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6حذف سه مدرسه کانکسی از روستاهای استان5تغییر تاریخ اعزام مشموالن پایه خدمتی بهمن 5خراسان جنوبی در آیینه رسانه های کشور

ضرورت  تشکیل اتاق فکر 
رسانه ای توسعه محور !

در مسیر توسعه استان،  عالوه بر تبلور 
اقتصادی،  اجتماعی،  های  ظرفیت 
علمی و فرهنگی، »رسانه«، پایه مهم 
»رسانه«،  اغماضیست.  غیرقابل  و 
با رویکرد و عملکرد مثبت خود می 
تواند ظرفیت های معمولی استان را 
به ظرفیت های عالی در مسیر توسعه 
تبدیل و هدایت کند و نیز می تواند با 
نمایش  رویکرد و عملکردی ضعیف، از 
ظرفیت های عالی یک استان، انباشته 
ای از »نشدن های بی پایان« بسازد، 
در مسیر توسعه، انحراف و زاویه ایجاد 
کند و هدف ها را ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* هرم پور

 

انتخابات استانی،شهرستان ها 
 را از بین می برد

صفحه 2

صفحه 2

شما می گویید »چادر«
 مهم نیست؟

صفحه 2

نتیجه برجام »گوشِت ۱۰۰ 
هزار تومانی« است

تندروهای اصولگرا حمالت 
را به پاستور نشانه گرفتند

صفحه 2

ازشیلی دوم
تا عسلویه معدنی

گذری بر ظرفیت های معدنی خراسان جنوبی

تسهیالت کشاورزان 
خسارت دیده استان

امهال شد
سود، کارمزد و جرائم تسهیالت کشاورزان خسارت دیده 
استان بخشیده شد.مدیر ستادی بانک کشاورزی استان 
در گفتگو با آوای خراسان جنوبی گفت: با ابالغ بند خ 
ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه ، سود، کارمزد و جرائم 
تسهیالت کشاورزی که خسارت غیر مترقبه دیده اند، 
بخشیده شد. قزلباش با اشاره به اینکه اصل تسهیالت 
نیز به مدت سه سال تمدید خواهد شد درباره مشموالن 
این طرح افزود:تسهیالت تمام کشاورزانی که خسارت 
خشکسالی ، سیل، آتش سوزی و . . . آنها را درگیر 

مشکالت ... ) مشروح در صفحه 5 (

سنا
 : ای

س
عک

صفحه 3

بازگشایی ۳    بازارچه
مرزی در سال های آتی

در روز رسانه ای 
سربیشه چه گذشت؟

 صفحه 5

 صفحه 5

خانـدان محتـرم  رونقـی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت عالم ربانی

 حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سید احمد رونقی
که عمر با برکتش را با مراقبت و رعایت اخالق اسالمی صرف ترویج 

احکام دین و سیره ائمه معصومین )ع( نمود را در ایام سوگواری 
حضرت زهرا )س( تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن 
عزیز سفر کرده غفران و برای بازماندگان محترم صبر مسئلت داریم. 

خانواده مرحوم حاج نصرت اله فرهادی

جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

روز جهانی گمرک را حضور جناب عالی که سکان هدایت و رهبری گمرکات استان را در سایه تالش و 
کوشش مستمر پرسنل خدوم بر عهده دارید تبریک عرض نموده و از تالش ها و زحمات بی وقفه مجموعه 

که تعامل خوب و سازنده با این شرکت دارند و با تشریک مساعی سعی در ارائه خدمات مطلوب دارند 
صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

از طرف شرکت حمل و نقل بین المللی فرنود ترابر مالدار

جناب آقای سید مسلم یزدی نژاد 
مدیر محترم امور شعب بانک قرض الحسنه رسالت خراسان جنوبی 

جناب آقای مسعود پسندیده رئیس محترم شعبه مرکزی بیرجند
انتصاب شایسته شما را که نشانگر تعهد و تخصص تان می باشد ، تبریک عرض نموده 
امیدواریم با درایت شما شاهد تحقق بیشتر اهداف آن بانک قرض الحسنه در راستای 

کارگشایی شهروندان استان باشیم. موفقیت شما را آرزومندیم  
حجت محمودی

جناب آقای خاشی
مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی  

جناب آقای لگزی
رئیس محترم سرویس ارزیابی گمرک بیرجند 

روز جهانی گمرک را خدمت عالیجنابان، معاونین محترم گمرکات خراسان جنوبی و تمامی 
همکاران گرانقدرتان در گمرکات استان تبریک عرض نموده، دوام توفیقات روز افزون

 مرزبانان محترم اقتصادی استان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. 

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

جناب آقای خاشی
مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبی

جناب آقای کیانی
مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود

فرا رسیدن روز جهانی گمرک را خدمت شما و کلیه همکاران تان در گمرک استان
 و ماهیرود تبریک عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را آرزومندیم.

شرکت آرتا پیمان ماهان - مدیریت قاسمی

آگهی استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد فیزیوتراپی
بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد ۳ بیرجند( 

جهت تکمیل کادر درمانی خود نیاز به 2 نفر کارشناس یا کارشناس ارشد فیزیوتراپی 
آقا یا خانم دارد. متقاضیان جهت ثبت نام و تکمیل مدارک تا تاریخ ۹۷/۱۱/۱۱ 

به امور اداری این بیمارستان واقع در بیرجند- سایت اداری مراجعه نمایند.

شماره تماس: ۳۱۲۱۱۴۵۳- ۳۱۲۱۱۴۵۵

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد ۳ بیرجند(

جناب آقای

 مهندس وحید داعـی
معاون محترم شهرسازی و معماری

خراسان جنوبی

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به عنوان 
معاون شهرسازی و معماری که مبین درایت و 
شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده و باور داریم که قطعا حضور شما در این 
مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار 
تحولی  نویدبخش  تجربه،  از  بار گرانی  با کوله 
از  گرفته  نشأت  انتصاب  این  بود.  خواهد  پیش  از  بیش  سازندگی  جبهه  در  عظیم 
توانمندی های علمی و مدیریتی و کارنامه درخشان جناب عالی در خدمت رسانی بوده

 که زمینه ساز رشد و توسعه کمی و کیفی استان خراسان جنوبی خواهد شد.
امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران موفق و سربلند باشید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند

مرزبانان غیور اقتصادی خراسان جنوبی
نامگذاری سال 2۰۱۹ از سوی سازمان جهانی گمرک به عنوان سال 

»مرزهای هوشمند برای تجارت،  مسافرت و حمل و نقل بدون وقفه‹‹ و 
موفقیت های ستودنی در راستای اجرایی شدن سامانه های جامع امور 

گمرکی و پنجره واحد تجارت فرا مرزی و موفقیت های جهانی کارشناسان خدوم آن اداره کل، 
بی شک موید تالش و زحمات بی شائبه شما عزیزان می باشد. اینک مجموعه منطقه 
 ویژه اقتصادی خراسان جنوبی که از نزدیک شاهد گمرکی پویا و پاسخگو می باشد

 روز جهانی گمرک را خدمت 
جناب آقای خاشی مدیرکل محترم گمرکات استان 

 جناب آقای کیانی مدیر محترم گمرک ماهیرود جناب آقای ظفرنیا معاون محترم فنی گمرک
 جناب آقای رضایی معاون محترم اداری مالی گمرک 

و کلیه کارکنان خدوم و زحمتکش گمرکات استان تبریک عرض می نماییم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمود اشرفی گل
معاون محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی 

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که حاصل تدبیر، تجربه و درایت شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

اتحادیه شرکت تعاونی های عشایری استان خراسان جنوبی

جناب آقای خاشی
مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبی

جناب آقای کیانی مدیر محترم گمرک ماهیرود
ضمن تبریک روز جهانی گمرک  به عالیجنابان،  معاونین محترم و سایر همکاران گرانقدر و 

زحمتکش از تالش های شبانه روزی شما جهت تسهیل در امر صادرات و واردات در این استان 
صمیمانه قدردانی نموده و از درگاه باریتعالی برایتان سالمتی و توفیق روز افزون خواستاریم.

گروه بازرگانی سنایی فر

صنـایع ریختـه گـری بیرجنـد ذوب
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه 

با باالترین قیمت در سطح استان خریداریم. آدرس: نبش رجایی 2۳ / ۰9۰۳62۴۰6۴۴

برادر ارجمند جناب آقای  مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

با تبریک 6 بهمن ماه روز جهانی گمرک 
از تالش های مستمر جناب عالی و همکاران سخت کوش آن اداره کل که موجبات تسهیل 
در امر واردات و صادرات استان را فراهم آورده اید، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می نماید.

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

واگذاری امتیاز، تجهیزات و دکوراسیون باغ رستوران 
فعال در بیرجند با موقعیت و پاخور عالی برای کسب و کار

 به دلیل مهاجرت / به صورت یکجا و فوری
امکانات و تجهیزات: سالن پذیرایی، آشپزخانه، آالچیق

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09151606900 تماس بگیرید
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حمایت صندوق بازنشستگی از استارت آپ های حوزه سالمندی

 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق از استارت آپ های فعال در حوزه سالمندی  به ویژه در بخش سالمت حمایت می کند.   جمشید 
تقی زاده ادامه داد: روند رو به رشد جمعیت سالمندی در ایران در کنار گسترش دامنۀ نفوذ استفاده از ابزار های نوینی همچون اینترنت و تلفن های همراه در بین 
گروه های مختلف سنی، فرصتی بی نظیر برای حضور شرکت های دانش بنیان برای رفع نیاز های روزافزون جمعیت سالمندی به شمار می رود.

سرمقاله

ضرورت  تشکیل اتاق فکر 
رسانه ای توسعه محور !

*هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...در مسیر توسعه، 
انحراف و زاویه ایجاد کند و هدف ها را دور یا دست 
وجود  با  جنوبی،  خراسان  در  دهد!  جلوه  نایافتنی 
ظرفیت های باال در حوزه های  گوناگون، سالهاست 
حرکت در مسیر توسعه آنچنان که باید و شاید، آسان 
و سریع نیست. به نظر می رسد مسیر، هم سخت و 
هم طوالنی و در برخی موارد به دلیل وجود پاره ای 
مشکالت »سلیقه محور«، خسته کننده شده است. 
درست  هدف  سوی  به  یابی  مسیر  در  ها  هدایت 
نابلدانی در مسیر سعی  انجام نمی شود و گاه راه 
در به انحراف کشاندن مسافران توسعه استان دارند.  
اضافه بر همه ی اینها، یک نقطه ثقل و نقطه کانونی 
برای تمرکز، هدایت و شاخص دادن به رسانه ها 
در مسیر توسعه نیز وجود ندارد؛ به ویژه این معضل 
در فضای خبری و اطالع رسانی اخبار استان که 
دارای برد خارج استانی و کشوری هستند محسوس 
قابل لمس و مشاهده است. تابحال دقیق به فضای 
اطالع رسانی و اخبار منتشره ی استان در رسانه های 
کشوری توجه و دقت کرده اید؟ واقعیت این است که 
هر سازمان، اداره کل و یا نهادی که  روابط عمومی 
های قوی و عناصر رسانه ای دغدغه مندتری دارد، 
برد بیشتری از در اختیار گرفتن  سهم فضای رسانه 
ای استان در خارج از خراسان جنوبی بدست آورده 
است، لذا مجموعه ی اخبار منتشر شده و هویت ارائه 
شده از خراسان جنوبی در فضای بیرون از استان،   
غیر  و  بُعدی  یک  پسند،  ناموزون، سخت  هویتی 
هدفمند است! به نظر می رسد سیستم هدایت رسانه 
ای استان اعم از رسانه های دیداری و شنیداری، 
و  اساسی  ضعف  پنج  مجازی،  فضای  و  مکتوب 
محوری دارد که توجه به آن مهم است:1. نیروهای 
فعال در رسانه ها تربیت تخصصی خبری در حوزه ی 
توسعه نشده اند، در این حوزه علیرغم داشتن دغدغه، 
فاقد بایسته های فنی و علمی و تکنیکی هستند 
نیستند.  توسعه«  رسانی  »خبر  حوزه  کاربلد  لذا  و 
2.تغییرات مدام، غیرقابل توجیه و نبود ثبات مدیریتی 
استان در این چهارده سال، رسانه ی استان را در 
یک فضای سردرگمی واقعی گرفتار کرده است، لذا 
خالقیت، تفکر، و توشه ی کار با رویکرد توسعه را از 
او گرفته و دیگر به او باز نگردانده است. 3.مشکالت 
اقتصادی، تنگنای خطرناکی برای رسانه های منطقه 
مجبورشان  موارد،  از  بسیاری  در  که  کرده  ایجاد 
کرده در انتخاب مهم بین مرگ در بی خبری و 
زندگی وابسته ، قسم دوم، یعنی »زندگی وابسته« 
را انتخاب کنند)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( ... 

 خانه ملت- نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :
فعالیت هر ساله شرکت های متخلف هواپیمایی و بروز تالطم 
در بازار بلیت هواپیما نشان دهنده بی اثر بودن اقدامات سازمان 
هواپیمایی در برخورد با متخلفان است. علوی نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس در واکنش به افزایش چشمگیر 
قیمت بلیت پروازهای هوایی، گفت: متأسفانه برخی از شرکت 
ایام  به در پیش بودن تعطیالت  با توجه  های هواپیمایی 
22 بهمن، قیمت بلیت پروازهای هوایی را افزایش داده اند. 
به طوری که با بررسی سایت های فروش بلیت می بینیم 
پروازهای پرتردد و پر متقاضی مانند کیش یا مشهد باالی 
یک میلیون تومان به فروش می رسد. نماینده مردم سنندج و 
دیواندره در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: متأسفانه هر سال 
شاهد هستیم که دالالن و برخی از شرکت های هواپیمایی 
اقدام به فروش بلیت هواپیما با قیمت های سرسام آور کرده 
و در این میان مسئوالن سازمان هواپیمایی و وزارت راه و 
شهرسازی تنها به اقدامات جزئی بسنده می کنند. وی گفت: 
فعالیت هر ساله شرکت های متخلف هواپیمایی و بروز تالطم 
در بازار بلیت هواپیما نشان دهنده بی اثر بودن اقدامات سازمان 
هواپیمایی در برخورد با متخلفان است.فعالیت چارتری ها ریشه 
تمام تالطمات بازار بلیت هواپیما ، وزارت راه به دنبال حذف 

پروازهای چارتری نیست. علوی ریشه تمام تالطمات بازار بلیت 
هواپیما را فعالیت چارتری ها دانست و گفت: متأسفانه وزارت 
راه و شهرسازی به دنبال حذف پروازهای چارتری نیست و این 
مسئله موجب می شود که چارتری ها از وضعیت کنونی و نبود 
نظارت سوء استفاده کرده و بلیت پروازهای هوایی پرمتقاضی 
را تا میزان دلخواه باال ببرند. علوی افزود:سازمان هواپیمایی در 
اولین اقدام باید جلوی فعالیت چارتری ها را بگیرد در غیر این 
صورت هر روز باید شاهد سوداگری آن ها در بازار فروش بلیت 
باشیم. وی گفت: مردم نیز در مقابله با تخلفات سهم به سزایی 
دارند، به طوری که اگر یک بار قیمت بلیت ها را نپذیرفته و 
نسبت به افزایش قیمت بلیت واکنش نشان دهند، آن زمان 

دیگر دالالن قادر به افزایش قیمت ها نخواهد بود.

مردم بلیت هواپیما نخرند

مهر-رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار با اشاره شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا معیشت گفت: 
جهش هزینه های زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران 
را از بین برده است. فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه از 
هفته آینده کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی 
حداقل دستمزد سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگاری، 
کارفرمایی و دولتی تشکیل جلسه می دهد، اظهار کرد: 
این کارگروه به بررسی اثرات افزایش سبد معیشت طی 
ماه های گذشته و تصمیم سازی برای افزایش دستمزد 
سال آینده ورود خواهد کرد. مشاور نمایندگان کارگری در 
شورای عالی کار ادامه داد: دقیقا تا قبل از سال ۹2 فاصله 
حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که 

طی این سال ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد 
صورت گرفت، این شکاف حدود 1۰تا 12 درصد کاهش 
یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، 
شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی، به ۸۷ درصد رسید.

توفیقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دستمزد تا معیشت 
شکاف معناداری دارد و قطعا باید سریعا درباره آن چاره 
اندیشی شود، افزود: هزینه حداقلی سبد معیشت در حال 
در  البته  که  است  تومان  هزار  و 1۰۰  میلیون  حاضر ۴ 
کارگروه دستمزد، هزینه سبد معیشت به روزرسانی می شود؛ 
همچنین مولفه های موثر در کاهش قدرت خرید کارگران 
مورد بررسی قرار می گیرد. وی با بیان اینکه طبق وعده وزیر 
کار شکاف دستمزد تا معیشت باید با سیاستگذاری طی چند 
سال، کاهش یابد، ادامه داد: آقای شریعتمداری بارها اعالم 
کرده که در یک فاصله ۵ تا ۷ ساله دستمزد کارگران را به 
هزینه معیشت می رسانیم. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار اظهار کرد: برای کاهش جبران فاصله 
دستمزد تا معیشت طبیعتا افزایش ۸۷ درصدی دستمزد به 
یکباره به دلیل اثرات نامطلوب آن در اقتصاد به هیچ وجه 
امکان پذیر نیست بلکه باید با یک سیاستگذاری درست به 
سمت کاهش این فاصله در یک بازه زمانی حرکت کنیم.

)ادامه سر مقاله(...یعنی »زندگی وابسته« را انتخاب شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا هزینه
کنند. لذا به جای تریبون استان، تریبون تبلیغات 
مؤسسات، کارخانه ها، گروههای اقتصادی مهم، 
افراد و حتی شبه مافیای پول در خراسان جنوبی 
می شوند. این رسانه ، الجرم دیگر »رسانه ی 
توسعه« نیست، و قطعاً همان » رسانه ی وابسته« 
استان،  با  مدیران  ماند.۴. سنخیت  باقی خواهد 
 ، مدیران  قاطبه  آموزیست.  تجربه  سنخیت 
توانمند، با تجربه، قوی و محکم نیستند. لذا از 
ارائه اطالعات شفاف، درست و صادقانه به رسانه 
ها خودداری می کنند. در چنین فضایی، نه نوع 
رسانه و نه عنصر فعال در آن، قوی و صریح و 
جسور تربیت نمی شود، از گالویزی با مدیران 
به شدت واهمه دارد و حفظ موقعیت را به مهم 
می  ترجیح  مطالبه گری،  یعنی  رسالتش  ترین 
دهد! ۵. برخی رسانه های استان با بحران مهم 
این جهل مرکب یعنی  عدم شناخت مواجهند. 
ندانستن ندانستن ها، علیرغم درایت و دلسوزی 
همه ی رسانه های خراسان جنوبی، اما  معضل 
بزرگیست که در سالهای آینده خاص تر نمود 
خواهد یافت. یکی مصداق های  نبود شناخت، 
بی اطالعی از هویت و موجودیت  دست های 
مرموزیست که از خارج استان به هدایت افکار 
زاویه  مدیران،  عملکردهای  هدایت  عمومی، 
برخی  راندن  حاشیه  به  و  ها  تصمیم  به  دادن 
رسانه  مشغولند!   استانی   مهم  رویکردهای  از 
است، چگونه  ناآگاه  این  وضع  از  ای که خود 
می تواند و چگونه می خواهد در مسیر توسعه 
آگاهی بخش مردم باشد؟ لذا به بیان خالصه، 
هویتی  عنوان  به  جنوبی،  خراسان  ی   رسانه 
گری  مطالبه  بیشتر،  جسارت  نیازمند  مستقل، 
جلب  واقعی،  شفافیت  و  صراحت  تر،  مطلوب 
اعتماد و اطمینان و صداقت مردم و اندیشه ورزی 
و تکنیک محوریست. این مهم شاید با تشکیل 
و  استان  برای  ای  رسانه  واقعی  فکر  اتاق  یک 
محور شدن توسعه در آن تحقق یابد.من عاجزانه 
از فعاالن دلسوز رسانه ای استان استدعا می کنم 
به این مهم توجه نمایند تا از باری به هر جهتی 

این روزها، سریع تر بیرون آییم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
های روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴3۸31 

ارسال فرمایید(         

شما می گویید »چادر« مهم نیست؟

امام جمعه مشهد در واکنش به سخنان جنجالی اخیر 
روحانی گفت: دشمن می خواهد سفره دین را جمع 
کند و شما می گویید »چادر« مهم نیست؟ در تمام 
مذاهب اسالمی یک مذهب و فرقه را پیدا نمی کنید 
نیست؛ بی حجابی  بگوید حجاب واجب شرعی  که 
»حرام شرعی« است و تظاهر به بی حجابی تظاهر به حرام و منکر است.

تندروهای اصولگرا حمالت را به پاستور نشانه گرفتند

ابتکار،معاون رئیس جمهور اظهار کرد: پالرمو و CFT دو 
الیحه مهم هستند که قانون و اجرایی شدن آنها می 
تواند در روزهای سخت تحریم کانال های مالی ایران با 
کشورهای دوست را باز نگه دارد. اما از آنجا که به نظر 
می رسد فقط دولت برای چنین هدفی تالش می کند، 
دلواپسان و تندروهای اصولگرا تمام حمالت خود را به سوی پاستور نشانه گرفتند.

تاج زاده بابت فتنه ۸۸ از مردم عذرخواهی کند

ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس گفت: تاج زاده باید 
شجاعت داشته باشد و از مردم بابت ادعای تقلب در 
انتخابات ۸۸ عذرخواهی کند، چراکه عده ای فریب 
ادعای دروغ آقایان را خوردند. وی ضمن رد ادعای 
تاج زاده در رابطه با اینکه در انتخابات سال ۸۸ رهبری 
گفته شکست احمدی نژاد شکست من است گفت: این مسئله با منش رهبری 

سازگاری ندارد و بنده هیچ وقت چنان چیزی از هیچ منبعی نشنیده ام.

انتخابات استانی،شهرستان ها  را از بین می برد

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی، تقویت 
استانی شدن  را پیش شرط  و روستا  شوراهای شهر 
انتخابات دانست و گفت: اگر این ساز وکار پیش بینی 
نشود با استانی شدن،شهرستان های کوچک از بین 
می رود. فردین فرمند، درباره طرح استانی شدن انتخابات، 
گفت: نمایندگانی که موافق این طرح هستند، از پیگیری امور شهرستان هایشان 

خسته شده اند و به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.

نتیجه برجام »گوشِت ۱۰۰ هزار تومانی« است

آیت ا... کاظم صدیقی ،امام جمعه موقت تهران با بیان 
اینکه برجام نتیجه اش این شده که گوشت امروز حدود 
1۰۰ هزار تومان است و شخصی به من می گفت 
خانواده اش چندماه است گوشت نخورده اند، اظهار کرد: با 
FATF شرایط تحریم بدتر می شود. مقام معظم رهبری 

جنگ اقتصادی را بدتر از جنگ تحمیلی معرفی کردند و دنیا با ما جنگ اقتصادی 
می کند.

برای دریافت رأی به مردم آدرس غلط می دهند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با بیان 
اینکه کسی قائل به بسته شدن فضای مجازی نیست 
گفت: برخی برای آنکه رأی بگیرند به مردم آدرس غلط 
می دهند و می گویند ما دنبال بستن فضای مجازی 
هستیم. حمید شهریاری همچنین  افزود: در قوه قضائیه 

مشکل اساسی و بنیادین برای ابالغ اوراق قضایی داشتیم.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سندرسمی. برای رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۰۵ - ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضی خانم کنیز رضا علی پور مقدم فرزند شریف به شماره شناسنامه ۹۴ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۸۹۹۱۸۴۳ در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت ۲۴۵/۴۰ مترمربع در تمامی ۷۵۷ - اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در خیابان 
شهید امین زاده ۵ خریداری دو دانگ مشاع از ناحیه ورثه آقای حسن فرخی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارگران راه و ترابری بیرجند

شماره ثبتی: ۲۳۶      شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۱۰۹۱۶
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارگران راه و 
ترابری بیرجند ساعت ۱۰ روز ۹۷/۱۱/۲۸ در محل نمازخانه اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی تشکیل 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 شخصا حضور 
یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و برگه 
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. کاندیداهای سمت هیئت مدیره و بازرس 
می توانند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از انتشار آگهی به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک 

نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. 
دستور جلسه:  ۱- استماع گزارش بازرس و هیئت مدیره ۲- انتخاب هیئت مدیره به مدت سه 
سال ۳- انتخاب بازرس برای یک سال مالی ۴- طرح و تصویب بودجه ۹۷ و ۹۸ ۵- تصویب 

صورت های مالی ۹۴ و ۹۵ و ۹۶                                                  هیئت مدیره

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۵۷- ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زیور فقیه  فرزند سید ابوطالب به 
شماره شناسنامه ۲۳۴ صادره از قاین  به شماره ملی ۰۸۸۹۰۳۱۰۸۸ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۰۳/۱۰ مترمربع 
در قسمتی از پالک ۱۶۳ فرعی از ۱۲۶۸- اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین خیابان کمال از محل مالکیت مشاعی خودش )۵ سهم مشاع( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۶
علی صفایی فر-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

به دو پیـک موتـوری بـرای دریافت مرسوالت به صورت 
دوشیفـت )صبـح  و عصـر( نیازمنـدیم.  ۰۹1۵۵۶1۴32۰

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰5۶-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: ۰۹۱5۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

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

۰9۱5   ۰56   2۱۰۰ 

ایزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲54۹4 - ۰۹۱5۱۶۳۰۲۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تولید کنندگان،  توزیع کنندگان و شهروندان محترم بیرجند

 خدمتی جدید از پست استان 

ما به شما مراجعه می کنیم
کاال و مرسوالت شما را از محل کار یا درب منزل تحویل گرفته، بسته بندی نموده 

و در اسرع وقت توسط شبکه پستی کشور در آدرس مقصد تحویل می دهیم
 با تخفیف ویژه 

با قابلیت رهگیری مرسوله در هر لحظه از سایت پست

با شماره ۱4۰ تماس بگیرید *** شبانه روزی
پست سـام 

www.postsam.ir
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فراخوان شرکت در جشنواره بازی های پارکی بیرجند

غالمی- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بیرجند گفت: این جشنواره  با هدف غنی سازی اوقات فراغت شهروندان ، ترویج فرهنگ مشارکت و کار گروهی برای ایجاد شادی و نشاط اجتماعی 
، تقویت خالقیت و احیای بازی های بومی محلی برگزار خواهد شد. قالسی مود افزود: عالقه مندان می توانند طرح ها و ایده های خود را در محورهای بازی های محلی، بازی های خالقانه، بازی های معلوالن و بازی 
های کودکانه به صورت فایل WORD تنظیم و به آدرس اینترنتی festival.gamepark@gmail.com و یابه صورت CD به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.وی افزود: مهلت ارسال طرحها و ایده ها تا 29 اسفند است

سالم و وقت بخیر.از اقدام شرکت برق برای بهبود 
وضع روشنایی کوچه شهید حکمت و حذف تیر برق 

های اضافه بسیار متشکریم . 
ساکنان کوچه شهید حکمت
ضمن تشکر از شهرداری بیرجند برای اجرای میدان 
ابتدای سراب، در پاسخ آقای مهندس عدل در برنامه 
بازتاب که فرمودند آیا می شود زیر گذر عابر پیاده با 
وجود لوله های تاسیساتی شهر اجرا کرد؟ باید گفت با 
علم یقین صد در صد می شود با اختالف ارتفاع که 
از ابتدای سراب 2 تا زیر صد متری است با کمترین 
هزینه یک زیر گذر می شود احداث کرد خواهشمندم 

طراحی و اجرا کنید.
910...631

سالم. شهرداری منطقه  دستی به سر و روی خیابان 
عدل هم بکشه اونجا هم جزو شهر هست برای سد 
معبرش که کاری نمی کنین خدا رو چه دیدی شاید 

یه مسئول بیاد و اونجا زندگی کنه.
915...814

 لطفا بنویسید که چرا هیچ خبری ار مناقصه ساخت 
بیمارستان خوسف و معرفی پیمانکار ساخت بیمارستان 
در این شهرستان نمی شود قرار بود در 22 دی  97 
پاکت ها بازگشایی و پیمانکار پروژه بیمارستان معرفی 
شوند . لطفا مسئوالن  بیشتر از این مردم را منتظر نگه 

ندارند و پاسخگو  باشند.
ارسالی به تلگرام آوا
شهرداری  بدانم  میخواهم  شهردار.  آقای  باسالم 
منطقه ... قسمتی هم به نام رفع سد معبر داره؟ یا سد 
معبر اونقدر بزرگ نیست که ببینند؟خیابان بهشتی 
تقاطع چراغ راهنما به سمت  باال اون سد معبر را رو 
نمی بینند  یا نمی خواهند ببینند.  فقط بفرمایید مردم 
ازکجا باید رد بشن.باید کسی کشته یا زخمی بشه 

اون وقت جمع می کنند.
910...529

کوره های آجرپزی بلوار پیامبر اعظم)ص(،دیوار یخی 
تاریخی،تونل  بافت  انبارهای  محالتی،آب  خیابان 
زیرزمینی قلعه به ارگ کاله فرنگی و بهارستان مکان 
های تاریخی است که در شهر قرار دارد و متاسفانه 
مغفول مانده و بسیاری از شهروندان بیرجندی از نبود 
مکانی برای گذراندن اوقات فراغت گله مند هستند 
که البته به حق هم هست.اما در بیرجند تعداد زیادی 
باغ و مکان تاریخی داریم که  بعضی از آنها ناشناخته 
و در بعضی دیگر به روی شهروندان و گردشگران 
بسته است. به عنوان مثال باغ امیرآباد که در اختیار 
بعنوان  دانشکده کشاورزی است که هم می توان 
موزه کشاورزی و هم باغ تفریحی از آن استفاده کرد.
یا باغ شوکت آباد که بیش از هفده هکتار وسعت دارد 
اما فقط دو یا سه هکتار آن قابل بازدید است و بقیه 
محصور شده و با توجه به اینکه در اختیار اداره اوقاف 
است مکان مناسبی برای ایجاد موزه وقف می باشد.
یا تبدیل آب انبارها به موزه آب،یا باغ منظریه سراب 
و باغ معصومیه. لطفا شورای شهر و روزنامه شما با 
هم اندیشی سایر ارگانها نسبت به رفع این خواسته 

شهروندان تالش فرماید.
ارسالی به تلگرام آوا
کی گفته بیرجند تمیز ترین شهره. اونا حتما پیاده از 
مدرس ،توحید، عدل، قسمت پیاده رو پیامبر اعظم 
)ص( و... خیلی جاهای دیگه رد نشدن. تو خیابونا 
که تمیز دیده میشه ماشینا با حرکتشون پالستیک 
وکاغذ و... اوتومات هدایت می کنن داخل جوبه ها. 
خداروشکرتمیزه و بقیه جاها کسی نیست که کنترل بشه.
915...814

حیف پول که برای اینترنت ... بدی. عزیز دلی که 
مسئول اینترنتی، نمی تونید درست سرویس بدید چرا 
پولش رو می گیرید. با اوضاع بد اقتصادی این جور بد 

سرویس دادن ها نوبره
915...212

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

اکبرآبادی-»عسلویه معدنی« این اصطالح را نخستین بار معاون 
وزیر کشور در زمان معرفی استاندار جدید خراسان جنوبی برای 
توصیف ظرفیت های معدنی این استان مطرح کرد. این عبارت 
را سپس بارها دیگران در مناسبت های گوناگون استفاده کردند.

سخنان معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری آذر 
97، بیانگر این مطلب بود که از نگاه او هم خراسان جنوبی، استانی 
غنی از نظر معادن و ذخایر معدنی است و با دارا بودن رتبه چهارم 
کشوری در تعداد معادن فعال، ظرفیتی بی نظیر در حوزه معدن 
و صنایع معدنی دارد. استاندار جدید معتقد است این  داشته های 

معدنی می تواند منطقه را به عسلویه معدنی ایران تبدیل کند.
معتمدیان با اشاره به اینکه در راستای فعال سازی معادن موجود 
و نیز جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای توسعه فرآورده 
های معدنی، اقداماتی ارزشمند  انجام شده است، گفت: این معادن 
گنج های پنهان شده در دل کویرند که با سرمایه گذاری در  
فرآوری وجلوگیری از خام فروشی، توسعه خواهد یافت.استاندار در 
30 دی 97 در گفتگو با شبکه استانی بار دیگر به  ذخایر معدنی 
عمده استان اشاره کرد و گفت: 10 میلیون تن مس،7 میلیون 
تن منیزیت، 500 هزار تن خاک های صنعتی و 6 میلیون تن 
پتاس قابل استحصال در استان شناسایی شده است.معتمدیان 
زغال سنگ را هم یکی از مهمترین ظرفیت های معدنی استان 
معرفی کرد و گفت: بالغ بر 70 درصد زغال سنگ کشور در 
خراسان جنوبی وجود دارد؛ 2 میلیارد و 500 میلون تن ذخائر 
شناسایی شده قطعی است و هفت میلیارد تن هم ذخائر احتمالی 
زغال سنگ استان است که ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه 
سرمایه گذاری است. به گفته استاندار خراسان جنوبی بهمن  سال 
جاری بیش از 90 محدوده معدنی در استان برای انجام مطالعات 
اکتشافی سرمایه گذاران به مزایده گذاشته خواهد شد.شهرکی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  هم در باره ظرفیت 
معدنی معتقد است: بخش صنعت و معدن از محورهای توسعه 
این استان محسوب می شود که با سرمایه گذاری در این حوزه 
و رفع محدودیت هایی چون  خطوط انتقال برق، آب و راه های 

ارتباطی ریلی می توان به استانی صنعتی تبدیل شویم. 

شیلی دوم و عسلویه زغالی
تعابیر مشابه »عسلویه معدنی« در مورد قابلیت های معدنی 
خراسان جنوبی قبال هم مطرح شده است. نعمت ا... حقیقی 
رئیس پیشین سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، در نخستین 
روزهای حضورش در خراسان جنوبی ظرفیت های معدنی و 
نقش آن در توسعه اقتصادی استان را بسیار زیاد توصیف کرد 

و گفت: »خراسان جنوبی جا دارد به شیلی دوم تبدیل شود.«
تشبیه خراسان جنوبی به شیلی از بابت ذخایر مسی بود که حقیقی 
رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقد بود 
در استان وجود دارد. ذخایر قطعی مس براساس اعالم سازمان 
صنعت، معدن و تجارت در 12 معدن استان 8349510 تن است 
و به روایت استاندار 10 میلیون تن. مقایسه ای کوچک ارزیابی 
دقیق تری به ما می دهد: ذخایر قطعی مس در معدن سرچشمه 
کرمان در روایت های مختلفی 820 میلیون تن، یک میلیارد و 
دویست میلیون تن و یک میلیارد و 550 تن است. حقیقی در 5 
بهمن 94 خراسان جنوبی را ترک کرد بدون آنکه نشانه هایی از 
تبدیل خراسان جنوبی به شیلی دوم ظاهر شده باشد. اما او هم 
اکنون هم همان نظر را دارد. حقیقی هنوز معتقد است »خراسان 
جنوبی جزو پیش روترین استان هایی است که در آن منابع با 

ارزش تحت االرضی شناسایی شده است.« 
رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه  این 

منطقه در حوزه تشکیل معادن فلزی، غیرفلزی و کانی های 
صنعتی قابلیت های منحصر به فردی دارد اظهار کرد:  اکتشاف 
جدید معادن طال باعث شده ما خراسان جنوبی را استانی طالیی 
ببینیم.حقیقی ادامه داد: اکتشافات تکمیلی با ارزشی در نتیجه 
تعیین نقشه های ژئوفیزیک هوایی به دست آمده و خراسان 

جنوبی قابلیت های زیادی در حوزه معادن مس  دارد.  
وی افزود: شهرستان طبس خودبه اندازه استان یا کشوری 
کامل  زغال سنگ دارد  و می توان از آن به عنوان یک 
عسلویه زغالی نام برد. حقیقی  گفت: برای رسیدن به هدف 
ایده ال فاصله زیادی وجود دارد  و باید زیرساخت هایی از 
جمله شهرک های صنعتی، آب، برق و راه های مواصالتی به 
ویژه راه های ریلی تأمین شود زیرا در کاهش  قیمت تمام شده 

و رقابت پذیری کاال در حوزه معدن بسیار مؤثر است. رئیس 
پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، این طور جمع 
بندی می کند که »مسیر توسعه اقتصادی خراسان جنوبی از 
بخش معدن می گذرد، لذا اگر بخواهیم راهبردی اساسی برای 
توسعه اقتصادی خراسان جنوبی طراحی کنیم باید زیر ساخت 

های توسعه بخش معدن را ایجاد کنیم«.

نبود آب، راه و برق علیه عسلویه معدنی 
دو رئیس فعلی و پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی دست کم در یک نقطه با هم، هم نظرند. هر دو می 
گویند  از دالیل پیشرفت نکردن بخش معادن خراسان جنوبی 
نبود زیرساخت هایی مانند خطوط انتقال برق، آب و راه های 

ارتباطی ریلی و آسفالت است. 

وقتی از معادن خراسان جنوبی
 می گوییم از چه حرف می زنیم؟

خراسان جنوبی را از قطب های معدنی کشور به حساب می آورند. 
اطالعات رسمی منتشر شده از طرف سازمان صنعت،معدن و 
تجارت خراسان جنوبی »آلبوم« متنوع و ارزشمندي از انواع  سنگ 
هاي تزئیني، مجموع  کانی ها و خاک های صنعتی را نشان می 
دهد: 85 معدن گرانیت با مجموع ذخایر قطعی ) 68143607 
تن( ، 35 معدن مرمریت )19983300تن(،  15معدن تراورتن 
 10 )209535000تن(،  آهک  معدن   8 )2282170تن(،  
)840000تن(،  بازلت  معدن   2 )230400تن(،  باریت  معدن 
بوکسیت  معدن   3 )26923701تن(،  بنتونیت  معدن   110

)216900تن(، 6 معدن پرلیت )1937000تن(، 8 معدن دولومیت 
)271406640تن(، 25 معدن زغال سنگ )624749472 تن(، 2 
معدن زغال سنگ حرارتی )210092000تن(، 3 معدن سنگ 
چینی )1693000تن(،  43 معدن سنگ الشه )90124500تن(،  
3 معدن سنگ نسوز )175460تن(،  2 معدن سولفات سدیم 
)1300000تن(، 15معدن سیلیس)10871000تن(،  5 معدن 
فلورین )700800تن(،   فلدسپات )13664000تن(،  5 معدن 
کرومیت  معدن   16 )4014800تن(،  کائولن  معدن   16
)431720تن(، 6 معدن کلسیت )691420تن(، 2 معدن گچ 
)5400000تن(، 9 معدن گچ خاکی )5020000تن(، 7 معدن 
مارن)301800000تن(، 4 معدن منگز )99200تن(، 35 معدن 
)586800تن(،  هماتیت  معدن   3 )4464350تن(،  منیزیت 

 12معدن مس )8349510تن(، 3 معدن طال )28590625تن( ،
 13معدن آهن )4437056تن(، 3 معدن سرب )142000تن(، 
یک معدن والستونیت )3000000تن(،  بوکسیت - التریت 
توف)3070000تن(،  )540000000تن(،  پتاس  )94600تن(، 
خاک سرخ )75000تن(، دونیت )271406640تن(، دیاتومیت 
)1213118تن(، گارنت )1500000تن (. 589 معدن با تنوع 
بیش از 42 ماده معدنی موجب شده از خراسان جنوبی با عنوان 

عسلویه معدنی یاد شود. 

سهم فرآوری، سهم خام فروشی
این سطح تنوع در معادن خراسان جنوبی این قابلیت را بالقوه می 
کند که در کنار هر معدن، صنایع فرآوری نیز ایجاد شود. مهمتر از 
استخراج معادن، فرآوری عناصر آن در داخل استان و کشور است. 
طبق اطالعات منتشر شده از طرف سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی 168 واحد فرآوری مواد معدنی دارای پروانه 
صنعتی در استان ثبت شده و از این تعداد 53 واحد چند محصولی 
هستند. این واحدهای فرآوری از مواد معدنی شامل: شستشو 
و دانه بندي شن و ماسه )51 واحد با ظرفیت 6406080تن(، 
ظرفیت2412120  با  )29واحد  شده  بندي  دانه  سنگ 
کفپوش  4700000تن(،  باظرفیت  واحد   16( آسفالت  تن(، 
سیماني - موزائیک)14واحد باظرفیت845068 مترمربع(، آجر 
فشاری)12واحد با ظرفیت254000 تن( ، آجر سفالی)10واحد 
با ظرفیت36215000قالب(، گچ ساختماني بسته بندي شده- 
گچ ساختماني فله -گچ سفیدکاري معمولي-گچ صنعتي-گچ 
میکرونیزه ) 6 واحد با ظرفیت197000تن(، کنسانتره زغال سنگ 

سخت )بیتومینه-آنتراسیت(- کنسانتره زغال سنگ )5 واحد با 
ظرفیت1420000تن(، شن و ماسه دانه بندي شده )5 واحد با 
ظرفیت425000(، پودر بنتونیت )5 واحدبا ظرفیت265000تن(، 
انواع سفال ماشیني اتوماتیک )5 واحد با ظرفیت161000تن(، 
دانه بندي ریگ و سنگ )4واحد با ظرفیت730000تن(، انواع 
پودرهاي صنعتي و معدني )4 واحد با ظرفیت 51500 تن(، 
12018525قالب(،کاشي  ظرفیت  با  واحد  پرسی)4  آجرنما 
با ظرفیت5850000مترمربع(، کاشي  سرامیکي کف )3واحد 
دیواري ) 3 واحد با ظرفیت6250000مترمربع(، پودر میکرونیزه 
بنتونیت )3 واحد با ظرفیت53000تن(، آهک هیدارته )2 واحد 
50000تن(، سیمان پرتلند )2 واحد با ظرفیت1300000تن(، 
فرآوري کاني هاي غیرفلزي )2 واحد با ظرفیت96000تن(، 

کنستانتره مس کالکوپیریت -کنسانتره مس اکسیدي )2 واحد 
با ظرفیت12900تن(، اکسید منیزیم )3600تن(، انواع اسکلت 
هاي فلزي و سوله محصوالت فلزي ساختماني )7500تن(، انواع 
زغال سنگ سخت دانه بندي شده )150000تن(، آهک معمولي 
)7000تن(، بسته بندي انواع پودرهاي صنعتي و معدني)5000تن(، 
پخت سوم کاشي سرامیک و چیني )300000متر مربع(، پرلیت 
پودر  )15000تن(،  سنگ  پودر  )2000تن(،  شده  منبسط 
مخلوط کاني هاي صنعتي )8000تن(، پودر میکرونیزه بال 
کلي )30000تن(، پودر میکرونیزه فلدسپات )15000تن(، جرم 
ها و مواد ویژه نسوز )6700تن(، دانه بندي و فراوري سیلیس 
اجرام  )150000تن(،  شده  بندي  دانه  ریگ  )100000تن(، 
نیمه  ، سفال  بندي نشده )8100تن(  سرامیکي نسوز طبقه 
بندي  دانه  آهن  سنگ  اتوماتیک95000تن(،  )نیمه  ماشیني 
شده )100000تن(، سیمان خاکستري معمولي)812500تن(، 
)6000تن(،  منیزیم  شمش  )6000تن(،  کائولن  شستشوي 
خردایش وفرموله کردن خاک هاي صنعتي )10000تن(، قطعات 
پیش ساخته بتوني و سیماني و سبک )30000مترمکعب(، کاشي 
ساختماني کفي معمولي )8600000متر مربع(، کاشي ساختماني 
معمولي دیواري )3400000متر مربع(، کربنات منیزیم )2400تن(، 
کک متالورژیکي )450000تن(،کنسانتره فلورین )5000تن(، 
گرانول بنتونیت )1200 تن(، لوازم بهداشتي چیني )1000تن(، 
ماسه ریخته گري کرومیتي )3000تن( محصوالت سرامیکي 
نسوز در متالوژي )32500تن( منیزیاي ذوبي )7500تن( منیزیت 

زینتر شده )5000تن( و هماتیت گاما )50000تن(.
این فهرست رسمی صنایع فرآوری معادن در منطقه ایست که 

نام عسلویه معدنی به فهرست القابش افزوده شده است.  این 
فهرست را سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اعالم 
کرده است. غیر از محصوالت این واحدهای فرآوری هر آنچه از 
معادن خراسان جنوبی استخراج می شود، خام فروخته می شود. 

»خام فروشی را بد تعریف کرده ایم«
خام فروشی همواره از ایرادات نخبگان به بخش معدن خراسان 
جنوبی بوده است. سیدمحمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند ، 
درمیان و خوسف از منتقدان همیشگی این »خام فروشی« بوده 
است. از نگاه او» خام فروشی در معادن وجود دارد و مواد غنی 
معدنی مانند سنگ ، فلزات، خاک های صنعتی به خارج استان 
و حتی کشور صادر می شود و در آنجا فرآوری می شود.« وی 
ادامه می دهد: اگر بخواهیم فرآوری در استان انجام گیرد باید 
مشوق هایی باشد و زیر ساخت هایی چون راه آهن تأمین شود 
زیرا معادن بدون راه آهن رونق الزم را ندارد و از سوی دیگر 
باید تالش کرد تا سرمایه گذاران را به سوی استان سوق داد. 
آیت ا... سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در استان هم در 
دیدارهای مختلف خود با مسئوالن استانی و کشوری انتقاد 
خود را بر خام فروشی مواد معدنی بیان کردند. نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی 8 مرداد 96 در دیدار با رئیس دفتر 
نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی  گفت: اکنون 
از استخراج مواد معدنی  فقط گرد و خاک ماشین های حمل 
مواد معدنی نصیب مردم استان می شود و مسئوالن باید گره 
خام فروشی مواد معدنی باز کنند. وی در 17 آبان 97 هم 
در دیدار با معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز گفت: 
»خام فروشی مواد معدنی در استان دردی از معیشت مردم 
دوا نمی کند و بر همین اساس جلوی عده کمی که برخی 
از سرمایه ها را در دست می گیرند باید قاطعانه گرفته شود.
 با این حال محمدی عضو خانه معدن استان معتقد است :

مساله خام فروشی در مورد مواد معدنی مختلف، متفاوت است 
و نمی شود به یکباره برای همه مواد معدنی یک حکم ثابت و 
یکسان در مورد خام فروشی صادر کرد. به گفته وی، نمی توان 
جلوی صادرات هر ماده معدنی را گرفت. چرا که در داخل برای 
همه مواد معدنی ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی وجود ندارد و 
ناگزیر هستیم که برخی مواد را خام به کشورهای دیگر صادر 
کنیم. همان گونه که برخی از سنگ های معدنی از استان های 
خراسان رضوی ، کرمان  و یزد به استان ما وارد و در کارخانه 
شهرک صنعتی بیرجند فرآوری می شود. محمدی در عین حال 
با اشاره به اینکه باید در کنار واردات به فکر تولید هم باشیم، می 
گوید: اگر زمینه و توان فرآوری محصوالت معدنی در کشور و 
حتی استان وجود داشته باشد، می توان فرآوری و ارزش افزوده 

بیشتری روی مواد ایجاد و سپس آن را صادر کرد.

به سوی عسلویه معدنی؟
عسلویه مجموعه ای از ذخایر »عظیم« هیدروکربن و تاسیسات 
استخراج و فرآوری آن است. به نظر می رسد که اگر قرار باشد 
خراسان جنوبی )آن طور که مبتکران عبارت »عسلویه معدنی« 
می گویند( تبدیل به جایی شبیه عسلویه شود، باید به طور خاص 
ذخایر »عظیمی« از مواد معدنی باارزشی که سرمایه گذاری را 
توجیه کند معرفی و سپس سرمایه گذاران به سرمایه گذاری برای 
استخراج و فرآوری این منابع عظیم ترقیب و قانع شوند. شاید 
بهترین گام برای حرکت به سمت »عسلویه معدنی« تشریح این 
عبارت و نام بردن دقیق از ذخایر معدنی باشد که با تکیه بر آن 

می توان یک عسلویه جدید ساخت.  

از شیلی دوم تا عسلویه معدنی
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موفقیت و انرژی

موفق شدن

قدرت خود را افزایش دهید

هر فرد موفقی به سادگی استعداد بیشتری از بقیه 
 ندارد، اما آن ها از آنچه که می دانند، استفاده می کنند
تا به نتایج موفقیت آمیز بیشتری دست یابند. افراد 
موفق شلوغ، پربار و پیش گیرتر هستند. به جای 
نشستن و تفکر و برنامه ریزی یک ایده عالی، آن 
ها فقط یک قدم به سمت آن برمی دارند، مهم 

نیست که چقدر کوچک باشند.
افرادی که موفق هستند، خود را با افراد روشنفکر 
بخشی  اهمیت  ها  آن  اند.  کرده  احاطه  متفکر  و 
درک را  برد   - برد  روابط  ایجاد  و  تیم  یک   از 
می کنند. رویای بزرگ، بخش عظیمی از موفقیت 
نظر  به  ممکن  غیر  شما  رویای  اگر  حتی  است، 
برسد. جاه طلبی یک طرز فکر است که باید یک 

انتخاب آگاهانه هر روز باشد.

ویژگی های افراد موفق

حتی قبل از اینکه اتفاق بیفتد، باید موفقیت خودتان 
را در ذهن تان ببینید. افراد موفق این را روشن می 
 کنند و این قطعیت را در مورد آنچه آن ها می خواهند

می بینند و به دست می آورند.
موفق ها به دنبال چیزی می گردند که رویش کار 
را  به فرد خودشان  بعد مدل منحصر  می کنند و 

رویش ایجاد می کنند.
انتظار برای زمان مناسب برای اقدام کردن، اساسا به 
تعویق انداختن فرصت است. افراد موفق می دانند 
که هرگز زمان مناسبی برای این کار وجود ندارد، 

بنابراین آن ها هم اکنون اینکار را انجام می دهند.
ضروری  موفقیت  برای  شده  بررسی  خطرات 
به  حرکت  هنگام  را  آن  معایب  و  مزایا  هستند. 

سمت جلو بررسی کنید. 
افراد موفق برای یافتن جنبه های مثبت در تمام 

زمان ها  ، مهارت دارند.
همه ما حالت روحی بدی داریم، اما نباید اینها بهانه 
ای برای متوقف کردن ما باشند. تسلیم شدن به 
کند  و  زندگی  توقف  موجب  فقط  بد،  حالت  یک 

کردن راه موفقیت می شود.
چه  است.  موفق  زندگی  کلید  پیوسته  یادگیری 
تحصیلی باشد، چه یادگیری عملی باشد، همه چیز 

در مورد گسترش دانش و توسعه شخصی است.
برخورد با مشکالت پیش رو مشکلی است که باید 
موفقیت آمیز باشد. افراد موفق همیشه با چالش ها 

رو به رو می شوند تا خودشان را بهبود بخشند.
عنوان  به  چیزی  موفق،  فرد  یک  فکر  طرز  در 
“شانس” یا “سرنوشت” وجود ندارد. آن ها کنترل 
بهترین  آگاهانه  و  گیرند  می  دست  به  را  فعالیت 

زندگی خود را خلق می کنند.

کلم بروکلی باعث دفع مواد شیمیایی
 منجر به سرطان می شود

همه سبزیجات کلمی خواص مبارزه با سرطان را 
دارند، اما بروکلی به طور خاص شامل مقدار قابل 
توجهی سولفورفان است، یک ترکیب قوی که آنزیم 

های محافظ بدن را افزایش می دهد و باعث دفع 
مواد شیمیایی منجر به سرطان می شود. ثابت شده 
نام  به  ترکیباتی  حاوی  بروکلی  های  جوانه  است. 
گلوکوزینوالت ها هستند که بدن از آن برای ساخت 
ایزوتیوسیانات ها استفاده می کند که سیستم های 

آنزیم مبارزه با سرطان را فعال می کند.

خاصیت شربت کلپوره برای کاهش 
قند خون و افزایش تمرکز

مهم ترین خاصیت شربت کلپوره تاثیر چشمگیر آن 
در کاهش قند خون بوده، لذا برای افراد مبتال به 
دیابت بسیار مفید است.افزایش تمرکز، توان ذهنی و 

شناختی یکی دیگر از خواص بی نظیر شربت کلپوره 
است، همچنین این شربت چربی خون را کاهش 
داده و موجب الغری و تناسب اندام می شود. این 
برای  و  کرده  برطرف  را  زنان  عفونت های  شربت 
زنانی که در دوران یائسگی هستند بسیار مفید و 

موثر است.

سنبل الطیب مفید 
برای کاهش فشارخون

از ریشه سنبل الطیب برای کاهش فشارخون استفاده 
می شود و همچنین سنبل الطیب با کاهش فشار خون 
به بهبود سالمت قلب کمک کرده و خطر حمله قلبی 

و سکته قلبی را کاهش می دهد. عالوه بر این سنبل 
الطیب با تقویت عروق خونی، خطر لخته شده خون 
را کاهش داده و احتمال ابتال به بیماری های قلبی 
و عروقی را کاهش می دهد. سنبل الطیب به دلیل 
خواص آرام بخش قوی که دارد، باعث کاهش ضربان 

قلب می شود.

خطر تنفس گازهای 
رایانه برای سالمت

یک موضوع مهم که شاید ندانید گازهای رایانه است. 
بدنه رایانه  ها و نمایشگرها بر اثر گرم شدن، بوی 
مخصوصی مانند »گاز دیوکسین« از خود متصاعد 

می کنند که به وسیله بدنه رایانه و صفحه نمایشگر 
تولید می  شود. همچنین گاز» اوزن« هنگام کار چاپگر 
لیزری تولید می شود که به بافت مخاطی بینی، چشم 
و گلو آسیب می رساند، بنابراین رعایت استانداردهای 
یا  واردکنندگان  سوی  از  خصوص  این  در  مربوط 

تولیدکنندگان رایانه ضروری است.

ورزش منظم برای 
درمان رماتیسم مفصلی

ورزش منظم یکی از اولین کارهایی است که باید 
برای درمان روماتیسم مفصلی )آرتریت روماتوئید( 
انجام دهید. ورزش باعث کاهش خستگی ، تقویت 

عضالت و افزایش میزان حرکت می شود. عالوه بر 
این خطر ابتال به پوکی استخوان را کاهش می دهد 

و به مبارزه با افسردگی کمک می کند.
تمرینات رشته ای باید حداقل 30 دقیقه در روز انجام 
شود، تمرینات استقامتی ) قلب و عروق ( باید حداقل 

30 دقیقه در روز و 4 بار در هفته انجام شود.

مصرف سبزیجاتی مانند هویج، کرفس، انواع کلم، گوجه فرنگی، اسفناج، شلغم، جعفری، زردک، چغندر )لبو(، 
کاهو و لوبیا سبز را برای سالمتی چشم مفید است. افراد برای تقویت بینایی خود سه عدد هویج، ۲ ساقه کرفس، 
۱۵0 گرم کلم )هر نوع کلم( و چند قطره روغن زیتون را با هم داخل مخلوط کن بریزند و روزانه آب آن ها را 
۲ تا سه لیوان میل کنند. نوشیدن دمنوش ها نیز در فصول پاییز و زمستان بسیار مفید بوده و نقش موثری در 
پیشگیری از ابتال به بیماری های مختلف دارند. چشم ها مانند سایر اندام های بدن برای عملکرد خوب به تغذیه 
سالم نیاز دارند. مصرف سبزیجات برگ سبز و تازه، انواع میوه ها و غالت و خودداری از استفاده از غذا های 
فرآوری شده و فست فود ها تاثیر بسزایی در تقویت بینایی افراد دارد. مطالعات نشان می دهد مصرف غذا های 

سالم، خطر ابتال به آب مروارید را تا حد زیادی کاهش می دهد.

سبزیجات نه تنها به محافظت در برابر سرطان کمک می کنند، بلکه خطر دیگر بیماری هاي مزمن را نیز کاهش 
می دهند از جمله بیماري هاي قلبی و سکته مغزي. سبزیجاتی مثل کلم بروکلی و گل کلم، اسفناج و کرفس داراي 

ترکیباتی از جمله آنتی اکسیدان، اسید فولیک و فیبر هستند که می تواند خطر سرطان را کاهش دهد.
بعضی داروها از جمله مصرف آسپرین و داروهاي ضد التهابی غیر استروئیدي نیز اثرات محافظتی در برابر ابتال به 
سرطان روده بزرگ دارند. بنابراین طبق اصول خود مراقبتی، باید به همه افراد حتی افراد با سابقه مثبت خانوادگی، در 
خصوص عوامل خطر سرطان روده بزرگ و دوري از آنها، آموزش هاي الزم داده شود. حتی اگر روزانه یک بار الکل 
مصرف شود، خطر سرطان روده بزرگ افزایش می یابد و هر چه میزان مصرف بیشتر شود، خطر سرطان روده نیز 

بیشتر می شود.        روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

میوه و سبزیجات به محافظت در برابر سرطان کمک می کندداروهای گیاهی برای تقویت بینایی 

افراد بی  انگیزه معموال به شدت منفی باف هستند : برای خیلی از ما 
پیش آمده که خواستیم کاری را انجام دهیم، اما سرانجام دست از 

پیگیری آن کشیده ایم؛ چون انگیزه کافی نداشته ایم!
جنبه منفی رخدادها را می بینند: افراد بی  انگیزه معموال به شدت 
 منفی باف هستند و احتمال ناچیزی برای موفقیت در نظر می گیرند. 
 این افراد معتقدند اثربخشی کمی دارند و نمی توانند اثر چندانی بر 
خروجی پروژه ها یا اقدام ها به جا بگذارند. باورهای عامیانه بسیاری 
درباره راه های رفع این مشکل وجود دارد؛ از جمله نوشتن اهداف 
و تصورکردن موفقیت. چه باید کرد؟ راز حفظ انگیزه این است که 

مهارت ها و چالش های پیش  رویتان را صادقانه شناسایی کنید.

دلهره آور  و  سخت  می کنند: چالش های  فراموش  را  مزیت ها 
معموال افراد بی انگیزه را دچار حواس پرتی می کند. آنها مدام به 
سختی ها و دشواری های مسیر دست یابی به هدف یا انجام کار 
فکر می کنند. این افراد پاداش و مزیت های درازمدت را فراموش 
انگیزه است. اساسی کسب  پایه های  از   می کنند؛ چیزی که 

چه باید کرد؟هروقت احساس بی انگیزه بودن کردید، به پاداشی 
که انتظارتان را می کشد فکر کنید. موفقیت های کوچک را ارج 

نهید تا یادتان بماند که پاداش چندان دور از دسترس نیست.
هدف های غیرمنطقی تعیین می کنند: تعیین اهداف غیرمنطقی از 
دالیل بی انگیزه بودن است.در دنیای کسب وکار این باور وجود 

دارد که تعیین اهداف خیلی بزرگ و درازمدت، باعث افزایش 
انگیزه و درنتیجه احتمال موفقیت می شود. به تازگی پژوهشگران 
و روان شناسان به این نتیجه رسیده اند که چنین باوری نادرست 
است. این هدف گذاری ممکن است باعث بی انگیزگی شود، زیرا 

چالش ها و مشکالت پیش ِ رو بسیار پیچیده و تنش زا هستند.
چه باید کرد؟ بهتر است که وظایف و پروژه ها را به اهداف و 
چالش های کوچک تر تقسیم کنید؛ اهدافی که بتوان در زمان 
کوتاه تری به آنها دست یافت. جداسازی، انگیزه بیشتری به 
فرد می دهد، زیرا او را تشویق می کند تا پیشرفت گام  به گام را 

به سوی هدف نهایی درک کند.

دالیل بی انگیزگی و راهکار های مقابله با آن 

آیه روز

آیا به جای او خدایانی را بپرستم که اگر ]خدای[ رحمان بخواهد به من گزندی برساند نه شفاعت شان به 
حالم سود می  دهد و نه می  توانند مرا برهانند. )سوره یس / آیه ۲3(

سخن روز

خونسردی، آرامش و متانت و تصمیم نگرفتن در لحظه های خشم و عصبانیت و یا هیجان زیاد،راِه درست 
زندگی کردن و موفق و خوشبخت شدن است.
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افقي: ۱- عزرائیل - سرنگون و 
واحد   - بوتان  پایتخت   -۲ معلق 
اندازه گیري وزن در انگلستان - از  
ظروف آزمایشگاهي 3- هوس زن 
باردار - تارتن  -پسندیده 4 - مادر 
عرب  -رودي در روسیه  -حرف 
نفي عرب  - بدن و جسم ۵ -در 
مغازه ها - فصیح و بلیغ-  ویتامین 
انعقاد خون 6- عیب و ننگ-  پدر 
و  کمال  مسافر   - داده   دست  از 
خراب    - نماد  و  -مظهر   7 حق 
-از   8 کربني  شیمي   - منهدم  و 
ایران  اقوام قدیمي- ساکن شمال 
- قفل ساز  کم و ناچیز 9 - فکر 
انجام  نوبت کاري  به  اندیشه -  و 
سخن  آتش ۱0-   شعله   - دادن 
درگوشي-  شهید صدر اسالم-  بابا 
۱۱-  رمق آخر-  درخشنده روي 
- حیوان مکار۱۲-  نوعي دستگاه 
براي بازي کامپیوتري-  پراکندگي  
پست و فرومایه - درست و به اندازه 
در  سام  پدر   - اعدام  چوبه    -۱3
التهابي  بیماري  نوعي   - شاهنامه 
حاد ۱4- ابر سفید - بعد از کاشت  
و  لجوج    -۱۵ کردن  -دلجویي 
سرسخت - لقب حضرت موسي)ع(

آثار  از    - فروتن   -۱ عمودي: 
معروف مهدي خان استرآبادي ۲- 
پست و فرومایه - قاره پرجمعیت 
سقف   -3 شاهزادگان  مربي   -
فرشته    - روسیه  کاخ   - دهان 
موکل بر دین به اعتقاد زرتشتیان 
کرمان-  شهر    - نیکوکاران   -4
پایتخت   - دریا  آب  رفتن  پایین 
ریشه اي ۵- نوعي حلوا - نماینده 
حقوقي-  اهانت 6- پند گرفتن - 
از درختان بي میوه - صف و رسته 
موجود   - نفري  تک  حمام   -7
به   -8 چیزها   - ترسناک  خیالي 

امید خدا بودن-  بهشتي - توت 
باران   - شکاف  گور   -9 گل  سه 
یار  درشت-   هاي  قطره  با  تند 
قدیمي   گازدار  نوشابه  متل ۱0-  
کردن  لمس  چپ-   -طرف 
۱۱-  جریمه و غرامت - گالبي-  
رطوبت ۱۲-  خرس آسماني-  ني 
میان تهي - قوم و طایفه  -گوشه 
انجام  چگونگي    -۱3 نشیني 
نیمکت   - زمان  طول  در  کاري 
کرکس-     -۱4 نهنگ    - مبلي 
سرا  و  خانه   - سرسخت  دشمن 

۱۵-  خودکار - جوجه تیغي

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
یزاگیراخبهریاد1
کیراتیروناویر2
یراهراوداورهر3
بابمومسمنبشد4
رهدادکارداک5
انتهکنتدمدتم6
یانریهاشمچراق7
هریمخرگدتناید8
منرتدورارفروم9
هجووراننسمنه1۰
کقادنقییرما11
بمیرگایوررال12
یمسریونامشترا13
رلکهراوفهتکید14
قیوشتیناغقاباب15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
09157237922

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

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 نسب

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811
تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

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 

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.   09158254172

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:

 09153618546 
09156008546

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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

به دو شاطر خانم جهت پخت نان هیزمی 
نیازمندیم.

09155632257 -09016967988

یک شرکت معتبر راهسازی 
جهت تکمیل پرسنل خود به 
راننده های ذیل نیاز دارد.

راننده بولدوزر
راننده کامیون

راننده بیل مکانیکی
  09151611709

32440688

به دو نفر کارشناس پرستاری 
)آقا و خانم( جهت کار در مرکز 

توانبخشی  نیازمندیم.
ساعت تماس: 12-9 صبح

09151607915

رنگ آمیـزی کنـاف 
و سـاختمـان

 09155610111  - رحیمی

استخــدام
شرکت پخش سراسری شکالت  باراکا جهت راه اندازی الین2)آردی( به افراد ذیل نیازمند است: 

شرایطجنسیتسابقهتعدادعنوان شغلردیف

روابط عمومی باال- ظاهر خانم/آقا1 سال12بازاریاب1
آراسته - ضامن معتبر

سرپرست 2
فروش

آشنایی کامل با استان - آقا2 سال1 نفر
ضامن معتبر - روش های 

پخش مویرگی

راننده3
 با نیسان

نیسان مسقف و آشنایی آقا2 نفر
کامل با شهر و استان

توزیع 4
کننده

روابط عمومی باال- ظاهر آقا2 سال2 نفر
آراسته - ضامن معتبر

 آشنا با مشتریان استان

حقوق و مزایا: حقوق قانون کار- بن کارگری-  بن مسکن - ایاب و ذهاب
 سنوات - عیدی و پاداش -بیمه و بیمه تکمیلی

 امنیت  و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی( - آموزش رایگان
شماره های هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه  1- 32371380 /  09159628582

سند و برگ سبز خودروی پراید 
111 مشکی مدل 91 به شماره 
پالک 34ب828 ایران 52 به نام 
محمدصادق  مصطفایی اسدآباد 
فرزند مرتضی  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خراسان جنوبی در آیینه رسانه های کشور   

۱۱۳ پروژه در سربیشه دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

صادرات بیش از 580 میلیون دالر کاال از گمرکات استان 

تغییر تاریخ اعزام مشموالن پایه خدمتی بهمن

صداوسیما-معاون وظیفه عمومی استان از تغییر تاریخ اعزام مشموالن پایه خدمتی بهمن خبر داد. معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: با توجه به 
ایام سوگواري حضرت فاطمه زهرا)س( و سالروز پیروزي انقالب اسالمی، تاریخ اعزام مشموالن پایه خدمتی بهمن 97 از 19 به 23 بهمن تغییر کرد. حسینی افزود: عدم 
حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را برای آنان در برخواهد داشت .

رئیس شورای شهر سربیشه: استخدام نیروهای غیربومی از مشکالت مردم سربیشه است

امام جمعه سربیشه: ما در بایکوت خبری هستیم

گروه خبر- فرماندار سربیشه گفت: 113 پروژه 
دهه فجر در سربیشه افتتاح و کلنگ زنی می شود 
که از آن جمله می توان گازرسانی به 32 روستا 
اشاره کرد. سنجری امام جمعه سربیشه نیز در 
نشست  جداگانه با خبرنگاران شرکت کننده در تور 
خبری اعزامی به شهرستان سربیشه گفت: ما در 
بایکوت خبری هستیم در صورتی که محرومیت 
ها و مشکالت زیاد است ولی به گوش مسئوالن 

نمی رسد.وی با انتقاد از نحوه مخابره خطبه های 
نمازجمعه افزود: برخی اداره های شهرستانی و 
استانی کاخ هایی ساخته اند که هیچ نیازی به آنها 
نیست و از طرفی مردم بعضی مناطق سربیشه با 
محرومیت دست و پنجه نرم می کنند. وی نمونه 
یکی از این محرومیت ها را در روستای کالته 
کرمانی عنوان کرد و گفت: فرد بیماری در این 
روستا به لحاظ بیماری خاص خود باید از یک 
دستگاه مخصوص تنفس استفاده کند در غیر  
آن عمرش به 24 ساعت نمی رسد. امام جمعه 
سربیشه اضافه کرد: دستگاه این بیمار از لحاظ 
بیمار  این  منزل  برای  و  است  پرمصرف  برق 
700 هزار تومان قبض صادر شده که اداره برق 
هم به قطع برق این منزل اقدام کرده و انتظار 
می رود مسئوالن راهکاری بیاندیشند.وی گفت: 

تعرفه برق این منزل به لحاظ شرایط خاص باید 
کمتر محاسبه شود اما فعال این مشکل بین اداره 
شود. می  کاری  پاس  بهداشت  شبکه  و  برق 

تبدیل فضاهای سیاسی به وحدت
 و رقابت الزمه توسعه است

فرماندار سربیشه  نیز  عنوان کرد: باید به جای 
ناله زدن ، ظرفیت ها و قابلیت ها معرفی شود 

به  سیاسی  فضاهای  تبدیل  توسعه  الزمه  و 
رقابت و وحدت است.فالحی با تبیین دستور 
استاندار در زمینه بررسی ایمنی سیستم حرارتی 
مدارس، گفت: با صراحت به استاندار گفتم که 
در سربیشه هیچ مدرسه ای از بخاری غیر ایمن 
استفاده نمی کند و فقط برخی از کالس های 
ناایمن  که  استفاده می کنند  تیوست  از  درس 
اینکه در اطالع رسانی  به  اشاره  با  نیست.وی 
خدمات برخی از روابط عمومی ها ضعف دارند، 
گفت: علت آن را باید در کمبود نیروی انسانی 
پروژه های  زمینه  در  فالحی  کرد.  جست وجو 
قابل افتتاح در دهه فجر سربیشه بیان کرد: این 
پروژه ها با اعتبار 400 میلیارد و 235 میلیون 
ریال افتتاح می شود. وی ادامه داد: 87 پروژه در 
مناطق روستایی و 2۶ پروژه در مناطق شهری 

افتتاح و کلنگ زنی می شود که از آن جمله 
می توان به گازرسانی به 32 روستا اشاره کرد. 
بومگردی  افزود: همچنین یک واحد  فالحی 
بخش  تومانی  میلیارد   2-3 مشارکت  با 
در  وی  می رسد.  بهره برداری  به  خصوصی 
زمینه سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی یادآور 
شد: در نیروگاه هفت مگاواتی 10 میلیون دالر 

سرمایه گذاری شده است.

استخدام نیروهای غیربومی از 
مشکالت مردم سربیشه است

رئیس شورای اسالمی شهر سربیشه  نیز گفت:  
از مشکالتی که مردم این شهر از جمله جوانان را 
گالیه مند کرده، استخدام نیروهای غیربومی است 
که انتظار می رود در این باره استاندار به مدیران 
تذکر دهد. داراب سمیعی  در نشست با خبرنگاران 
مرکز استان و شهرستان سربیشه افزود: شورای 
پنجم سربیشه، شهردار بومی را انتخاب کرد که 
دغدغه های مردم بهتر حل شود اما به کارگیری 
نیروهای غیربومی در دستگاه های اجرایی سربیشه 
حتی باعث شکایت بازاریان از رفتن هر روزه افراد 
به خارج شهر شده است. وی گفت: هم اکنون 
فهرست متقاضیان کار در شورا زیاد است که از 
همه نوع مدرک درخواست کار دارند لذا انتظار می 

رود در استخدام ادارات از نیروهای جوان شهرستان 
به کار گرفته شود. 

وی با اشاره به کلنگ زنی استخر شنای سربیشه 
در 10 سال پیش بیان کرد: رئیس جمهور وقت 
وعده داد اگر این پروژه یک سال بعد از کلنگ 
زنی افتتاح نشود خودش آجر باال دهد که کار 
تمام شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی 
از مهمترین موانع افتتاح این استخر شنا را نبود 

زیرساخت های آب، برق و گاز دانست و گفت: 
چند هفته قبل مدیرکل ورزش و جوانان وعده 
افتتاح این پروژه را در دهه فجر داد در حالی 
که هنوز این زیرساخت ها فراهم نشده است. 
سمیعی افزود: سرنوشت این استخر هنوز نامعلوم 
است و میانگین 25 نفر هر روز برای استفاده 
از استخر به بیرجند سفر می کنند. وی با تاکید 
بر ساخت تصفیه خانه فاضالب شهر سربیشه 
میلیارد  این مجموعه 50  برای ساخت  گفت: 
تومان اعتبار برآورد شده که انتظار می رود در 

دستور کار قرار گیرد. 

فقط ۵۵ درصد بودجه شهرداری
سربیشه محقق شد

درصد   55 فقط  گفت:  هم  سربیشه  شهردار 

بودجه شهرداری سربیشه تاکنون محقق شده 
که امیدواریم تا پایان سال و با پرداخت عوارض 
این مبلغ افزایش یابد. زینلی بیان کرد: بودجه 
سال 97 شهرداری سربیشه حدود هشت میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود که تاکنون 55 درصد 
پیش نویس  کرد:  اظهار  وی  شد.  محقق  آن 
بودجه 98 شهرداری نیز پایان دی به شورای 
ارائه شد که حدود هفت میلیارد تومان  شهر 
برآورد شده است. زینلی با بیان اینکه شهرداری 
سربیشه در مورد فضای شهری از مصالح بومی 
ساخت  مصالح  نهایت  در  و  سربیشه  ساخت 
داخل  استان استفاده می کند، افزود: در سنگ 
فرش بازار شهر سربیشه نیز از سنگ معادن خود  
شهرستان استفاده شده است.شهردار سربیشه با 
اشاره به کسری کمک دولت به شهرداری ها 
امسال حدود  700  ماده 32، گفت:  از محل 
میلیون تومان از این محل در بودجه کسری 
شورای  حمایت  با  کرد:  بیان  داشته ایم.زینلی 
شهر سربیشه و استانداری کارخانه آسفالت با 
اندازی و  هزینه کرد 2 میلیارد تومان نیز راه 
این  تولیدی  در ماه گذشته 500 تن آسفالت 

کارخانه برای معابر شهر استفاده شد.

احداث شهرک صنوف آالینده
وی با اشاره به احداث شهرک صنوف آالینده و 
مزاحم در شهر سربیشه نیز ادامه داد: تاکنون 80 
میلیون تومان برای برق این شهرک هزینه شده 
پسماندهای  دفن  سایت  راه اندازی  از  است.وی 
شهری در زمینی به مساحت 3.5 هکتار خبر داد 
و گفت: در شهر تمام هزینه های صنوف مزاحم 
بر دوش شهرداری نهاده شده که انتظار همکاری 

بیشتر از دستگاه های خدمات  رسان داریم.

نسرین کاری- مدیر کل گمرکات در نشست 
خبری به مناسب روز جهانی گمرک اظهار کرد: 
مجموعه کاالهای صادراتی از گمرکات استان 
در سال جاری از نظر ارزشی 580 میلیون دالر 
و از نظر وزنی دو هزار و 420 تن بود که نسبت 
ارزش ۶  لحاظ  از  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
 درصد و از لحاظ وزن 14 درصد کاهش داشت. 
محمد علی خاشی با اشاره به اینکه از ابتدای 
امسال تعداد سه هزار و 155 فقره اظهارنامه 
صادراتی به ارزش 117 میلیون دالر تشکیل 
شده، ادامه داد: این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه 34 درصد و از 
نظر ارزش 9 درصد کاهش داشته است. وی 
افغانستان،  به  کاالها  این  اینکه   به  اشاره  با 
پاکستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان صادر 
شده است ، افزود: سیمان، کاشی و سرامیک، 
خوراک طیور، گازوئیل، هیدروکربن های سبک 
و  نمک  تقطیری،  سوخت  روغن  سنگین،  و 
صیفی جات عمده ترین اقالم صادراتی به این 

کشورها بوده است. 
مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی همچنین با 
اشاره به اینکه 4 میلیون و 413 هزار دالر کاال 

به  استان در 10 ماه امسال واردات داشته ایم، 
افزود: این کاالها شامل برنج، تجهیزات صنعتی 
دمنده گاز، آنتی اکسیدان، تخم اسپند، شاهدانه 
بوداده و احشام از کشورهای پاکستان، لهستان، 

چین، ترکیه و افغانستان وارد شده است.

کشف بزرگ ترین محموله قاچاق سوخت  
خاشی با اشاره به کشف پرونده های بزرگ در 
حوزه گمرکات استان، یادآور شد: در این حوزه 
پرونده  آخرین  که  داشتیم  بزرگی  پرونده های 
مربوط به کشف 170 هزار لیتر سوخت قاچاق 
در پایانه مرزی ماهیرود بود. وی همچنین  درباره  
کشف یک محموله وارداتی شامل 14 تبعه یکی 
از کشورهای همسایه شامل زن و کودک در 
داخل تانکر سوخت گازوئیل، خاطر نشان کرد: 
پس از تحویل 14 تبعه به پلیس این افراد از 
طریق قانونی از مرز طرد شده و راننده نیز در 

زندان به سر می برد.

راضی به صادرات فله ای نباشیم
پاگیر  و  دست  قوانین  از  انتقاد  ضمن  وی 
صادرات  کاال افزود: هیچ کدام از ما نباید راضی 

به صادرات فله ای کاالها باشیم. خاشی با اشاره 
به اینکه  از ابتدای سال جاری 12۶ دستگاه 
کامیون به کشور افغانستان ترانزیت داشته ایم، 
خاطرنشان کرد: این کاالها شامل گوشت مرغ 

منجمد، روغن موتور، سپر مستعمل و تایر و 
رینگ مستعمل خودرو، بونکر حمل گاز مایع، 
تخم مرغ خوراکی، پارچه و کود شیمیایی بوده 
است. وی با اشاره به اینکه همچنین این کاالها 
امارات متحده  از کشور برزیل، ترکیه، عراق، 
از طریق  آذربایجان و چین  عربی، جمهوری 

شده  ترانزیت  افغانستان  به  ماهیرود  گمرک 
به مدت  نسبت  میزان  این  یادآور شد:  است، 
مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون 7۶ درصد 

و از نظر وزن 80 درصد کاهش داشته است.

محدودیت های صادراتی موجب 
سلب اعتماد می شود

وی ابراز امیدواری کرد: با تالش های مجدانه 
به  افغانستان،  قول های مسئوالن  و  استاندار 
از  زودی شاهد رفع محدودیت های صادرات 
شد:  یادآور  وی  بود.  خواهیم  جنوبی  خراسان 

برخی از محدودیت هایی که مقطعی از شهریور 
مرزهای  در  مقابل  کشور  طریق  از  آبان  تا 
به  را  آمار صادرات  اعمال شد، کاهش  استان 
اعمال  دنبال داشت. خاشی خاطر نشان کرد: 
محدودیت ها موجب سلب اعتماد و اطمینان 
ایران و افغانستان برای استفاده از ظرفیت مرزها 
می شود والزم است هر چه زودتر رفع شود.وی 
با بیان ضرورت راه اندازی و فعالیت دفتر امور 
خارجه در بیرجند ادامه داد: این موضوع باعث 
تسریع دریافت مجوزهای تردد از مرز می شود.

بازگشایی ۳ بازارچه مرزی
 در سال های آتی

به  اشاره  با  مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی 
فعالیت های  انجام شده در راستای تسهیل واردات 
و صادرات به افغانستان بیان کرد: در مصوبات 
دولت افغانستان پیرامون مرزهای استان مصوب 
شده که بازارچه یزدان تا شهریور 98 ، دو بازارچه 

دوکوهانه و گلورده تا سال 1400 بازگشایی شود.
وی ادامه داد: همچنین وزارت مالی افغانستان 
گمرک را مکلف کرده تا تاسیسات گمرکی را 

مقابل خراسان جنوبی در خاک خود ایجاد کند.

جنوبی،  خراسان  اخبار  آبادی-  حسینی،مهدی 
هفته گذشته در۶ روزنامه کشوری بازتاب داده شد.

دهکده گیاهان دارویی در تعلیق
همشهری- این روزنامه اول بهمن در گزارشی 
پرداخت  استان  دارویی  گیاهان  بررسی  به 
خراسان  در  معتقدند  کارشناسان  نوشت:  و 
جنوبی تاکنون بیش از 1200 گونه گیاه دارویی 
شناسایی شده  و این گیاهان شامل گیاهان خود 

رو، زراعی و باغی هستند. 
بی آبی بالی جان روستاهای 

خراسان جنوبی شد 
آفتاب یزد- این روزنامه اول بهمن به نقل از 
نوشت:  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
100 درصد مساحت استان در دوره ای 10 ساله 
تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد، تا پایان آذر 

امسال 13 درصد از مساحت استان خشکسالی 
 12 و  شدید  خشکسالی  درصد   75 متوسط، 
است.  داشته  شدید  بسیار  خشکسالی  درصد 
تاثیر  خشکسالی ها  افزود:  رو  خندان  علیرضا 
خود را بر کاهش آب های زیرزمینی و خالی 
شدن روستاها از سکنه  و حاشیه نشینی شهرها 

گذاشته و بیشتر قنوات نیز خشک شده است.
گازرسانی به 90 روستا   

در ایام دهه فجر
دنیای اقتصاد- این روزنامه اول بهمن به نقل 
از مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی نوشت: 
در دهه فجر، به 90 روستا گاز رسانی می شود. 
گاز  شرکت  کرد:  اظهار  هاشمی  سیدمحمود 
را  قبولی  قابل  اقدامات  تاکنون  خراسان جنوبی 
روستاهای  و  شهرها  به  گازرسانی  بخش  در 

خراسان جنوبی انجام داده است. 

خراسان جنوبی مقام اول جذب 
تسهیالت برای عشایر

کیهان-  این روزنامه نیز اول بهمن به نقل از 
شاپور عالیی مقدم قائم مقام سازمان امور عشایر 
کشور نوشت:  خراسان جنوبی توانست از سال 
گذشته تاکنون 40 میلیارد تومان تسهیالت برای 
عشایر جذب کند و مقام اول کشور را به خود 

اختصاص دهد.
شناسایی 20 تن طالی قابل استحصال 
ایران- چهارشنبه سوم بهمن به نقل از »محمد 
صادق معتمدیان«، استاندار خراسان جنوبی نوشت: 
در 5 محدوده  در شهرستان های خوسف و نهبندان 
20 تن طالی قابل استحصال شناسایی شده 
است. همچنین این روزنامه در صفحه دو خط خبر 
به نقل از مدیر کل امور عشایر عنوان کرد: روزانه 
به ۶04 محله عشایری  آبرسانی سیار  می شود.

پرونده مسکن مهر 
خراسان جنوبي امسال بسته مي شود

 اطالعات- این روزنامه پنجشنبه چهار بهمن  با 
اشاره به جلسه شورای مسکن استان به نقل از 
استاندار نوشت: در زمینه پایان پروژه مسکن مهر 
در خراسان جنوبي اقدامات مطلوبي  انجام گرفته   
و  امیدواریم باقیمانده مسکن هاي مهر استان تا  

آخر سال به پایان برسد. 
 سیستم های گرمایشی غیرمجاز

 در ۱۷9 محیط آموزشی  
آفتاب یزد-  این روزنامه سه شنبه دوم بهمن در 
گزارشی به نقل از واقعی مدیرکل آموزش وپرورش 
به جز  گرمایشی  وسیله  هر  از  استفاده  نوشت: 
و  تابشی  بخاری  مرکزی،  گرمایشی  سیستم 
مدارس  در  استاندارد  کاربراتوری  نفتی  بخاری 
ممنوع است. وی با اشاره به بازدید از مدارس افزود: 

اکیپ های واحدهای نظارتی آموزش وپرورش در 
12 شهرستان و منطقه از مدارس و فضاهای 
آموزشی  بازدید کردندکه مشخص شد مدیران 
غیرمجاز  بخاری های  از  استان  مدرسه   179
گازی،  بخاری  نظیر  آموزشی  محیط های  در 
تیوست و چراغ های گرم کن استفاده می کنند.

  اعدام کارگری که صاحبکار و
 همسر وی را کشته بود 

دنیای اقتصاد-   این روزنامه چهارم بهمن به نقل 
از رئیس شعبه اول دادگاه کیفری خراسان جنوبی 
نوشت: قاتل یک زوج در شهرستان طبس پس 
از صدور رای قصاص نفس و تایید دیوان عالی 
کشور صبح روز پنجشنبه به دار مجازات آویخته 
افزود: فرد محکوم کارگر  ابراهیم رمضان  شد. 
خانوادگی،  اختالف  علت  به  که  است  جوانی 

صاحبکار و همسر وی را کشته بود.

راهکارهای امام )ره(
 راه حل مشکالت تمام جهان است 

تسنیم-نماینده ولی فقیه در استان گفت: راهکارهای 
امام )ره( راه حل مشکالت تمام جهان است و فقط 
علیرضا  سید  آیت ا...  نمی شود.  خالصه  ایران  به 
خیریه  موسسه  مدیرعامل  با  دیدار  در  عبادی 
امدادگران عاشورایی کشور اظهار کرد: توفیق هر 
عملی شانس و اقبال نیست بلکه به انگیزه هر فرد 
بستگی دارد. وی افزود: خدمت کردن به بندگان و 
در راستای والیت ا... حرکت کردن که راه و روش 
بندگان صالح خداست، نقشه راه را نشان می دهد. 
مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورایی نیز با 
بیان اینکه در حوزه اقتصاد و سالمت باید کارها را 
به مردم بسپاریم ، گفت: اگر امروز در حوزه اقتصادی 
لنگ می زنیم به دلیل کمرنگ شدن روحیه جهادی 
است. سردار فتحیان گفت: امروز از نظر منابع انسانی 
جزو 10 کشور اول دنیا هستیم. وی با بیان اینکه  
خراسان جنوبی همجوار با کشور افغانستان است و 
اگر امنیت نداشتیم امروز ناامنی به اینجا هم سرایت 
انقالب در خراسان جنوبی  از  می کرد، گفت: قبل 
با حدود 200 تخت وجود داشت و  بیمارستان  دو 
وجود  تخت  باالی 1400  و  بیمارستان  امروز 17 
دارد. سردار فتحیان افزود: همان طور که در حوزه 
دفاع موفقیت های بزرگی به دست آوردیم در حوزه 

سالمت هم پیشرفت های خوبی داشتیم.

گرد و غبار نفس درح را تنگ کرده است

ایسنا- شهردار درح گفت: با توجه به بادهای 120 
روزه سیستان این شهر در حالت بحرانی قرار دارد و 
همواره با پدیده گرد وغبار مواجه است. مقیمی، در 
دیدار با اصحاب رسانه اظهار کرد: درح یک شهر تازه 
تاسیس استان است و برای جبران عقب ماندگی ها نیاز 
به همت تمام مسئوالن دارد. وی گفت: شهر درح 
از نیروی انسانی مستعد برخوردار است و با توجه به 
هم مرز بودن با بازارچه ماهیرود از ظرفیت ویژه ای 
برخوردار است. شهردار درح با بیان اینکه 95 درصد 
بلوار  آیلند  افزود:  معابر شهری درح خاکی هستند، 
بسیج این شهر اجرا شده و در دهه فجر امسال به 
بهره برداری می رسد. مقیمی تصریح کرد: به واسطه 
بادهای 120 روزه منازل مردم در شهر درح در خاک 
مدفون می شود که باید مدیریت بحران استان در این 
زمینه کمک کننده شهرداری باشد. خزاعی، رئیس 
شورای اسالمی شهر درح نیز در این دیدار بیان کرد: 
برای افزایش آبدهی برخی از قنوات باید الیه روبی 
و مرمت  انجام گیرد و علیرغم اهمیت داشتن دشت 
می شود. انجام  سنتی  همچنان  کشاورزی  اما  درح 

دهه فجر بهره برداری از 131 طرح در نهبندان

صداوسیما- 131 طرح همزمان با ایام دهه فجر در 
شهرستان نهبندان به بهره برداری می رسد. فرماندار 
نهبندان گفت: امسال در این ایام  131 طرح با  اعتبار 
39 میلیاردو 384 میلون تومان به بهره برداری می رسد.

کریمان خراسانی  افزود: با افتتاح این طرح ها  45 هزار 
نفر جمعیت شهرستان شامل 13 هزار خانوارشهری و 52 
روستا از این خدمات بهره مند شده و برای 51 نفر اشتغال 
پایدار ایجاد می شود.وی با تاکید بر حضور فعال بانوان 
تمامی دستگاه های اجرایی در برنامه های فرهنگی 
شهرستان، گفت: تمامی مسئوالن ادارات شهرستان 
قبل از فرا رسیدن دهه فجر و بعد از دهه فجر حتی 
اگر برنامه ای هم نداشته باشند شهرستان را ترک نکنند.  
امام جمعه نهبندان هم تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم 
دهه فجر ، افزود: همه وظیفه داریم در تمام بخش ها و 
مراسم ها همچون جشن های فرهنگی، بهره برداری و 
کلنگ زنی ازطرح ها دستاوردهای انقالب را بیان کنیم.

“خطبه های آدینه”

مراقب قضاوت های خود در 
عرصه سیاسی باشیم

حجت االسالم مختاری ، امام جمعه موقت بیرجند  
در خطبه های نماز جمعه گفت: مراقب قضاوت های 
همین  که  چرا  باشیم  سیاسی  عرصه  در  خود 
تأثیر  جوانان  اندیشه  بر  اظهارنظرها  و  قضاوت ها 
پیروزی  می گذارد. وی گفت: در چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی باید نقص ها، کاستی و پیشرفت های 
سال های بعد از پیروزی انقالب را در کنار هم دیده و 

ریشه های آن را بررسی کنیم.
شایعه پراکنی تهدیدی بزرگ

 برای جامعه است
حجت االسالم حدادیان امام جمعه موقت  بشرویه در 
ابتدای خطبه های نماز جمعه به مبحث شایعه اشاره 
کرد و افزود: شایعه پراکنی نسبت به افراد ابتدای بروز 

مشکالت عدیده در جامعه است.

پارک بازار مود با سرمایه گذاری
 ۷5۰ میلیون تومانی احداث می شود

 مهر-شهردار مود گفت: پارک بازار مود به عنوان اولین 
پارک بازار خراسان جنوبی با سرمایه گذاری 750 میلیون 
تومانی احداث می شود. بختیاری در نشست با خبرنگاران 
خراسان جنوبی اظهار کرد: اولین پارک بازار استان با 
ایجاد بازارچه صنایع دستی در مود راه اندازی می شود. 
شهردار مود با اشاره به اینکه 750 میلیون تومان برای 
ساخت این بازارچه سرمایه گذاری می شود، بیان کرد: این 
پارک بازار در ورودی شهر مود و مجاور قلعه تاریخی آن 
احداث و پیش بینی می شود که تا پایان سال 98 راه 
اندازی شود.وی ادامه داد: پایین بودن قیمت زمین در مود 
نسبت به شهر بیرجند، نزدیک بودن به مرز و همچنین 
داشتن ناحیه صنعتی با معافیت 13 ساله مالیات از مزیت 
های شهر مود برای سرمایه گذاری است. شهردار با 
تبیین اینکه مود اولین شهر خراسان جنوبی است که 
هیچ خیابان خاکی ندارد و تمام خیابان های آن روکش 
آسفالت شده است، گفت: طرح تفکیک زباله از مبدأ نیز 
در مود پیگیری می شود. ابراهیم یزدانی رئیس شورای 
اسالمی مود نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های 
گردشگری مود، گفت: در زمان حاضر احداث چهار 
اقامتگاه بومگردی در روستای چنشت پیگیری می شود.

روند کاری بنیاد برکت در نهبندان و سربیشه  
کند پیش می رود

تسنیم-نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
گفت: وضع آب در سربیشه بسیار بحرانی بوده و بنیاد 
برکت باید به فکر توسعه زنجیره ای منطقی باشد که 
متأسفانه روند کاری این بنیاد در نهبندان و سربیشه 
به کندی پیش می رود که پذیرفته نیست. افضلی در 
دیدار با ریاست بنیاد برکت کشور که با هدف پیگیری 
شهرستان های  جدید  مسائل  طرح  و  مشکالت 
نهبندان و سربیشه انجام شد اظهار کرد: روند کاری 
بنیاد برکت در این شهرستان ها متاسفانه به کندی 
پیش می رود. وی گفت: این روند پذیرفته نیست 
و باید بنیاد برکت به فکر توسعه زنجیره ای منطقه 
ندهد.  قرار  را  مدنظر  توسعه موردی  بوده و فقط 
وی اظهار کرد: با توجه به اقدامات بنیاد برکت در 
اجرای پروژه های آبرسانی و نیاز مبرم منطقه به این 
عملیات از بنیاد برکت تقاضا شد  که پروژه آبرسانی 
به روستاهای گزدز، کسرآب چاه خو قنبر، معروفان و 
محدوده اطراف را برعهده گرفته تا از طریق احداث 
مجتمع آبرسانی شاهد رفع عطش این منطقه باشیم.

خراسان  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  *مدیرکل 
جنوبی گفت: هنرمندان نهبنداني تا 2 سال دیگر 

صاحب سالن تمرین نمایش می شوند.
*همایش پیاده روی خانوادگی طالب و روحانیان 
روز  و کرامت صبح  راه والیت  با عنوان رهروان 

گذشته در بیرجند برگزار شد.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر اظهار کرد: 7500 
بسته حمایتی غذایی “برای مادران”، بین مادران باردار 
و شیرده در استان تا پایان بهمن امسال توزیع می شود.

*مدیر آموزش وپرورش خوسف گفت: اولین زمین چمن 
مصنوعی خوسف در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

با ابالغ بند خ ماده ۳۳

تسهیالت کشاورزان 
خسارت دیده استان امهال شد

تسهیالت  جرائم  و  کارمزد  سود،  محمودآبادی- 
مدیر  شد.  بخشیده  استان  دیده  خسارت  کشاورزان 
ستادی بانک کشاورزی  در گفتگو با آوای خراسان 
جنوبی گفت: با ابالغ بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم 
توسعه ، سود، کارمزد و جرائم تسهیالت کشاورزی که 
خسارت غیر مترقبه دیده اند، بخشیده شد.قزلباش با 
اشاره به اینکه اصل تسهیالت نیز به مدت سه سال 
تمدید خواهد شد درباره مشموالن این طرح افزود: این 
تسهیالت شامل تمام کشاورزانی که خسارت خشکسالی 
، سیل ، آتش سوزی و . . . آنها را درگیر مشکالت کرده 
و سر رسید تسهیالت آنها از تاریخ 1 مهر ماه 9۶ تا 
تاریخ 29 اسفند 97 است تمام هزینه ها می باشد. وی 
از کشاورزان مشمول طرح خواست با مراجعه به موقع 
به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و شعب 
 بانک کشاورزی از  فرصت ایجاده شده بهره مند شوند.
به گفته قزلباش در مرحله نخست اولویت با تسهیالت 
کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال است. رئیس اداره 
جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  بحران  مدیریت 
خسارت خشکسالی در سال زراعی اخیر به باغات و 
مزارع کشاورزان استان را 480 میلیارد تومان عنوان 
ادامه داد: خسارت سیل به بخش  کرد.یزدان مهر ، 
کشاورزی استان در سال 97 مبلغ 140 میلیارد تومان 
و در سال زراعی 9۶ مبلغ 70 میلیارد تومان بوده است.

این خسارت ها باعث شده تعداد زیادی از بهره برداران 
بخش کشاورزی  در پرداخت تسهیالتی که از بانک 
با  حال  شوند.  زیادی  مشکالت  دچار  بودند  گرفته 
تصویب بند خ و بخشیده شدن سود، کارمزد و جرائم 
تاخیر و امهال مجدد تسهیالت آنها امید است حداقل 
کمی از آالم آنها کاسته شود.)خوانندگان ارجمند می 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۲۶ مورخ ۹۷/۵/۹ هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین کهنسال فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۹ 
صادره از سربیشه در یک دربند مغازه مخروبه به مساحت ۷۱/۸۲ متر مربع تحت پالک ۷۶۳ فرعی از ۶۷۵ اصلی بخش ۶ سربیشه خریداری از مالک رسمی محمد نجاری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۱۱/۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۲۱     محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشهسند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت،  تحدید حدود شماره های زیر: ۱- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاقک پالک ۱۳۵ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... 

دهلکوه مورد تقاضای آقای عیسی دستی گردی ۲- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاقک پالک ۱۳۶ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای 
عیسی دستی گردی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ 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 به وسیله 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 ماده ۲۰ 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 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۶   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندتقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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حضرت فاطمه علیها السالم فرمودند :
إذا ُحِشرُت یَوَم الِقیاَمِة أشَفُع ُعصاَة اُمَِّة النَّبِيِّ صلی  ا...  علیه  و  آله

آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهكاران امّت پیامبر اسالم را شفاعت 
خواهم کرد. 

)إحقاق الحّق : ج 1۹ ، ص 12۹(

امین جم - به همت بنیاد علمی - آموزشی 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  و  چی  قلم 
در  کالسه  دو  مدرسه   3 جنوبی  خراسان 
روستاهای تاجمیر )سربیشه(، گرم )نهبندان( 
و امیرآباد سرچشمه )قاین( افتتاح شد. مدیر 
کل نوسازی مدارس استان در مراسم بهره 
برداری از این پروژه ها ، میزان مشارکت 
های مردمی در چند سال اخیر را چشمگیر 
بیستمین  افزود: میزان تعهدات  دانست و 
جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بیست 
و یک میلیارد تومان بوده است که تا کنون 
محقق  تعهدات  این  درصد   ۵۰ از  بیش 

گردیده است.
محمدرضا بیکی با اشاره به مدارس کانکسی 

سطح استان ، ساخت مدارس یک کالسه و 
 دوکالسه را خصوصاً در مناطق روستایی ،
مورد  مرزی  خطوط  همجوار  و  عشایری 
نیاز دانست و افزود: خوشبختانه با توجه به 
مشارکت خیرین در چند سال اخیر، شاهد 
روستاهای  از  مقوله  این  چشمگیر  حذف 
با بهره  مرزی بوده ایم. وی تصریح کرد: 
برداری از این سه پروژه، سه کانکس دیگر 
از فضاهای آموزشی استان حذف و دانش 
استاندارد  فضای  از  مناطق  این  آموزان 
آموزشی برخوردار شدند. مدیر کل نوسازی 
مدارس استان با اشاره به اینکه سه مدرسه 
زیربنای  با  درس  کالس  دارای 6  مذکور 
316 متر مربع فضای آموزشی است ، گفت: 

اعتبار این پروژه ها بالغ بر ۴۵۸ میلیون تومان 
است که  1۵۸ میلیون تومان از تعهدات بنیاد 
علمی - آموزشی قلم چی و مابقی آن از 

محل اعتبارات دولتی تامین گردیده است.

۱۱۰ دانش آموز از مزایای
 این مدارس احداث شده 

برخوردار شدند

این مدارس عشایری  بیکی تصریح کرد: 
از  کانکسی  مدارس  حذف  راستای  در 
بنیاد  همکاری  با  و  ملی  اعتبارات  محل 
با  چی  قلم  آموزشی   - علمی  فرهنگی 
کامل  گرمایشی  و  سرمایشی  تاسیسات 

 11۰ مجموع  در  که  است  شده  احداث 
شدند. برخوردار  آن  مزایای  از  آموز  دانش 

۱۱ و نیم میلیارد از تعهدات خیرین 
مدرسه ساز استان در سال جاری 

تحقق یافته است 

کل  اداره  مردمی  های  مشارکت  معاون 
نوسازی مدارس استان نیز در این مراسم 
با اشاره به اینکه بیش از 11 و نیم میلیارد 
تومان از تعهدات خیرین مدرسه ساز استان 
در سال جاری محقق شده است، ادامه داد: 
این تعهدات مربوط به بیستمین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز است که ابتدای امسال 

برگزار شد. چاوشان با بیان اینکه مجموع 
تعهدات در جشنواره امسال خیرین مدرسه 
ساز استان بیش از 21 میلیارد تومان کمک 
های نقدی و غیرنقدی بوده است،تشریح 
میلیون  و 72۵  میلیارد  از 1۸  بیش  کرد: 
تومان از این تعهدات مربوط به احداث ۴۰ 
مدرسه با 22۴ کالس درس و همچنین 13 

سالن آموزشی ، فرهنگی و ورزشی است.

بهره برداری از ۱2 طرح 
خیرساز تا پایان سال

 
معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی 
مدارس استان در پایان تصریح کرد: 23 طرح 

خیرساز از ابتدای سال تاکنون در استان بهره 
بردای شده که تا پایان سال 12 طرح دیگر 
نیز به بهره برداری می رسد. چاوشان بیان 
کرد: در سال تحصیلی جاری ، 2۵ کالس 
زیرکوه  شهرستان  مدرسه   22 در  درس 
 با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم چی

 هوشمندسازی شده است. 
گفتنی است در این مراسم مدیرکل نوسازی 
مدارس خراسان جنوبی، امام جمعه شهرستان 
نهبندان، مدیران ادارات آموزش و پرورش 
شهرستان و مناطق و همچنین مدیر اداره 
از  جمعی  و  عشایری  پرورش  و  آموزش 
مدیران استان و شهرستان های سربیشه و 

نهبندان و قاین حضور داشتند.

حذف سه مدرسه کانکسی از روستاهای استان

برادر ارجمند
 جناب آقای مهندس مهدی کیانی

با کمال تاسف درگذشت ناگهانی برادر همسرتان
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، غفران الهی برای آن فقید سعید، صبر و اجر 

برای جناب عالی و سایر بازماندگان از درگاه خداوند مسئلت داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

خانـدان محترم خزاعـی
با نهایت تاسف درگذشت همکار عزیز بازنشسته مان 

شادروان حاج غالمرضا خزاعی
 را تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸ 
به آدرس بیرجند- خیابان مدرس - انتهای مدرس ۶- سازمان نظام مهندسی ساختمان 
از کلیه مسئوالن محترم دفاتر مهندسی طراحی ساختمان  برگزار می گردد.  استان 
)اشخاص حقیقی و حقوقی( شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه فوق الذکر 

شرکت نمایند. 
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارند 
دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ، کارت ملی و یک قطعه 
عکس ۴×۳ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به آدرس بیرجند- خیابان مدرس- انتهای 

مدرس ۶- دفتر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل نمایند.
دستور جلسه:

 طرح و تصویب اساسنامه انجمن - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به 
هیئت موسسمدت سه سال و بازرسان انجمن به مدت یک سال. 

آگهی دعوت  مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی 
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان استان خراسان جنوبی 

تاریخ انتشار: ۹۷/۱۱/۶

جناب آقای روح ا... هادی گازاری
قبولی شما را در کانون وکالی دادگستری با رتبه عالی

 تبریک عرض نموده، امیدواریم با استعانت از خداوند متعال در دفاع 
از حق مظلومان کوشا باشید. ان شاء ا...

جمعی از روحانیون و طالب حوزه علمیه

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 

ده
ـژ

   مــژده   مـ

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با ۵۰ درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری ۲،  مجتمع پوشاک قاسمی
۰۹۱۵۱۶۴۸۲۸۶ - ۰۵۶۳۲۲۳۶۲۲۳

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

 با بیش از ۱۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

* با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
* درمان نگهدارنده با متادون، بوپره نورفین و اپیوم

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(۲۸ روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

طالقانی ۷- اولین کوچه سمت راست - کلینیک زندگی
0939288064۷ - 093۷2446204 -  3222163۷

 * نسبت به شنیدن نامش عکس العمل نشان دهد و سر را برگرداند. *کلمات رایج مانند »نه« یا »بای بای« را 
درک کند. * غان و غون کند و »ماماما« و »بابابا« بگوید. * وقتی صحبت می کنید لبخند می زند. * به اسباب 

بازی های صدادار واکنش نشان می دهد. * سر و صدا می کند. 
* به سمت صداهای آشنا سر خود را می چرخاند. * حرکات دست مانند بای بای را می فهمد و درک می کند. 
مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائم )عج( مجهز به پیشرفته ترین سیستم الکتروفیزیولوژیک ، جهت  ارزیابی 

تشخیصی و غربالگری اختالالت شنوایی وتعادل می باشد .
خدمات تخصصی مرکز : 

افراد   در همه    ABR.ASSR, OAE (TE.DP) ECOCGH,VEMP آزمون های تخصصی  انجام 
بزرگساالن ،کودکان و نوزادان. 

توانبخشی شنوایی کالمی -  آموزش مهارت های گفتار و زبان/ مشاوره کاشت حلزون/   ارزیابی وتوانبخشی 
شنوایی - سمعک و تعادل / انجام مانورهای درمانی

سرگیجه / ارزیابی و توانبخشی وزوز / مشاوره رایگان / تجویز ،تنظیم و تعمیر انواع سمعک/ ارائه انواع سمعک 
دیجیتال و فول دیجیتال هوشمند با دوسال گارانتی وخدمات پشتیبانی /  ارائه انواع باطری سمعک معتبر

/ مجهز به البراتوار قالبسازی / ساخت انواع قالب سمعک و محافظ آب و صدا 
Samak.ghaem :بیرجند-مفتح 4-پالک ۱۳   تلفن  ۰۱ ۳۱۸ ۳۲۲  ۰۵6  - ۵۰۲۰ ۱6۵ ۰۹۱۵  اینستاگرام

واکنش شنوایی کودک از۶ تا 8 ماهگی
آشنایی با خدمات مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائم )عج(


