخر تولید کند و آن را به فروش برساند برای 
زنده نگه داشتن این هنر اصیل و بومی کافی نیست و می طلبد 
تا بخش های دولتی پا به میدان بگذارند و با حمایت از تولید 

کنندگان از نابودی لباس سنتی جلوگیری کنند.

»چیتوکرباس«و»چرقت«لباسبومیمحلیمردمخراسانجنوبی
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جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

حمل اثاثیـه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

  داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی3647  363  0915

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبلی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717



موفقیت و انرژی

تالش برای کسب موفقیت

 سحر خیزی

سحر خیزی عادت بسیار سختی است اما چند راه 
از آن ها کمک  پیشنهاد می کنیم که می توانید 
بگیرید: ساعتی بگذارید که نتوانید به سادگی زنگ 
را  هوشمند  های  تلفن  ساعت  کنید.  قطع  را  آن 
پیشهاد نمی کنیم، مخصوصا که تلفن دم دست هم 

باشد و به راحتی بتوان زنگ آن را قطع کرد. 
یا 10 دقیقه بیشتر خوابیدن باعث می شود که   5
احساس بدی نسبت به خود و روزتان پیدا کنید. حداقل 
یک ساعت قبل از خوابیدن هر صفحه نور دار و یا چراغ 
را از خود دور کنید. چون نور شدید باعث ترشح هورمون 
هایی می شود که به ساعِت بدن شما، روز را القا می کند 
و برای خواب دچار مشکل خواهید شد. همین طور حتما 
بعد از بیدار شدن صبح، کمی نور خورشید به خودتان 

برساید تا بدن تان متوجه شود که روز شده است.

سخت تمرین کنید، سخت کار کنید

طوری کار کنید که انگار یک نفر دارد 24 ساعت 
تالش می کند تا هرچه دارید را از شما بگیرد!

ممکن است برای هرچیزی در زندگی مسیر میانبری 
وجود داشته باشد اما هرگز مسیر میانبری وجود ندارد 
که تالش و پشتکار و سخت کوشی را دور بزند. 
از  که  کاری  کنید،  پیدا  را  دارید  که عالقه  کاری 
انجامش خسته نمی شوید، سپس به سخت ترین 
شکل تالش کنید تا در آن بهترین باشید.یک تقویم 
دیواری تهیه کنید به عالوه یک ماژیک قرمز. هر 
روز که روی عادات یا اهداف تان کار می کنید و 
به سمت آن ها می روید یک ضربدر قرمز روی 
آن بزنید. بعد از دو هفته زنجیره ای را خواهید دید 
که ترغیب تان می کند ادامه دهید. این زنجیره را 

نشکنید و هر روز پر قدرت تر ادامه دهید.
امیدواریم آنقدر هیجان زده نشوید که بخواهید تمام 
این عادت ها را یکباره اجرا کنید. این باعث می شود 
دلزده و ناامید شوید. ساده ترین عادت را بردارید و 3 
تا 6 ماه روی آن کار کنید تا بتوانید کامال طبیعی آن را 
انجام دهید. سپس برگردید و یکی دیگر را بردارید. از 
عادت اول تان برای ایجاد عادت دوم کمک بگیرید. 
مثال عادت کردید که صبح ها ساعت 6 از خواب 
بیدار شوید و حاال می خواهید هر روز ورزش کنید. 
فرمولش این شکلی می شود: بعد از اینکه ساعت 6 
بیدار شدم 30 دقیقه آرام پیاده روی می کنم. این 
سیستم  در  تر  ساده  جدید  عادت  شود  می  باعث 
عصبی شما بنشیند.استفاده از بعضی رایحه ها بر خلق 
و خوی شما تاثیر مثبتی می گذارد. در طول روز عادت 
به دائم نشستن را از خود دور کنید. گاهی ایستادن به 
شما کمک می کند که تمرکز باالتری روی کار داشته 

باشید و آن را تکمیل کنید

با پوست صورت تان مهربان باشید 
و این کارها را با آن نکنید

پیدا کردن  که  آکنه هستید، می دانید  اگر مستعد 
برای پوست  یک شوینده و شیر پاک کن خوب 
نامناسب  شوینده های  است.  دشواری  بسیار  کار 

ممکن است پوست را زبر و خشک کنند، رطوبت 
پوست را از بین ببرند یا بر روی پوست چرب کامال 
بی اثر باشند! روزانه صورت خود را با یک شوینده 
که  محصوالتی  از  بشویید.  مالیم  پاک کننده   و 

مخصوص پوست های حساس اند، استفاده کنید.

شکستن قولنج عادت غلطی
 که بین مردم رایج است

محسوب  غلطی  عادت های  جزو  قولنج  شکستن 
قولنج  است.  رایج  بسیار  مردم  بین  که  می شود 
شکستن آسیب های جبران ناپذیری را به بدن وارد 

می کند. بسیاری از مردم با فشار آوردن به اجزای 
بدن همچون گردن، انگشتان دست، کتف و ستون 
فقرات کمر، قولنج خود را می شکنند و از شکستن 
قولنج خود لذت می برند. حرکات مفصلی و قولنج 
کردن مفاصل جزو اصلی ترین دالیل ایجاد صدا در 

اعضای بدن تان است.

برگ  پنیرک 
برای درمان گلو درد و سرفه

برگ پنیرک خاصیت نرم کننده دارد و در درمان 
گلودرد و سرفه کاربرد دارد. پنیرک را می توان برای 
از بین بردن سنگ کلیه هم استفاده کرد. افرادی که 

سنگ کلیه دارند، باید 100 گرم از برگ پنیرک را در 
یک و نیم لیتر آب بجوشانند و بعد از 2 تا 3 دقیقه 
جوشیدن، آن را صاف کنند و در یک لیوان بریزند 
روغن  غذاخوری  قاشق  یک  می توانند  همچنین 
زیتون را به این جوشانده اضافه کنند، این محلول 

را باید قبل از هر غذا نوشید.

درمان عفونت گوش با یک حبه سیر

عفونت گوش یکی از درد آورترین مشکالتی است 
که یک فرد می تواند تجربه کند. این درد می تواند 
به صورت ضربانی باشد و یا تیز و سوزاننده. سیر 

سرشار است از آسیلین که علیه باکتری ها و ویروس 
های عامل عفونت کار می کند. همچنین سیر حاوی 
مقداری ترکیبات معطر است که به صورت طبیعی 
ضد عفونی کننده هستند. این ترکیبات می توانند 
به سادگی توسط پوست و بافت اطراف پرده گوش 

جذب شود.

موقع خرید از چه
 محصوالتی  استفاده کنیم

از  اعم  محور  سالمت  محصوالت  خرید  موقع 
دارویی  بهداشتی،  و  آرایشی  غذایی،  محصوالت 
آرم سازمان غذا و دارو و  به  و تجهیزات پزشکی 

شماره مجوز بهداشتی درج شده بر روی برچسب 
و  اصالت  کنترل  برچسب  یا  داخلی  محصوالت 
سالمت کاال درج شده بر روی محصوالت وارداتی 
با  مبارزه  وکمیته  غذا  اداره  فرمایید.  توجه 
قاچاق کاال - معاونت غذا و دارو دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند

 اختالل در چهره به دالیل مختلفی چون افسردگی، گریه، کار با وسایل الکترونیکی برای بازه زمانی طوالنی، 
سکته مغزی، چاقی، افزایش سن، تصادف و فلج عصب عضله نگهداره پلک چشم روی می دهد.

برای جلوگیری از افتادگی پِلک چشم در بازه های زمانی نیم ساعته با توقف کار با وسایل الکترونیکی به مناظر 
اطراف نگاه کنید تا مانع از خشکی و افتادگی پِلک چشم شوید.

ماساژ آرام عضله های اطراف چشم و قرار دادن حوله گرم بر روی پیشانی و چشم ها در زمان استراحت برای 
بازه زمانی 5 الی ده دقیقه نیز می تواند در جلوگیری از افتادگی پلک اثرگذار باشد. از آسیب هایی که کار زیاد 
با رایانه ایجاد می کند، اسپاسم پِلک پایینی چشم یا پریدن گوشه چشم است که همگی به دلیل استرس، 

خستگی، فشارعصبی و کم آبی به وجود می آیند و استراحت بهترین راهکار برای درمان آنهاست.

پس از هر بار مسواک زدن حداقل یک یا دو دقیقه مسواک را زیر شیر آب نگه داشته و آبکشی کنید. سپس 
آن را با محلول دهان شویه قوی بشویید. اما مطمئن شوید که پس از خارج کردن مسواک از محلول دهان 

شویه آن را به خوبی آبکشی کرده باشید تا چیزی از محلول روی آن نماند.
مسواک خود را هفته ای یک نوبت در آب جوش قرار دهید. هر چند این کار به تدریج موجب نرم شدن برس 
مسواک می شود اما روشی بسیار موثر برای کشتن میکروب ها است. برای جلوگیری از آسیب دیدن مسواک 

فقط هفته ای یکبار از این روش استفاده کنید.
مسواک را برای چند دقیقه در ظرف پر از سرکه قرار دهید و سپس با آب داغ آبکشی کنید. 

بهترین راه ضدعفونی کردن مسواککارهایی که زیبایی را از شما می گیرد

در  بزرگ  اندیشمندان  زندگی  به  تر  دقیق  نگاهی  وقتی 
خوردن  شکست  برای  آمادگی  کنیم،  می  تاریخ  طول 
از امثال  العاده نیست.  به هیچ وجه پدیده ای تازه یا خارق 
 آگوستین، داروین و فروید گرفته تا غول های کسب و کار 
و اسطوره های ورزشی کنونی، شکست ابزاری قدرتمند برای 
رسیدن به موفقیت بزرگ است. شکست و ناکامی بزرگترین 
معلمان زندگی هستند ولی متأسفانه بیشتر مردم و به ویژه 
فرهنگ های سازمانی محافظه کار، نمی خواهند آن را بپذیرند.

در عوض آن ها تصمیم می گیرند که محتاط عمل کنند و 
همان انتخاب های امن را دوباره و دوباره تکرار کنند. آن ها 

با این عقیده فعالیت می کنند که اگر هیچ موجی ایجاد نکنند، 
مورد توجه نیز قرار نمی گیرند؛ هیچ کس به خاطر شکست 
خوردن سر آن ها فریاد نمی زند چرا که به طور کلی هیچ 
وقت تالش خاصی انجام نمی دهند تا به چیزی بزرگ برسند 
 که احتمااًل ممکن است در آن شکست بخورند )یا موفق شوند

از  دیگر  کارکنان  از  برخی  امروزی،  اقتصاد  در  این حال،  با 
شکست فرار نمی کنند، بلکه از آن استقبال می کنند. بسیاری 
از شرکت ها آگاهانه به دنبال کارکنانی هستند که پیشینه ای 
هم از شکست و هم موفقیت داشته باشند، با این باور که این 
افراد در دل جنگ بوده اند، از نبرد نجات پیدا کرده اند و حاال 

دارای تجربه ای ارزشمند و پشتکاری مثال زدنی هستند.آن ها 
کهنه کاران شکست هستند. مکتب فکری غالب در شرکت 
های مترقی این است که موفقیت بزرگ بستگی به ریسک 
بزرگ دارد و شکست فقط یک محصول جانبی متداول است. 
مدیران اجرایی این شرکت ها به خاطر اشتباهات شان عزا نمی 
گیرند، بلکه آن ها را تبدیل به موفقیت های آینده می کنند.
سریع ترین مسیر به سمت موفقیت، داشتن طرز نگرشی مبنی 
بر عدم ترس از شکست است. رهبران و کارکنان برای اینکه 
کار خود را به درستی انجام دهند، موفق شوند و شرکت های 

خود را رقابتی نگه دارند، هر روز دست به ریسک می زنند.

شکست بزرگترین معلم زندگی است

آیه روز

 اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ که
 ]رمه  های خود را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. )سوره نحل/ آیه 10(

پیام روز

به ساختمان  را  نردبان  آغاز کنید، مطمئن شوید که  را  نردبان موفقیت  از  رفتن  باال  آنکه  از  پیش 
مناسب تکیه داده اید.
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6841

56
97

863
51

82
2398

6394
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.

295618743

167943825

438275961

913426587

842157396

756389214

371862459

524791638

689534172

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج جدول سودکو
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

0915   056   2100

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  09155438760 و 32457033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     ۱۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

فروش نهال عناب و ...
0901  125   1205

به دو خانم جهت کار در 
کافه رستوران نیازمندیم.

حکیم نزاری 12
 رستوران محمد

09151615360

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

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

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

به تعدادی نیروی خدماتی خانم 
نیازمندیم.

056 - 32342244 - 09363654746

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

به شش مدرک کارشناسی عمران 
با سه سال سابقه بیمه راه ، ابنیه 

و آب جهت اخذ گرید 
شرکت پیمانکاری نیازمندیم.

  09915324881
09151603473

به یک خانم برای کار در رستوران 
جهت )مرغ بریان( نیازمندیم. 
شمال شهر         32311717



5
 چهارشنبه * 30 آبان 1397* شماره 4218

یادمان شهدای استان

»)ما( حركت مان و قيام مان براى ظلم و فساد و تجاوز به دیگران نيست، بلكه براى رهایى 
امت هاى اسالمى و مستضعفين از زیر بار ظلم است.«                                                                                  
    “روحاني شهيد غالمرضا واقعي”

*نماینده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس به 
وزیر راه و شهرسازى در خصوص كوتاهى در پروژه  راه 
آهن شرق و اتصال بيرجند به راه آهن سراسرى، تذكر داد.
*نوفرستى مسئول بسيج كارمندان خراسان جنوبى از 

فعاليت ۱۸۸ پایگاه بسيج كارمندى در استان خبر داد.
كميساریاى  از سوى  تومان  ميليون  از 20  *بيش 
سازمان ملل براى كمک به دانش آموزان اتباع خارجى 

در بيرجند اختصاص یافت.
*2 هزار درخت خرما براى غرس در شهر طبس به 

شهردارى تحویل داده شد.
*رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گفت: 5 
تن و 500 كيلوگرم گوشت گوسفندى گرم وارداتى در 

خراسان جنوبي توزیع شد.
*جشنواره بازى هاى بومى محلى دانش آموزى در 

شهرستان فردوس برگزار شد.
*به گفته رئيس شبكه دامپزشكى طبس كاميون حامل 

۱60 رأس دام غير مجاز در طبس توقيف شد.
اینكه  بيان  با  بهزیستى  توانبخشى  امور  *معاون 
بهزیستى  اشتغالزایى  طرح  اولویت  در  معلوالن 
از  خراسان جنوبى هستند، گفت: امسال 262 نفر 
كاندیداى  بهزیستى،  حمایت  تحت  توانخواهان 

شركت در برنامه آماده سازى شغلى هستند.

اخبار کوتاه

 مسئول كميته شهداى طالب و روحانيون كنگره 
ملى 2 هزار شهيد استان گفت: اجالسيه شهداى 
طلبه و روحانى استان پنجشنبه اول آذر در بيرجند 
برگزار مى شود. به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
نصيرایى روز گذشته در نشست خبرى افزود: این 
اجالسيه در ادامه سلسله اجالسيه هایى است كه 
براى 2 هزار شهيد پيش بينى شده و در حسينيه 
جماران بيرجند برگزار مى شود. وى بيان كرد: 

مقدمات برگزارى كنگره یاد شده از 2 سال قبل 
آغاز شده و در اجالسيه شهداى روحانى سه هزار 
نفر از شهرستان هاى خراسان جنوبى و تعدادى 
قم،  ساكن  و  استان  اهل  حوزوى  فضالى  از 

مشهد و زاهدان دعوت هستند. 
وى افزود: هدف از برگزارى اینگونه اجالسيه ها 
این است كه بتوانيم فكر، اندیشه و گفتمانى كه 
شهدا داشته اند را در جامعه و براى مخاطب امروز 

تبيين كنيم و گرنه هرچه هزینه شود اما به این 
هدف به شكل صحيح پرداخته نشود خيلى كار 

خاصى انجام نشده است. 
وى گفت: هدف اصلى این همایش ها تبيين 
در  جا مشكلى  است چون هر  گفتمان شهدا 
و  مدیریتى  اجتماعى،  سياسى،  هاى  عرصه 
اقتصادى داریم به این علت است كه به حرف 

شهدا و راه و رسم آنها توجه نكردیم.

نماینده مردم سربيشه و نهبندان در  در دیدار 
مجلس و تعدادى از مسئوالن این شهرستان ها 
با معاون عمرانى وزیر كشور در راستاى پيگيرى 
و رفع مشكالت این دو شهرستان قول همكارى 

و مساعدت داده شد.
به گزارش تسنيم، نظر افضلى به همراه فرماندار 
نهبندان، رئيس شوراى شهر و شهردار سربيشه 
و چند نفر از دیگر مسئوالن این شهرستان ها 
با معاون عمرانى وزیر كشور و رئيس سازمان 
شهردارى هاى كشور و مدیران كل این سازمان 

دیدار كردند. نماینده مردم نهبندان و سربيشه در 
مجلس در این دیدار با اشاره به محروميت هاى 
منطقه و شرایط خاص حاكم بر منطقه اظهار 
كرد: خشكسالى هاى ۱9 ساله منجر به مهاجرت 
شدید مردم از منطقه و تخليه روستاهاى مرزى 
مشكالت  آینده  زمينه  در  افضلى  است.  شده 
افزود:  و  داد  هشدار  منطقه  امنيتى  اجتماعى 
حداكثر مساعدت ها در زمينه تخصيص اعتبارات، 
ماشين آالت، قير رایگان براى ترميم نوارهاى 

حفارى ناشى از گازكشى انجام شود. 

دریافت  زمينه  در  شهرداران  دیدار  این  در 
آالت  ماشين  و  اعتبار  تخصيص  رایگان،  قير 
كردند.  مطرح  خواست هایى  در  شهردارى ها 
مدیران كل و كارشناسان سازمان شهردارى هاى 
كشور نيز ضمن پاسخگویى به درخواست هاى 

مطرح شده در برخى موارد قول مساعد دادند.
صدور مجوز جذب آتش نشان تا ماه آینده و 
پرداخت سهميه قير رایگان شهردارى ها در اولين 
فرصت باقيمانده از جمله مواردى بود كه مدیران 
كل و كارشناسان سازمان شهردارى هاى كشور 

قول همكارى و پيگيرى دادند.
در زمينه اختصاص ماشين زباله به شهر مود نيز 
گفته شد در اسرع وقت تحویل مى شود و براى 
آتشن شانى شهردارى هاى   اختصاص ماشين 
نهبندان و سربيشه نيز موافقت شد همچنين 
براى شهر تازه تاسيس درح و كمبودهاى آن نيز 

قول مساعدت داده شد.
جمالى نژاد معاون عمرانى وزیر كشور نيز در این 
دیدار براى حضور در شهرستان هاى سربيشه و 

نهبندان اعالم آمادگى كرد.

دادرس مقدم- مدیرحج و زیارت استان تمامى 
را  تمتع  حج  گذارى  ودیعه  قبوض  دارندگان 
دعوت كرد تا نسبت به تكميل اطالعات خود 
اقدام كنند. نوفرستى گفت: به منظور ساماندهى 
كليه  از  ارتباطات،  و  اطالعات  ها،  اولویت 
 دارندگان قبوض ودیعه گذارى حج تمتع دعوت

مى شود، نسبت به تكميل اطالعات خود در 
نشانى  به  زیارت  و  حج  سازمان  رزرو   سامانه 
reserve.haj.ir اقدام نمایند. مدیرحج و زیارت 
استان بيان كرد: تمامى دارندگان قبوض ودیعه 
گذارى حج تمتع الزم است اطالعات خود را در 
سامانه یاد شده تكميل نمایند. وى افزود: دارندگان 

قبوض ودیعه گذارى حج، اطالعات شخصى خود 
را در این سامانه تكميل، اصالح و به روز رسانى 
اولویت هاى  تا ضمن ساماندهى كلى  نمایند 
باقيمانده براى تشرف، برقرارى ارتباطات بعدى 
ایشان، اطالع رسانى  با  زیارت  سازمان حج و 
و  آموزشى  هاى  برنامه  ها،  اولویت  به  نسبت 

توجيهى و ثبت تغييرات بعدى احتمالى و ... امكان 
پذیر گردد. الزم به ذكر است به تناسب سهميه 
تعيين شده در هر سال، اولویت هاى تشرف، به 
ترتيب اولویت در همان سال اعالم مى شود. بر 
همين اساس اولویت هاى تشرف به حج سال 

۱39۸ به زودى اطالع رسانى خواهد شد.

محققان كشورى بخش كشاورزى با تجربيات و آموزش 
هاى خود به یارى كشاورزان خراسان جنوبى مى آیند. 
به گزارش صداوسيما،رئيس سازمان جهاد كشاورزى با 
اشاره به سفر اخير وزیر جهاد كشاورزى به استان گفت: 
در پى سفر وزیر جهاد كشاورزى به استان براى بررسى 
درخواست ها و مشكالت كشاورزان استان گروهى ۱4 
بخش  در  نظر  متخصصان صاحب  و  محققان  از  نفره 

كشاورزى از باغات انار و پسته بازدید كردند.
قوسى افزود: دانه سفيدى انار و آفت پسيل پسته از جمله 
مهم ترین مشكالتى بود كه در جریان این بازدید مورد 

بررسى قرار گرفت و براى آن تصميماتى اخذ شد.
وى گفت: اجراى طرح پایلوت استفاده از سایه بان در 4 

منطقه از باغات انار، آموزش باغداران با حضور محققان 
اثرات  بررسى  و  اى  تغذیه  اجراى طرح هاى  كشورى، 
دانه  عارضه  كاهش  در  كلسيم  نيترات  و  آلى  كودهاى 
دانه  مشكل  رفع  براى  مصوبات  جمله  از  انار  سفيدى 

سفيدى انار در استان بود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى افزود: همچنين در بخش 
دیگرى از این بازدید براى كنترل آفت پسيل پسته نيز 
اندازى سامانه امداد كشاورز و سامانه پيامكى ویژه  راه 
كشاورزان در قالب طرح ملى آموزش باغداران در دستور 
كار قرار گرفت. قوسى افزود: محققان مراكز تحقيقات 
پسته فيض آباد و پژوهشكده پسته كشور نيز براى آموزش 

پسته كاران اعالم آمادگى كردند.

مدیر دفتر نمایندگى آستان قدس رضوى با اشاره به اینكه 
3 هزار و 600 نفر خادميار در استان در سامانه امور خادمين 
آستان قدس ثبت نام كردند، گفت: بيش از 900 نفر موفق 

به پذیرش در طرح خادميارى شدند.
 به گزارش تسنيم، حجت االسالم نصيرایى دیروز در جلسه 
توجيهى خادمياران آستان قدس رضوى در ترویج فرهنگ 
خدمت به زائران ثامن الحجج على بن موسى الرضا)ع( در 
آستانه مقدس حضرت حسين بن موسى الكاظم)ع( طبس 
اظهار كرد: باید شكرگزار نعمت این كسوت بسيار مهم 
باشيم و تبليغ شود و مشوق كسانى باشيم كه دوست دارند 
در استان خودشان خدمت رضوى انجام دهند.وى بيان كرد: 
در گذشته در آستان قدس به دليل شرایط حاكم بر آن تنها 

افرادى كه در مشهد بودند با شرایط خاصى مى توانستند در 
حرم رضوى خدمت كنند اما در حال حاضر با توجه به منشور 
هفتگانه مقام معظم رهبرى با انتصاب آیت ا... رئيسى، بستر 
مناسبى براى خدمتگزارى در استان و كشيک در حرم امام 
رضا)ع( فراهم شده است. معاون خادميارى دفتر نمایندگى 
آستان قدس رضوى در خراسان جنوبى نيز در این جلسه 
در زمينه روند ثبت نام، پذیرش، گزینش و تعيين عرصه 
خدمتى خادمياران مطالبى را بيان كردند. الزم به ذكر است 
عرصه خدمت خادمياران در استان محل سكونت خود بوده 
است و براى قدردانى از زحمات آنان ۱2 روز در طول سال 
به طور متناوب مى توانند در حرم امام رضا )ع( به زائران 

ارائه خدمت كنند.

اجالسیه شهدای روحانی اول آذر برگزار می شود

اعالم آمادگی معاون  عمرانی وزیر برای رفع مشکالت نهبندان و سربیشه 

فراخوان عمومی برای تکمیل اطالعات دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

روش های علمی  و تحقیقی
 به کمک بخش کشاورزی  استان می آید

بیش از ۳ هزار نفر برای خادمیاری رضوی 
در خراسان جنوبی ثبت نام کردند ورزشی

مردم برای دریافت کارت سوخت
 اقدام کنند

ایرنا-شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران در 
اطالعيه شماره یک اعالم كرد: به منظور جلوگيرى 
از مرزها،  با تشدید قاچاق  بنزین به ویژه  از قاچاق 
تصميم بر این شده كه تحویل بنزین به خودروها و 
موتورسيكلت ها از تاریخى كه متعاقبا اعالم خواهد شد، 
صرفا با استفاده از كارت سوخت انجام شود. براساس 
این اطالعيه، مالكان محترم خودروها و موتورسيكلت 
هایى كه كارت سوخت خود را گم كرده اند، الزم است 
به ترتيبى كه در رسانه ها توضيح داده خواهد شد، از 
تاریخ شنبه 3 آذر، حداكثر لغایت شنبه 24 آذر ۱397 
نسبت به ثبت درخواست خود براى دریافت كارت 
سوخت جدید اقدام نمایند. به منظور تسهيل در دریافت 
كارت جدید سوخت، امكان دسترسى به سامانه ثبت 
مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنى فراهم 
شده كه نحوه دسترسى و اقدام، از طریق رسانه هاى 
عمومى و صدا و سيما به اطالع مردم عزیز خواهد 
رسيد. تاكيد مى شود كه براى ثبت تقاضاى دریافت 
كارت سوخت جدید، هيچ مبلغى از متقاضيان توسط 
اطالعيه  شد.  نخواهد  دریافت  پخش  ملى   شركت 
مى افزاید: این اقدام به معناى سهميه بندى و افزایش 
نرخ سوخت نبوده و الزم است هموطنان محترم به 

شایعات بى اساس در این مورد توجه نفرمایند. 

جشن های هفته وحدت آغاز شد

صداوسيما-همزمان با فرا رسيدن هفته وحدت جشن 
در  شب  دوشنبه  شد.  آغاز  استان  در  وحدت  هاى 
مسجدالنبى )ص( در بيرجند، مراسم جشن وحدت با 
حضور علماى شيعه و سنى، مسئوالن و اقشار مختلف 
مردم برگزار شد. معاون امور اجتماعى، سياسى مركز 
مدیریت حوزه هاى علميه كشور در این مراسم با اشاره 
به جنایات داعش و تكفيرى ها گفت: وحدت ميان 
 شيعه و سنى موجب پيشرفت امت اسالمى است. 
زمانى افزود: گسترش اسالم در عالم و اتحاد امت 
انقالب  بركات  از  مختلف  كشورهاى  در  اسالمى 
اسالمى است. مولوى فاروقى از علماى اهل سنت 
استان نيز گفت: وحدت مسلمانان مختص به یک بازه 
زمانى خاص نيست و وحدت ميان مسلمانان از نشانه 

هاى عمل به دستورات خداوند است. 

9 پروژه بسیج سازندگی 
به بهره برداری می رسد

ایرنا-مسئول سازمان بسيج سازندگى گفت: امسال 
بسيج  حوزه  در  پروژه   9 بسيج   هفته  با  همزمان 
هنرى  رسد.  مى  بردارى  بهره  به  استان  سازندگى 
روز گذشته در نشست خبرى افزود: این پروژه ها كه 
براى آنها 9 ميليارد ریال اعتبار هزینه شده، با مشاركت 
برخى دستگاه هاى اجرایى، قرارگاه پيشرفت و آبادانى، 
آستان قدس رضوى و بانک انصار افتتاح مى شود. 
وى گفت: ۱20 كارگاه اقتصاد مقاومتى با اعتبار یک 
با هفته  نيز همزمان  تومان  ميليون  ميليارد و ۸00 
بسيج افتتاح و نمایشگاه اقتصاد مقاومتى به صورت 
شهرستانى و استانى در هفته بسيج برپا مى شود. وى 
با اشاره به عملكرد موفق رزمایش خدمت رسانى در 
هفته دفاع مقدس امسال افزود: این اقدام گروه هاى 
جهادى كه مورد تقدیر مقام معظم رهبرى واقع شده 
است، در هفته بسيج نيز دنبال خواهد شد. وى اظهار 
كرد: گروه هاى جهادى استان به شكل جغرافيامحور در 
مناطق هدف ورود ویژه ترى دارند تا بتوانند نقاط قوت، 
ضعف و نيازمندى هاى هر منطقه را شناسایى كنند.

18 دستگاه اتوبوس خریداری شده 
در مرحله شماره گذاری و تحویل

كاوش- یكصد و هفتاد و ششمين جلسه هيئت مدیره 
ميزبانى  به  اتوبوسرانى هاى شهرى كشور  اتحادیه 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
بيرجند برگزار شد. خانى، مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانى 
هاى شهرى كشور گفت: ۱۸ دستگاه اتوبوس خریدارى 
شده شهردارى بيرجند ظرف هفته جارى امور مربوط 
 به شماره گذارى انجام و به زودى تحویل خواهد شد.

مدیر كل دفتر حمل و نقل عمومى و ترافيک سازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و رئيس هيئت 
مدیره اتحادیه  اتوبوسرانى هاى شهرى كشور نيز در 
این جلسه اذعان كرد: بخشى از اعتبارات یارانه بليت 
حمل و نقل عمومى، تخصيص یافته كه به زودى به 
سازمان هاى اتوبوسرانى و قطار شهرى پرداخت خواهد 
شد. حصارى در ادامه به برنامه هاى بازسازى ناوگان 
حمل و نقل عمومى و پيگيرى هاى صورت گرفته 

جهت اجراى آن اشاره كرد.

تولید شیر خشک شتر برای اولین بار

صداوسيما-معاون بهبود توليدات دامى جهاد كشاورزى  
گفت : هم اكنون 4 كارخانه شرایط توليد شيرخشک 
شتر را دارند و سيب سالمت را هم دریافت كردند كه 
اگر به نتيجه برسد خراسان جنوبى اولين استانى است 
كه در كشور شير خشک شتر توليد  و به خارج از كشور 
صادرمى كنند.مدرسى افزود : قيمت شير خشک شتر 
در بازار زیاد است به همين علت در كشورهاى آسيایى 
و آفریقایى طرفدار ندارد اگر بخواهيم به بازار اروپا كه 
مشترى دارد صادر شود باید شترداران بتوانند شير را در 

شرایط كامال بهداشتى  بدوشند.

 “ماه عسل”  کام 60 زندانی جرائم 
غیرعمد  استان را شیرین کرد

ایرنا-مدیركل زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى 
جرائم  زندانى   60 امسال  گفت:  جنوبى  خراسان 
غيرعمد استان با اقدام فوق العاده سازمان زندان هاى 
كشور و با برنامه تلویزیونى ماه عسل در 2 مرحله آزاد 
شدند. هاشمى افزود: در برنامه تلویزیونى ماه عسل 32 
ميليارد تومان كمک هاى مردمى جمع آورى شد كه 
944 ميليون تومان در 2 مرحله به خراسان جنوبى 
براى آزادى زندانيان غير عمد اختصاص یافت.وى 
ادامه داد: 29 زندانى در مرحله اول و 3۱ زندانى در 

مرحله دوم به آغوش خانواده بازگشتند.

پیشرفت 50 درصدی طرح های آبخیزداری

و  طبيعى  منابع  كل  اداره  آبخيزدارى  ایسنا-معاون 
آبخيزدارى گفت: پروژه هاى آبخيزدارى خراسان جنوبى 
بيش از 50 درصد پيشرفت فيزیكى داشته كه تا پایان 
این فصل به بهره بردارى مى رسد.  یوسفى روز گذشته  
در جمع خبرنگاران  با اشاره به 25 پروژه آبخيزدارى در 
۱۱ شهرستان، پيشرفت اغلب پروژه ها را بيش از 70 
درصد اعالم كرد و افزود: بر اساس قرارداد منابع طبيعى 
استان با پيمانكاران تمام این پروژه ها تا پایان آبان یا 

حداكثر دهم آذر ماه امسال باید به بهره بردارى برسند.

صعود تیم فوتسال امدادگران 
خراسان جنوبی به جمع 8 تیم برتر کشور

مسئول امور ورزشى جمعيت هالل احمر گفت: تيم 
فوتسال امدادگران جمعيت هالل احمر با پيروزى قاطع 
برابر حریفان خود به مرحله نهایى مسابقات راه یافت و 
در جمع ۸ تيم برتر كشور قرار گرفت. مسلم حسينى 
اظهار كرد: المپياد منطقه اى ورزشى هالل احمر در سه 
رشته ورزشى در دو بخش پرسنل و امدادگران از 25 
لغایت 29 آبان به ميزبانى استان سمنان برگزار شد. وى 
افزود: تيم فوتسال امدادگران خراسان جنوبى با پيروزى 
و  سيستان  و  یزد  تهران،  استان هاى  تيم هاى  برابر 
بلوچستان توانست به جمع ۸ تيم برتر كشور صعود كند.

از 65 متقاضی
 تسهیالت اشتغال یک نفر 

از هفت خوان بانک گذشت 
)ادامه از صفحه ۱( ...مجوز مشاغل خانگي داشته اند به 

بانک هاي عامل براي دریافت تسهيالت معرفي شده 
اند اما از مجموع افراد داراي مجوز مشاغل خانگي 
اند فقط  كه براي دریافت تسهيالت معرفي شده 
 تعداد ۱44 نفر موفق به دریافت تسهيالت گشته اند.

بانک  به  مربوط  پرداختي  كمترین  وى  گفته  به 
به  به آن معرفي و فقط  نفر  بوده كه 65  تجارت 
یک نفر تسهيالت پرداخت شده است! اشتغال یكى 
از دغدغه هاى اساسى در خراسان جنوبى است و 
طى سال هاى اخير معموال انگشت اتهام به سوى 
بانک ها نشانه رفته است.پرداخت تسهيالت فقط 
به یک نفر از 65 نفر. به باریكى حساب یعنى فقط 
كه  بانكى  سوى  از  هم  آن   ! كل  از  درصد   ۱/5
وظيفه ذاتى آن تسهيل كار تجارت است در یک 
شهر دویست و پنجاه هزار نفرى چه گرهى را باز 
خواهد كرد،  این  شاهدى  است بر این مدعا كه 
در این حوزه هنوز مشكالت پررنگ است.این در 
برقراى  براى  عمومى  مراجعات  كه   است  حالى 
بيمه بيكارى در منطقه طى ماه هاى اخير به شدت 
افزایش یافته است و فقط بنا بر آمار رسمى هر ۸ 
ساعت یک هم استانى شاغل بيكار مى شود. كم 
كارى حوزه هاى گوناگون ادارى دولتى و بانک ها 
در ایجاد شرایط مطلوب براى توسعه اشتغال  در كنار 
چرخه سخت دریافت انواع مجوزها كار را به جایى 
رسانده كه بيشتر  كارآفرین ها در بخش صنعت و 
مسكن و... از آغاز و گسترش فعاليت روى گردان و 
بيزار مى شوند. فقط در حوزه مسكن كوچ اجبارى 
 بيش از 50 درصد فعاالن این بخش به اصفهان ،
هاى  شيوه  بودن  ناكارآمد  شاهد  مشهد  و  كرج 
مدیریتى حوزه اشتغال استان و بى تفاوتى وكوته 
بينى مسئوالن ذیربط به آثار و عوارض حاصل از آن 
است كه به زودى در قالب ناهنجارى هاى اجتماعى 
ظهور و بروز خواهد كرد.  )خوانندگان ارجمند مى 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
كاربرى avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

خبرهای ویژه

در چهاردهمین کمیته اشتغال بیرجند مطرح گردید:

سنتی فکر می کنیم
فرماندار بيرجند با بيان اینكه در حال حاضر ۱47 
ميليارد تومان در استان تسهيالت اشتغال پرداخت 
شده است، اظهار كرد: همچنين ۱۸3 ميليارد تومان 
طرح در بانک ها وجود داشته كه اگر ما به التفاوت 
آن پرداخت گردد تأثير فراوانى در حوزه اشتغال 

استان خواهد داشت. به گزارش فارس،  دیروز 
شهرستان  اشتغال  كميته  جلسه  چهاردهمين 
بيرجند با حضور فرماندار این شهرستان برگزار 
شد. فرماندار در این جلسه اظهار كرد: با پيگيرى 
سازمان هاى مرتبط، صدور مجوز اعضاى كميته 
فنى و اشتغال و همكارى بانک ها تا امروز توانستيم 
به ۱24 طرح، بيش از 4۱ ميليارد و 400 ميليون 

تومان تسهيالت پرداخت نمایيم.

خراسان جنوبی در بین 5 استان برتر 
پرداخت تسهیالت  اشتغال

على ناصرى افزود: با فرصتى كه در استان به وجود 

آمد و جدیت استاندار سابق، خراسان جنوبى بين 
پنج استان برتر كشور در حوزه پرداخت تسهيالت 

اشتغال پایدار روستایى و عشایرى قرار گرفت.
وى با بيان اینكه هدف تسهيالت ایجاد تحرک 
و اشتغال در مناطق كمتر توسعه یافته و روستایى 

است، افزود: با پرداخت این تسهيالت مشكالت 
فراوان در حوزه اشتغال روستایى رفع مى گردد.

پرداخت 147 میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال در استان

فرماندار بيرجند با بيان اینكه در حال حاضر ۱47 
ميليارد تومان در استان تسهيالت اشتغال پرداخت 
شده است، اضافه كرد: همچنين ۱۸3ميليارد تومان 
طرح در بانک ها وجود داشته كه اگر ما به التفاوت 
آن پرداخت گردد تأثير فراوانى در حوزه اشتغال 
استان خواهد داشت. ناصرى با اشاره به اینكه تكيه 
ما در حوزه اشتغال شهرستان به بحث تجارت و 

صنعت بوده است، اضافه كرد: ميراث فرهنگى 
حوزه  در  ویژه  به  اميدهاى شهرستان  از  یكى 

روستایى براى ایجاد اشتغال است.

در حوزه اشتغال، سنتی فکر می کنیم

وى با بيان اینكه متأسفانه هنوز در حوزه اشتغال سنتى 
فكر مى كنيم، خاطرنشان كرد: مجموعه شهرستان 
با تمام توان شركتى را كه با مشاركت مردم و 
دستگاه هایى اجرایى ایجاد شود، حمایت مى كند.

جهاد کشاورزی، صمت و میراث فرهنگی 
رکورددار پرداخت تسهیالت اشتغال

سرپرست اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى بيرجند 
نيز در این جلسه با اشاره به جذب تسهيالت 
سطح  در  عشایرى  و  روستایى  پایدار  اشتغال 
شهرستان گفت: ميزان پرداخت این تسهيالت 
 4۱ بيرجند  در  تاكنون  دستگاه ها  پيگيرى  با 

ميليارد تومان به ۱24 طرح بوده كه بيشترین 
تسهيالت پرداختى مربوط به جهاد كشاورى، 
بوده است.  سازمان صمت و ميراث فرهنگى 
سيد حسن شریفى مقدم در حوزه اشتغال تعهدى 
دستگاه هاى اجرایى در بيرجند افزود: ميزان تعهد 

اشتغال دستگاه هاى اجرایى در سطح شهرستان 
ایجاد اشتغال براى سه هزار و 24 نفر بوده كه 
تاكنون ایجاد یكهزار و 35۸ فرصت اشتغال در 
سامانه ثبت شده كه ميزان 45 درصد تعهدات 

اشتغال محقق شده است.
كه  از مجموع كسانى  داد:  ادامه  شریفى مقدم 
داراى مجوز مشاغل خانگى بوده و براى دریافت 
تسهيالت معرفى شده اند تعداد ۱44 نفر موفق به 
دریافت تسهيالت گشته اند و كمترین پرداختى 
مربوط به بانک تجارت بوده كه 65 نفر معرفى و 
تنها به یک نفر تسهيالت پرداخت گردیده است.
وى به اعتبارات اشتغال بند ب تبصره ۱6 قانون 

بودجه سال 97 كميته امداد )ره( شهرستان اشاره 
كرد و افزود: در این راستا ميزان اعتبار ابالغى پنج 
ميليارد و ۸00 ميليون تومان بوده و تعداد 234 
طرح به بانک هاى عامل معرفى شده است. وى 
ادامه داد: این تسهيالت به 6۱ طرح به ميزان یک 

ميليارد و ۱00 ميليون تومان پرداخت شده است.

تعهد اشتغال میراث فرهنگی
 منطقی نیست

و  دستى  صنایع  فرهنگى،  ميراث  اداره  رئيس 
گردشگرى بيرجند نيز در ادامه این جلسه اظهار 
كرد: سال گذشته تعهد اشتغال ميراث فرهنگى 
شهرستان بيرجند ایجاد اشتغال براى 4۸ نفر بوده 

و امسال با جهش 300 نفرى مواجه بوده است.
حسنعلى فوالدى ادامه داد: تحقق این تعهدات 
خدمات دستگاه را مى طلبد و با توجه به اینكه 
تغييرى صورت نگرفته، الزم بوده تجدید نظرى 
در تعهد اشتغال شهرستان صورت گيرد چون تعهد 

اشتغال به این صورت منطقى نيست.
وى افزود: امكان محقق شدن 300 نفرى تعهد 
اشتغال ميراث فرهنگى شهرستان بيرجند بعيد 
به نظر مى رسد. رئيس اداره ميراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى بيرجند با اشاره به 
اینكه فعاليت در حوزه صنایع دستى در سطح 
شهرستان خوبى بوده به طورى كه هر سه هفته 
یک كارگاه صنایع دستى در شهرستان راه اندازى 
مى شود، تصریح كرد: یكى از مشكالت فعاالن 

این بخش اخذ تسهيالت  است.

پرداخت ۱۴۷ میلیارد تسهیالت اشتغال در استان
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هر کس خدا را بندگی کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند. 
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سیده الهام حسینی - تخریب امالک باقی مانده 
در معبر فرزان ظهر دیروز، نقطه پایانی بر داستان 
15 ساله این طرح شد. جاوید، شهردار بیرجند در 
مراسم بازگشایی معبر فرزان به مناسبت میالد نبی 
اکرم )ص( و هفته وحدت، با اشاره به این که این 
طرح سال 83 با هدف ایجاد محور مواصالتی برای 
اتصال منطقه یک به منطقه دو شهر کلنگ زنی 
شد، ادامه داد: ابتدا شرکت عمران مسکن سازان از 
طریق راه و شهرسازی به این پروژه ورود و حدود 
80 ملک در جبهه دوم معبر را تملک کرد. وی با 
بیان این که امالک اصلی شامل 7 ملک مسکونی 
و 9 ملک تجاری باقی مانده به متراژ 2 هزار متر 
مربع توسط شهرداری تملک شد، خاطرنشان کرد: 
از 9 آذر سال گذشته که توفیق حضور به عنوان 
خدمتگزار مردم شهر بیرجند را پیدا کردم، این معبر 
دغدغه اصلی من و شورای شهر بود، در همین راستا 
قریب به 7 میلیارد تومان جهت تملک از بودجه 
یکصد میلیاردی شهرداری را به این طرح اختصاص 
دادیم. شهردار همچنین به پل موسی بن جعفر)ع( 
که سال 93 در کنار محور فرزان، کلنگ زنی شده 
بود اشاره کرد و افزود: تا سال گذشته این پل تنها 
30 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما اکنون 100 

درصد تکمیل شده و خطوط اتصال آن به معبر در 
حال انجام است.

جاوید از شرکت های خدمات رسانی همچون برق 
و مخابرات تقاضا کرد: همزمان با اجرای عملیات 
معبر، نسبت به جابه جایی تاسیسات در مسیر اقدام 
شود تا دهه فجر شاهد بازگشایی کامل و به زیربار 
ترافیک رفتن این خیابان باشیم. به گفته وی، معبر 
فرزان و پل موسی بن جعفر )ع( به لحاظ عملکردی 

در مسائل ترافیکی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
امالک  مالکان  همکاران  از  تشکر  ضمن  شهردار 
در معبر، شهرداری، شورای شهر، نیروی انتظامی، 
پلیس راهور، دادگستری، اداره کل راه و شهرسازی، 
 استانداری و فرمانداری عنوان کرد: تشکر ویژه ای
 از همسایگان این محله دارم که 13 سال ناهنجاری ها

را تحمل کردند. امیدواریم با بهره برداری از این 
های  نگرانی  برای  جبرانی  آن،  شیرینی  پروژه، 

گذشته باشد.
گفتنی است، معبر 30 متری فرزان بیش از 300 
متر طول داشته و برای آسفالت و آماده سازی پل، 

حدود 500 میلیون تومان نیاز است. 
شایان ذکر است در مراسم دیروز، 7 ملک تجاری 

باقی مانده در مسیر معبر تخریب شد.

قصه 15 ساله به سر رسید

تملک و بازگشایی کامل خیابان سی متری طرح فرزان 
عکس: ناصری

مراسمی  طی  گذشته  روز   - کاری  نسرین 
افتتاحیه هفتمین مرحله استانی طرح دادرس  
با حضور مدیرعامل هالل احمر استان، مسئوالن 

و دانش آموزان در بیرجند برگزار شد.
جمعیت  جوانان  امور  معاون  موهبتی،  فائزه 
هالل احمر استان در این همایش ضمن خوش 
آمدگویی به مهمانان گفت: هدف از این المپیاد 
آمادگی دانش آموزان برای روزهای سخت است. 
وی اظهار کرد: جمعیت هالل احمر متشکل 
از جوانان پرانرژی، خوش فکر و نیک اندیش 
است که برای کمک به همنوعان روز و شب 
نمی شناسند و همیشه احساس رضایتمندی 
از خدمت به مردم دارند. وی با اشاره به اینکه 
خدمت به جامعه و مردم بسیار ارزشمند است، 
افزود: امروز دانش آموزان جمع شدند تا گام های 
اولیه برای خدمت رسانی به مردم را بردارند. 
وی ادامه داد: در جامعه همیشه مشکالتی داریم 
و از طرفی نیز برخی افراد در سوانح و حوادث 
دچار مشکل می شوند، در این میان جمعیت 
توانمندان  توان  بین  ارتباطی  پل  احمر  هالل 

با نیاز نیازمندان است. موهبتی با بیان اینکه 
ادامه  به جامعه متفاوت است،  خدمت کردن 
داد: باالترین خدمت، خدمت علمی و فرهنگی 
جهت  در  جامعه  در  فرهنگی  تحول  و  است 
مثبت بسیار ارزشمند است. معاون امور جوانان 
مهمترین  گفت:  استان  احمر  هالل  جمعیت 
برای  عمر  و  وقت  صرف  خداوند  نزد  خدمت 
خدمت رسانی به جامعه است و جوانان جمعیت 
هالل احمر همواره در این راستا تالش می کنند.
و  محبت  )ص(  اکرم  پیامبر  شد:  یادآور  وی 
و  گره گشایی  و  همنوعان  به  رسانی  خدمت 
همدردی برای انسان وارسته را خدمت به خلق 
و ایمان به خدا معرفی کردند. وی با بیان اینکه 
خدمات جمعیت هالل احمر از مردم و برای 
مردم است، گفت: در طرح دادرس دانش آموزان 
فرا  را  اولیه  و کمک های  امداد   آموزش های 
برای  هم  و  خانواده  برای  هم  که  گیرند  می 
خودشان و دیگران مفید است. موهبتی با تاکید 
بر اینکه خدمات هالل احمر عام المنفعه و بشر 
دوستانه است، ابراز امیدواری کرد: همه بتوانیم 

با فراگیری آموزش های الزم و آمادگی برای 
در جهت  را  بلندی  های  گام  روزهای سخت 
خدمت به مردم عزیز میهن اسالمی ایران برداریم.
آموزش 4500 دانش آموز در طرح دادرس
جمعیت  عامل  مدیر  شهریاری،  محمدرحیم 
هالل احمر خراسان جنوبی نیز در این همایش 
عنوان کرد: ایران کشوری حادثه خیز است و 
حدود 3۴ حادثه مهم دنیا در این منطقه اتفاق 
می افتد. وی با اشاره به طرح دادرس بیان کرد: 
در این طرح جمعیت هالل احمر با همکاری 
آموزش و پرورش آموزش های امدادی الزم را 
به دانش آموزان ارائه می دهد. وی تاکید کرد: 
در طرح دادرس دانش آموزان یاد می گیرند با 
همدلی و همراهی برای روزهای سخت آمادگی 
جمعیت  مدیرعامل  دهند.  افزایش  را  خود 
هالل احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
 حدود ۴500 دانش آموز در قالب 150 کانون 
دانش آموزی آموزش های الزم امدادی را فرا 
می گیرند، ابراز امیدواری کرد: با آموزش دقیق 
و پیشرفته آنها بتوانند در مسابقات استانی و 

کشوری حضور یابند و مقام های بیشتری کسب 
کنند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت 
هایی که وجود دارد همواره برای توسعه استان 
 باید تالش کنیم و هرجا نام خراسان جنوبی 
می آید، اسم جوانان فعال و کوشای آن می 

درخشد. 
انتخاب جوانان برای طرح دادرس 

یک ایده عالی و اثر گذار است
امور  دفتر  مدیرکل  کیا،  موسوي  اصغر  علي 
این  در  نیز  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
جلسه عنوان کرد: خوشحالم که به عنوان مربی 
در کالس های هالل احمر حضور پیدا می کنم. 
وی خاطرنشان کرد: انتخاب جوانان برای این 
طرح که آینده سازان کشورند یک ایده عالی  
و اثرگذار است. وی با اشاره به اینکه باید در 
کنار دروس تئوری، اصول الزم در حوزه هالل 
افزود: داد،  آموزش  آموزان  دانش  به  را   احمر 
 به دانش آموزان توصیه می کنیم زندگی دنیا و 
آخرت شما در گرو تالش و همت درس خواندن 

و دانایی بیشتر است.

وی افزود: توصیه اول من به دانش آموزان این 
است که تالش کنند و نکته دوم اجتماعی شدن 
و حضور در جامعه است. موسوی کیا یادآور شد: 
و  است  به همنوع  احمر خدمت  هدف هالل 
حوادث  انواع  از  کلکسیونی  جنوبی  خراسان 
طبیعی است. مدیرکل دفتر امور اجتماعی و 
بیان  با  جنوبی  خراسان  استانداری  فرهنگی 
اینکه باید در برابر حوادثی چون زلزله و تغییرات 
اقلیمی، ریزگردها و رعد و برق آمادگی داشته 
باید طبق  این خصوص  در  داد:  ادامه  باشیم، 
آخرین یافته های علمی روز دنیا عمل کرد و 

بر اساس عصاره آن تصمیم گرفت. 
و  بدنی  تربیت  معاون  مقدم،  گلدانی  مهدی 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش هم عنوان 
و  است  طبیعی  حوادث  آماج  ما  کشور  کرد: 
آسیب  میزان  برسند  موقع  به  امدادگران  اگر 
دیدگان کمتر می شود. وی اشاره کرد: طرح 
پایه  منتخب  آموزان  دانش  بین  از  دادرس 
هشتم و منتخبین برگزار می شود تا با آموزش 
پررنگ در دوره استانی و کشوری فعال باشیم.

افتتاحیه هفتمین دوره  طرح دادرس در خراسان جنوبی برگزار شد
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