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یک رادار هم نداریم!

سیل بالیی شده که به خاطر تغییرات 
اقلیمی یا پدیده  هایی که به خاطر گرم 
شدن زمین و تبعات آن بر روی آب و هوا 
مطرح است، شدت گرفت.با توجه به کمبود 
بارش ها در سالیان اخیر، دست درازی به 
زمین هایی که مستعد سیل یا رود هستند 
افزایش قابل توجهی در استان پیدا کرده 
قابل  خوبی  به  آن  مصادیق  که  است 
مشاهده است. با توجه به وسعت استان و 
احتمال وقوع  بارش های سنگین که قبال 
نیز شاهد آن بوده ایم و غیرمحتمل هم 
نیست، باید برای تامین امکانات حداقلی 
فکری شود.یکی از خالهای موجود در 
این زمینه، نبود رادار هواشناسی است.طبق 
گفته کارشناسان ... )مشروح در صفحه 2(
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صفحه 6

 

خوبی را با بدی پاسخ می دهید؟
 با چاقوکش مذاکره نمی کنیم

صفحه 6

 

هر قدر اراده کنیم
 نفت صادر خواهیم کرد

 

 

صفحه 6

صفحه 6

سپاه و انقالب در برهه 
خطیری قرار دارند

وعده رئیسی به
تذکر کتبی  مراجع عظام تقلید

نماینده سربیشه
به آقای وزیر

سوم اردیبهشت در نشست علنی مجلس شورای اسالمی، نظر افضلی نماینده مردم شهرستان های 
نهبندان و سربیشه به وزیر ورزش کمبود توجه به تکمیل عملیات اجرایی و احداث استخر سرپوشیده 
شهرستان سربیشه را متذکر شد و خواستار پیگیری این مساله شد. کلنگ احداث این ورزشگاه در سال 

1389 به زمین خورده است، پروژه ای که جلوی رفت و آمد...  مشروح در صفحه ۵

انتقاد استاندار از نبود تفرجگاه  و 
وضع فضای سبز  بیرجند

1۲0 میلیارد تومان بودجه شهرداری بیرجند
در نشست خبری رئیس شورای شهر مطرح شد : 12 سال هزینه کرد خالف استانداردهای 
بودجه شهری! * شورا و شهرداری معترض بارگذاری جمعیت در طرح 450 هکتاری ارتش 
است * گزارش مدیر کل بنیاد مستضعفان در خصوص مزایده ها  قانع کننده نبود / صفحه ۶

صفحه 5

افتتاحیه
 فسـت فـود مـاژان

توسط سر آشپز بین المللی امیر سالم
به مناسبت افتتاحیه از ۳0 درصد تخفیف 

در تاریخ های پنجم و ششم اردیبهشت بهره مند شوید.
آدرس: خیابان محالتی - بین معلم و پاسداران

 پالک ۳۵- فست فود ماژان    ۳۲4۳0000

مــژده مــژده

جناب آقای مهندس حسین مالکی بیرجندی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون عمرانی فرمانداری شهرستان خوسف
 که بیانگر کارآمدی، تخصص و تعهد باالی شما بزرگوار می باشد  صمیمانه تبریک عرض نموده
 همچنین از استاندار محترم و معزز جناب آقای معتمدیان بابت حسن انتخاب و توجه

 به مدیران توانمند بومی صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.
دهیاری و شورای اسالمی روستای فدشک

جناب آقای مهندس حسین علی بخشی
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی

را که برخاسته از تجربه مدیریتی تان در مجموعه وزارت کشور و شهرداری ها می باشد 
 به سمت  بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند

 تبریک عرض نموده و از خدمات ارزنده
جناب آقای مهندس مالکی بیرجندی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی نموده 
و انتصاب شایسته آنجناب را به سمت معاون عمرانی فرمانداری شهرستان خوسف 

تهنیت عرض می نماییم.

شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه حاجیه فاطمه کبری باقری
 )همسر مرحوم حاج حسن دهقان مقدم(

 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین
 آن عزیز سفر کرده امروز پنجشنبه ۹۸/۲/۵ ساعت 14 الی 1۵ 

از محل سالن آرامستان )بهشت متقین( برگزار می گردد.
ضمناً سومین روز درگذشت آن مرحومه

  روز شنبه ۹۸/۲/7 از ساعت 16 الی 17  در محل حسینیـه آیت ا...آیتی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: دهقان مقدم- صائبی-آزما-آریانا- بیدختی  و سایر بستگان

تنها خداست که می ماند
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

 حاج محمد علی شریف زاده
 ) دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(

  را به اطالع تمامی اقوام، دوستان و همشهریان محترم می رساند:
 مراسم تشییع و تدفین آن زنده یاد

 امروز پنجشنبه ۹۸/۲/۵ ساعت 1۵ از محل سالن 
بهشت متقین بیرجند )غسالخانه( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: شریف زاده،  سلیمانی مود و سایر بستگان

پدرم
ای کاش تو بازآیی و من پای تو بوسم
در سجده روم صورت زیبای تو بوسم
هر جا که برفتی و دمی جای گرفتی
آنجا بروم گریه کنان جای تو بوسم

9 سال از فقدان پدر عزیزمان شادروان 

غالمرضـا مطهـریان 
گذشت. یادش را گرامی می داریم و به روح آسمانی اش 

سالم و صلوات می فرستیم.

جلسه گرامیداشت اولین سالگرد ارتحال بزرگ خاندان 

مرحـوم  میرحسـن بهنـام
 )بازنشسته نیروی انتظامی( 

امروز پنجشنبه ۹۸/۲/۵ از ساعت 17 الی 1۸
 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( 

واقع در فلكه اول سجادشهر برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده بهنام و سایر بستگان

هفتمین روز درگذشت 

سرهنگ بازنشسته حاج حیدر قزاقی
فرمانده اسبق منطقه نیروی انتظامی بیرجند

را به اطالع همشهریان می رساند
 به همین مناسبت جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 
۹۸/۲/۵ از ساعت 1۳:۳0 الی 14:۳0 در محل حسینیه 

آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد.
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده قزاقی

سرکـار خانـم نجمـه خدمتـی 
بانوی ارزشمند تیم ملی تیراندازی و دانشجوی محترم دانشگاه بیرجند

افتخار آفرینی سرکارعالی را در
  رقابت های تیراندازی جام جهانی چین   و کسب
اولین سهمیه ارزشمند در المپیک ۲۰۲۰ توکیو
 را خدمت شما، خانواده محترم، همشهریان گرامی
 و جامعه دانشگاهیان تبریک عرض می نماییم.

ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات فراوان تان 
متعال  خداوند  از  بزرگ،  موفقیت  این  کسب  در 

صحت، سالمتی و موفقیت شما را خواستاریم.
روابط عمومی دانشگاه بیرجند
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بستر الزم برای سرمایه گذاری را
 فراهم نمایید

اداری  در شورای  فرماندار خوسف  مقدم-  دادرس 
ظرفیت  خوسف  شهرستان  کرد:   بیان  خوسف 
دستی،  صنایع  کشاورزی،  در  خوبی  بسیار  های 
گردشگری، صنعت، معدن و .. دارد که الزم است 
دستگاه های اجرایی بسترهای الزم برای سرمایه 
گذاری را فراهم نمایند. شفیعی اظهار کرد: مجموع 
در  شهرستان  گردشگری  های  جاذبه  از  بازدیدها 
نوروز 98 بیش از 300 هزار نفر بود که نسبت به 
سال گذشته دو و نیم برابر و نسبت به سال های 
قبل ازآن قابل مقایسه نمی باشد. شفیعی با انتقاد 
از سلیقه ای رفتار کردن با برخی از قوانین توسط 
دستگاه ای اجرایی ادامه داد: بایستی از قوانین موجود 
جهت رونق تولید و به نفع مردم و ارباب رجوع تفسیر 
کرد و این به معنی قانون شکنی نیست. شفیعی با 
انتقاد از بانک های عامل در نحوه توزیع  تسهیالت 
روستایی در مراحل اول و دوم نیز افزود: متاسفانه 
بانک های عامل اولویت های دستگاه های اجرایی 
شهرستان را در نظر نگرفته اند. وی با اشاره به شروع 
پرداخت مراحل سوم و چهارم تسهیالت اشتغالزایی 
روستایی افزود: پرونده ها به میزان  هزار و پانصد 
میلیارد ریال در بانک های عامل تکمیل شده است 
نیز  تولیدی  واحدهای  این  تسهیالت  امیدواریم  و 
شهرستان  اداری  شورای  ادامه  در  شود.  پرداخت 
خوسف حسین مالکی بیرجندی به عنوان معاون 
برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 

شهرستان خوسف منصوب شد.

 تسهیالت ارزان قیمت برای طرح های 
اشتغالزایی به عشایر پرداخت می شود

تسنیم-رئیس سازمان امور عشایری ایران گفت: به 
زودی تسهیالت ارزان قیمت برای طرح های اشتغالزا 
به عشایر داده می شود. قندالی در بازدید از مناطق 
عشایری نهبندان اظهار کرد: با توجه به مطالعات 
انجام شده اعتبار ایجاد دو مجتمع آبرسانی عشایر 
در نهبندان از محل منابع ملی تامین می شود. وی با 
اشاره به سختی های زندگی عشایر گفت: از مهمترین 
برنامه هایی که برای رونق تولید در مناطق عشایری 
در دستور کار قرار دارد طرح زنجیره تولید گوشت قرمز 
است. وی بیان کرد: با توجه به نامگذاری امسال به 
عنوان سال رونق تولید، بهترین فرصت برای بخش 
عشایری است که باید پر انرژی تر از سال گذشته در 
خدمت جامعه عشایری کشور باشیم. وی گفت: در 
زمینه تامین علوفه مورد نیاز عشایر نیز تسهیالت ارزان 

قیمت به تشکل ها داده می شود.

یک رادار هم نداریم!
*امین جم

سیل بالیی شده که به خاطر تغییرات اقلیمی یا پدیده  
هایی که به خاطر گرم شدن زمین و تبعات آن بر روی 
آب و هوا مطرح است، شدت گرفت.با توجه به کمبود 
بارش ها در سالیان اخیر، دست درازی به زمین هایی 
که مستعد سیل یا رود هستند افزایش قابل توجهی در 
استان پیدا کرده است که مصادیق آن به خوبی قابل 
مشاهده است. با توجه به وسعت استان و احتمال وقوع  
بارش های سنگین که قبال نیز شاهد آن بوده ایم و 
غیرمحتمل هم نیست، باید برای تامین امکانات حداقلی 
فکری شود. یکی از  خالهای موجود در این زمینه، نبود 
رادار هواشناسی است.طبق گفته کارشناسان، پهناورترین 
استان های کشور که کرمان ، سیستان و بلوچستان ، 
رادار هم  ، حتی یک  اند  خراسان جنوبی و شمالی 
ندارند. به نظر می رسد نبود این  ابزار مهم که به گفته 
کارشناسان کشوری از نیازهای اساسی است، پیگیری 
ویژه و جدی را می طلبد. در این زمینه تمامی مسئوالن 
باالخص ستاد مدیریت بحران استان که وظیفه پیش 
بینی مسایل مربوطه و نیازسنجی و بهبود زیرساخت ها 
در وضع اضطراری را دارد، باید با ورود به این مسئه 
اقدامی عملی انجام دهد. حاال که تنور این موضوع داغ و 
هنوز بحث آن میان مسئوالن باالدستی در جریان است، 
روند پیگیری و بررسی می تواند سرعت بیشتری بگیرد.

در این بین نقش تعیین کننده نمایندگان نیز نباید نادیده 
گرفته شود. زیرا در یک هم افزایی می توان این نیاز 
اساسی را بررسی وبرای ان چاره اندیشی کرد.مطمئنا اگر 
نهادی چون سازمان هواشناسی، امکانات و زیرساخت 
های مناسب را نداشته باشد، نمی توان توقع پوشش 
دهی کامل وظایف محوله را داشت و نمی توان انتظار 
داشت در مواقع بحرانی ، گزارش اخطار به کامل ترین و 
دقیق ترین صورت ممکن مخابره و امکان سنجی شود.

رادار ها در ثبت و گزارش رعد و برق، باران، ریزگردها و 
پارامتر های دیگر در مناطق دور دست موثر  هستند. در 
واقع داده های راداری به هواشناسان کمک می کند تا 
از روند تغییرات پدیده های نزدیک مطلع شوند. واقعیت 
این است که ماهواره ها نمی توانند پدیده های کوچک 
مقیاس را که سرعت و شدت باالیی دارند، پایش کنند. 
معموال هر چه پدیده هواشناسی کوچک مقیاس تر 
و  سرعت  این  دارد.  باالتری  و شدت  سرعت  باشد 
شدت بیشتر مساوی با تخریب بیشتر است و در همین 
جاست که موضوع رادارها اهمیت پیدا می کند بنابراین 
پیش بینی های خیلی کوتاه مدت و زیر شش ساعت بر 
عهده رادارهاست و پدیده های کوچک مقیاس جوی 
به کمک رادارها پایش می شوند. طبق آمار، کمترین 
تعداد رادار در نیمه شرقی کشور است و با توجه به 
وسعت استان های شرقی و رخدادهای اخیر و همچنین 
تاکیدات رئیس جمهور برای تقویت سازمان هواشناسی، 

می توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.

کشاورزان نگران خسارت کرم های ناخوانده نباشند

صداوسیما- معاون بهبود جهاد کشاورزی استان گفت:  کرم هایی که چند روزیست بعد از سیل به استان هجوم آورده اند فقط به علف های مراتع خسارت وارد می 
کنند و برای محصوالت کشاورزی تهدیدی نیستند.عصمتی پور افزود: نشستی با مسئوالن منابع طبیعی برگزار کردیم تا با آنها برای مقابله با این کرم همکاری کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز گفت: این کرم ها هم اکنون به  شهرستان های نهبندان، بشرویه و زیرکوه هجوم برده اند و کارشناسان در حال بررسی هستند.

پیام استاندار به مناسبت سالروز
 شكست آمریكا در طبس

کاوش- استاندار به مناسبت سالروز شکست حمله 
نظامي آمریکا در صحراي طبس پیامی صادرکرد. 
در این پیام آمده است: حادثه طبس و معجزات و 
تفسیرگر  گرفت  آن شکل  در  که  الهی  امدادهای 
روایت” یدا... فوق ایدیهم” و راوی حکایتی است 
که گویي بارها و بارها مشابه آن در ادوار مختلف و 
در عرصه هاي پیکار حق علیه باطل رخ داده است؛ 
این بار در پنجم اردیبهشت ، امداد غیبی الهی در 
حادثه ای  معجزه آسا در صحراي طبس، شکستی 
مفتضحانه را برای شیطان بزرگ در حمله نظامی 
به ایران رقم زد؛ حادثه ای که همواره تجربه تلخی 
برای آمریکایي ها و چراغی فروزان برای مردم ایران 
در اعتقاد به حقانیت نظام اسالمی و ایستادگی در 
از پیش  بوده و بیش  مقابل توطئه  های دشمنان 
چهره استکبار را برای جهانیان نمایان ساخت.  ضمنا 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید محمد منتظر 
القائم - شهید واالمقام این واقعه بزرگ - و ادای 
احترام به شهدای انقالب و امام شهیدان، از درگاه 
روزافزون ملت سرافراز  توفیقات  حضرت سبحان، 
تحت  عزیز،  شهداي  راه  ادامه  در  اسالمی  ایران 
منویات رهبر فرزانه انقالب اسالمی، حضرت آیت 
ا... العظمی خامنه ای )ره(، در راستای تحقق آرمان 
های مقدس نظام جمهوری اسالمی و سرافرازی و 

آزادگی ایران عزیز اسالمی مسئلت می نمایم. روستای »ماخونیک« خراسان جنوبی به دلیل فرهنگ خاص مردم 
و معماری منحصر بفرد به یکی از هفت روستای شگفت انگیز کشور 
معروف است. به گزارش ایرنا، منطقه ماخونیک متشکل از 12 آبادی 
است که روستای ماخونیک بزرگترین آن است، این منطقه شامل 
ماخونیک، کفاز، چاپنسر، توتک، سفال بند، سوالبست، لجونگ 
)سفلی و علیا(، کالته بلوچ، دامدامه، میش نو، خارستو و جالرو است. 
روستای ماخونیک در 142 کیلومتری بیرجند و در نزدیکی مرز 
افغانستان قرار دارد، این روستا محصور شده در کوه های بدون علف 
در ناحیه ای دور از دسترس و جایی که می شود قرن ها بدون دیده 

شدن زندگی کرد و از نظرها ناپدید ماند. 
درباره این روستا هیچ سابقه تاریخی مکتوبی وجود ندارد و فقط 
»کلنل چارلز ادوارد بیت« در کتاب سفرنامه خراسان و سیستان 
در دوره ناصرالدین شاه به توصیف منطقه ماخونیک پرداخته است. 
آداب و رسوم ساکنان روستا از نحوه ازدواج، پوشاک، خوراک، 
از  همگی  بازی ها،  تا  ارث  تقسیم  چگونگی  از  و  کشاورزی 
باقی  نخورده  دست  آنها  اغلب  و  دارد  جریان  دور  گذشته های 
مانده است. چیزی که در نگاه اول در روستای ماخونیک توجه 
گردشگران را به خود جلب و بیشتر از هر چیزی آنها را شگفت 

زده می کند، سبک معماری خانه های این روستاست. 
در بافت قدیم روستا خانه های کوچک خشتی گلی بدون حیاط، 
ایوان و پنجره کیپ تا کیپ هم ساخته شده اند که هنوز بعد از 
گذشت سال ها برخی از اهالی روستا در این خانه ها زندگی می 
کنند. خانه های ماخونیک بسیار کوچک و هرکدام شامل یک 
اتاق 10 یا 12 متری هستند که با سنگ و خاک ساخته شده و 

سقف آن با شاخ و برگ درختان پوشیده شده است. 
در گذشته مردم روستای ماخونیک 6 تا 8 نفر در خانه دوازده 
متری زندگی می کردند و این خانه ها اغلب به جز یک در ورودی 
کوتاه، هیچ منفذی رو به بیرون نداشته است. در مجموع سبک 
زندگی مردمش، معماری خانه ها، آداب و رسوم و باورهای عجیب 
و غریب و انزوای چند صد ساله اش، ماخونیک را به یکی از هفت 

روستای شگفت انگیز ایران مبدل کرده است. 

**معماری خاص ماخونیک 

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
روستای  که  دهد  می  نشان  منطقه  این  تاریخی  اسناد  گفت: 

ماخونیک بیش از 300 سال قدمت دارد و آنچه اهالی این روستا 
بر سر زبان دارند در خاطرات خود از شاهان دوران صفوی نیز یاد 
می کنند.  سید احمد برآبادی با بیان اینکه روستای ماخونیک از 
نظر بافت کلی، روستایی مجتمع و توده ای است که در دامنه کوه 
ماخونیک شکل گرفته است، اضافه کرد: چیزی که در نگاه اول 
در روستای ماخونیک توجه گردشگران را به خود جلب و بیشتر 
از هرچیزی آنها را شگفت زده می کند، سبک معماری خانه های 

این روستا است. 
وی بیان کرد: خانه های ماخونیک بسیار کوچک و هرکدام حاوی 
یک اتاق 10 یا 12 متری است که با سنگ و خاک ساخته شده و 
سقف آن با شاخ و برگ درختان پوشیده شده و این خانه ها اغلب به 

جز یک در ورودی کوتاه هیچ منفذی رو به بیرون ندارند. 
برآبادی عنوان کرد: فاصله خانه ها در روستای ماخونیک از هم بسیار 
کم و بعضی به شکل طبقاتی و پلکانی ساخته شده که به نظر 
می رسد برای حفظ امنیت مردم منطقه این گونه معماری رواج بوده 
است. وی ادامه داد: علت این سبک معماری، نبود امکانات و مصالح 
ساختمانی بوده و با این شیوه عالوه بر ایجاد امنیت، از اتالف گرما و 

سرما در زمستان و تابستان جلوگیری می شود. 
مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با 
تاکید بر اینکه معماری در روستای ماخونیک ربطی به فقر ندارد، 
گفت: این نوع معماری در روستای ماخونیک به یک فرهنگ تبدیل 
شده و مردمان این روستا تا 20 سال گذشته نوع معماری خود 
را حفظ کرده اند. برآبادی عنوان کرد: با کالبد شکافی خانه های 
متروکه روستای ماخونیک به این نتیجه می رسیم که برای ساخت 
هر خانه در گذشته زمین را به اندازه یک الی 1.5 متر به داخل حفر 
کرده و بعد دیواری به ارتفاع تقریبی یک متر با گل و سنگ ساخته 

اند و همه جایش را با گل نما کاری کرده اند. 

**مردمان ماخونیک لی لی پوتی نیستند
 

وی اضافه کرد: در گذشته معماری داخل خانه های روستای 
ماخونیک شکل منظمی نداشته و این خانه ها درب به معنی 
امروزی نداشته اند و برای ایجاد درب اهالی این روستا از تنه 
درختان استفاده می کردند و هنور نسل قدیم روستای ماخونیک 

در این نوع خانه ها زندگی می کنند. 
مسئول حوزه پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 

عنوان کرد: از 20 تا 30 سال گذشته معماری اهالی این روستا 
دستخوش تغییرات شده و هم اکنون اهالی این روستا سبک های 
معماری شهری و دیگر روستاهای استان را پیاده و بیشتر در خانه 

های مرفه و دارای امکانات الزم زندگی می کنند. 
برآبادی اضافه کرد: بیشتر نسل جدید در خانه های بزرگ و 
به شکل امروزی زندگی می کنند ولی افراد مسن این روستا 
هنوز در خانه های با سبک معماری خودشان زندگی می کنند 
و تمایلی برای زندگی در خانه های جدید ندارند. وی گفت: 
مسکن روستا از خوراک، پوشاک و حتی بسیاری از نشانه های 
دیگر این روستا جالب تر است و احتیاج به پژوهش بیشتری 
دارد. وی بیان کرد: اگر چه بیشتر اهالی این روستا دارای قد 
اینکه در خانه  به دلیل  متوسط هستند ولی به نظر می رسد 
های اهالی این روستا بسیار کوتاه و باریک است در گذشته این 
گونه تصور شده که مردم این روستا قد کوتاه هستند ولی این 
در صورتی است که افراد خیلی قد بلند نیز در همین نوع خانه 

ها زندگی می کنند.
 مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
در پاسخ به این سوال که برخی روستای ماخونیک را به عنوان 
روستای لی لی پوتی ها ایران معرفی می کنند نیز گفت: بررسی 
این امر نیازمند تحقیق و پژوهش است ولی در ظاهر مردمان 
این روستا دارای قد متوسط به باال هستند و قدهای زیر 160 در 

این روستا کمتر دیده می شود. 

**کاچی مهمترین غذای ماخونیک 

برآبادی همچنین با اشاره به خوراک مردم روستای ماخونیک 
افزود: متداول ترین غذای اهالی روستای ماخونیک کشک، غلور، 
کورگی و کاچی است که در این میان کاچی از مهم ترین و متداول 
ترین غذاهای منطقه است. وی گفت: در گذشته اهالی این روستا 
با انواع غذاها بیگانه بوده اند ولی در سال های اخیر با بهتر شدن 
اوضاع اقتصادی جامعه، مردم می توانند نان، برنج و گوشت هم 

بخورند. 
برآبادی با بیان اینکه در 30 سال گذشته اهالی روستا ماخونیک از 
سفال برای ظرف غذاخوری استفاده می کردند که این ظروف را 
خودشان تهیه می کردند، بیان کرد: اهالی روستا از گذشته ظروف 
خود را از شهر تهیه می کرده اند اما افراد قدیمی آن هنوز در همین 

ظروف سفالی دست ساخته خودشان غذا میل می کنند. 
مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
عنوان کرد: آشامیدن چای از 40 سال قبل در روستای رواج 
ابتدا تنها کدخدا چای مصرف می کرده و اهالی  داشته و در 
روستا در جمع خودمانی خود چای را در تاس )کاسه غذاخوری( 
از  ماخونیک  اهالی  گذشته  در  گفت:  برآبادی  کنند.  می  میل 
کفش هایی که دارای کف چوبی بوده، استفاده می کردند و این 
کار تا 30 سال گذشته در این روستا رواج داشته است. وی با 
اشاره به نوع پوشش اهالی روستای ماخونیک نیز گفت: لباس 
اهالی روستای ماخونیک بسیار ژنده و مندرس است ولی اهالی 

از پوشیدن آن در شهر ابایی ندارند. 
برآبادی عنوان کرد: جنس لباس اهالی روستای ماخونیک در 
گذشته از کرباس بوده که از حدود 20 سال قبل دیگر کرباس 
در این روستا بافت نمی شود و برای تهیه لباس به شهر مراجعه 
مردان  و  زنان  های  لباس  طراحی  کرد:  بیان  وی  کنند.  می 
ماخونیکی در گذشته خیلی متفاوت بوده که امروز نیز برخی 
اهالی روستا نوع لباس خاص خودشان را می پوشند اما نسل 

جدید در زمینه پوشیدن لباس تغییر فرهنگ داده اند. 

** با تنگدستی پیشتاز در علم آموزی 

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ازدواج ها بین اهالی روستای ماخونیک اکثر فامیلی 
و حالت درون گروهی دارد، گفت: ازدواج ها به صورت بسیار 
سنتی و ساده برگزار می شود و کمترین میزان طالق در این 
روستا به ثبت رسیده است. برآبادی ادامه داد: بر اساس تحقیقات 
انجام شده در این روستا چنانچه اختالفی بین زن و شوهر پیش 
آمد و زن قهر کرده و از خانه خارج شود و مرد به او بگوید 
)برو که برنگردی( این حرف حکم طالق را دارد. وی عنوان 
کرد: اهالی روستای ماخونیک در عین تنگدستی به سواد و علم 
آموزی مخصوصا علوم دینی عالقه زیادی دارند چرا که بسیاری 
از اهالی این روستا قرآن خوان و به مکتب رفته اند و در کمتر 
خانه قدیمی می توان یافت که کتاب های دست نویس از دینی 

و غیر دینی در آن دیده نشود.
روستای  در  ابتدایی  مدرسه  اولین  اینکه  بیان  با  برآبادی   
تا آن زمان  افزود:  تاسیس شده است،  ماخونیک سال 1366 
هیچ یک از ماخونیکی ها برای درس خواندن به سایر روستاها 
نرفته و بیشتر در مکتب سواد می آموختند و تا سال 1379 هیچ 
یک از دانش آموزان برای گذراندن دوره های تحصیلی باالتر 
از ماخونیک خارج نشده اند تا اینکه در این سال، دوره راهنمایی 

در یکی از کالس های ابتدایی برگزار شده است. 

**درمان با قرنطینه 

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
عنوان کرد: در ماخونیک کشاورزی و دامداری اصلی ترین بخش 
معیشت و اقتصاد روستا را تشکیل می دهد و هنوز برخی از اهالی 
قسمتی از مایحتاج خود را از راه جمع آوری غالت، میوه ها و علف 

های کوهستانی تامین می کنند. 
روستا،  این  گورستان  حوالی  گذشته  در  کرد:  اظهار  برآبادی 
حاضر  حال  در  و  داشته  وجود  کوه  دل  در  مانند  غار  شکافی 
نیز آثار آن وجود دارد، در قدیم اگر کسی بیمار می شد او را 
به این غار می بردند و مداوا می کردند که این شکل درمان 
نوعی قرطینه بوده است. وی اضافه کرد: به نظر می رسد با این 
نوع درمان مردمان روستای ماخونیک به دنبال این بودند که از 

سرایت بیماری به دیگر افراد خانواده جلوگیری شود. 
برآبادی با اشاره به اینکه در روستای ماخونیک غیر از درخت 
عناب درختی دیگری کشت نمی شود، گفت: در اطراف این 
روستا درخت بنه نیز به صورت خود رو وجود دارد که اهالی 
روستا میوه آن را جمع آوری کرده و پس از خشک کردن می 

کوبند و با آرد و شلغم به مصرف غذایی می رسانند.

شگفتی در“ماخونیک”
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی 
خراسان جنوبی )نوبت اول(   شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۳۱۳۱۲   شماره ثبت: ۱۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی ساعت ۶/۳۰ بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 
۱۳۹۸/۲/۳۰ در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا 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 شخصا 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود 

به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
 الزم به ذکر است چنانچه عضوی تمایل به کاندیداتوری به سمت بازرس را داشته باشد درخواست کتبی خود را ظرف
 یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به شرکت تعاونی مصرف بانک کشاورزی و یا فاکس ۳۲۴۴۴۰۹۹-۰۵۶ ارسال فرمایند.

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال ۱۳۹۸- تصویب 
بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸- تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود - مبلغی بابت بازپرداخت به اعضای مستعفی - انتخاب 

اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی.
هیئت مدیره

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی دعوت سهامداران شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند )تعاونی( ثبت شده 
به شماره ۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۰۶۵۷ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی. بدینوسیله از 
کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ساعت 
۱۴ و مجمع عمومی عادی که در تاریخ ۹۸/۲/۱۷ ساعت ۱۵ به آدرس میدان شهدا - اداره ثبت اسناد و امالک 

بیرجند تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
۱- تصویب اساسنامه جدید ۲- اصالح بند ب ماده ۱۲ ۳- تمدید مدت فعالیت شرکت
دستور جلسه مجمع عمومی عادی: انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرس

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش۲ شهرستان بیرجند  
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک ۱۶۴ فرعی از ۱۳۹۶ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی 
رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای محمد اورادی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ ساعت ۱۰ صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 

لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت 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 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 تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۲/۵       علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه ای - مهریه(

بدین وسیله به خانم ها فاطمه کاری نژاد فرزند غالمرضا به شماره ملی ۰۶۴۰۹۰۳۴۲۸ و سودابه کاری نژاد فرزند غالمرضا به شماره ملی ۰۶۵۳۱۶۷۱۶۴ و سمیه کاری نژاد فرزند غالمرضا به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۵۳۳۵ و آقایان ابوالفضل کاری 
نژاد فرزند غالمرضا به شماره ملی ۰۶۴۰۹۶۹۸۷۹ و حسین کاری نژاد فرزند غالمرضا به شماره ملی ۰۶۴۱۱۹۸۸۲۵ به عنوان ورثه حین الفوت مرحوم غالمرضا کاری نژاد )زوج( ابالغ می گردد: خانم بیگم دلیلی فرزند محمد به شماره ملی 

۰۶۵۰۶۹۸۰۷۱ به عنوان زوجه مستند به سند شماره ۱۵۰۳- ۱۳۳۱/۵/۲۶ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۷ بیرجند جهت وصول کل صداقیه خویش به شرح: ظروف مس صفارپند و چدن ۱۰ من بالمناصفه ارزش ۱۴۰۰ ریال، فرش معادل ۱۵۰۰ ریال، رختخواب 
۱۰۰۰ ریال، لباس معادل ۶۰۰ ریال و نقدی بر ذمه زوج ۱۵۰۰ ریال، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان ورثه زوج را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۱۴۹۰ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون امکان 
ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس مورث به شرح: استان گلستان، شهر خان بین، روستای اراز گل و آدرس اعالمی بستانکار میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به مواد ۱۸ و ۱۹ - آیین 
نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده ۱۸ مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود، نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش 

اقدام ننمایید عملیات اجرایی به طرفیت شما ادامه خواهد یافت.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۵    فضه رمضانی اسفدن - معاون اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

شنیسل منجمد     ۲۱۵۰۰۰ ریال
ران مرغ درشت منجمد   ۱۱۵۰۰۰ریال

محصـوالت  شهـراد:
سوسیس آلمانی ۲      ۵4۰۰۰ ریال
سوسیس آلمانی ۱       ۵۹۰۰۰ ریال
کوکتل قرمز ۵۵%      7۹۰۰۰ ریال
هات داگ ۵۵% هلندی ۱۲۸۰۰۰ ریال
هات داگ 7۰% ویژه     ۱4۸۰۰۰ ریال
کالباس مارتادال 4۰%  7۲۰۰۰ ریال

کالباس لیونر ۵۵%   ۱۵۸۰۰۰ ریال
کالباس خشک 6۰%  ۱7۵۰۰۰ ریال
کالباس خشک7۰%    ۲۳۵۰۰۰ریال
همبرگر ۳۰% معمولی ۳۸۰۰۰ ریال
همبرگر 6۰% ممتاز     ۸۹۰۰۰ ریال
کباب لقمه 7۰%          4۵۰۰۰ ریال
استیک مرغ 7۰% )۱۰ تایی( ۱6۵۰۰۰ ریال
استیک گوشت 7۰%     ً   ً    ۱۹۵۰۰۰ ریال
استیک پاک جم       ۲۲۵۰۰۰ ریال
همبرگر 6۰% پاک جم  ۱۸۵۰۰۰ ریال

همبرگر 6۰ % مام      ۲۱۵۰۰۰ ریال
همبرگر ۳۰ % مام       ۱۰۵۰۰۰ ریال
پنیر پیتزا قرمز           ۱7۹۰۰۰ ریال
پنیر پیتزا مطهر آبی     ۲۸۵۰۰۰ ریال
ذرت  منجمدتایلندی   ۱۵۸۰۰۰ ریال
ذرت منجمد چینی    ۱۵۳۰۰۰ ریال

انواع سس رعنا موجود است
کاغذ کاهی کیلویی      ۱6۹۰۰۰ ریال

پالستیـک سـاندویـچ پنگوئـن   
 بسته ای ۲۵۰۰۰ ریال 

 داليا پروتئيـن

آدرس: بازار روز پاسداران ۰۹۹۰۱۱۲۵7۸۹- ۰۵6۳۲44۲۸76 بهروش
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ثبت وقف جدید در شهرستان سربیشه

صداوسيما- دومين وقف جديد سال جاری در شهرستان سربيشه ثبت شد. امينی نسب رئيس اداره اوقاف و امورخيريه 
شهرستان سربيشه گفت: رضا صحراگرد ساکن مشهد 33 سهم از 920 سهم خود از سهام شرکت و کارخانه کويرتاير بيرجند 

سالم آوا جان، ما االن پنج ساله تو بلوار 9 دی زندگی را برای کمک به دانش آموزان محروم، بيماران بی بضاعت و کمک به مسکن محرومان و قرائت قرآن کريم  وقف کرد.
می کنيم. دريغ از يه درخت يا فضای شهری و يا حتی 
مغازه و... دو تا اتوبوس هم بيشتر نداره که دور دنيا 
دورت ميده و اتالف وقت زيادی داره. می خواستم اگه 
ممکنه آقای شهردار سری هم به اونجا بزنند  و برنامه 

ريزی کنند برای آينده  محله مان. با تشکر
915...029
آب  کانال  ادامه  داريم  تقاضا  شهرداری  از  سالم 
خيابان بهشتی سمت مسجد علی ابن ابيطالب )ع( 
بازار هم  برای چهارشنبه  بگذارند  را حفاظ سنگی 
بهتر است و اگرباران زياد ببارد احتمال باال آمدن 

آب کمتر می شود
915...656
سالم. پيشاپيش هفته معلم بر فرهنگيان معزز مبارک 
باد. آموزش و پرورش بيرجند محبت فرموده به مناسبت 
12 ارديبهشت اسامی بازنشسته های متوفی سنوات 
چهل سال اخير را جهت تجليل در روزنامه های استان 

چاپ نمايند. با سپاس
915...537
سالم. بلوک دو طبقه ما در طول دو سال گذشته، 
لرزيده است، و زلزله 6  بار شب و روز  حدود 600 
روز  شبانه  طول  در  وقت  بی  و  وقت  را  ريشتری 
احساس کرده ايم و سکوت کرده ايم.زن و شوهری 
مستاجر هستن  ما  بلوک  پايين  طبقه  در  ای  عقده 
که دائما به در و ديوار ميزنن و با برزخی هولناک 
دو سال هست که مواجه هستيم و هيچ قانون باز 
دارنده ای برای مجازات اين مجرمين وجود ندارد. 
آزاری فکر  اين طور مردم  در هيچ دينی هم حتی 

نکنم که وجود داشته باشد.
922...370

دختر شش  صورت  بخيه  برای  فروردين  سالم. 25 
... رفتم. يک پرستار  بيمارستان  اورژانس  ام به  ساله 
... بالفاصله بعد از زدن بی حسی بخيه زد و بين داد 
و فريادهايی که دخترم از درد می کشيد گفتم هنوز 
بی حس نشده گفتن شما بريد بيرون. اينا طبيعيه واقعا 
نمی دونم به نظر شما طبيعيه؟...منتظر پاسخ مسئوالن 

مربوطه هستم.سپاس
915...324
 با سالم و احترام،اجرای سرود زيبا و نوای دلنشين دمام 
در شب ميالد حضرت مهدی )عج( جان و دل مستمعين 
را جال بخشيد. انشاا... در آينده شاهد برنامه های قوی 

تری از اين عزيزان باشيم. 
991...818
شهرداری کی به فکرتعويض ظروف آشغالی پالستيکی 

ازکوچه نرجس 15 می شود.
915...450
رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی، چراغی که بر 
خانه حالل هست بر مسجد حرامه.کم جوان و نيروهای 
متعهد و متخصص و با تجربه داريم که از افراد خارج 
استان تحت عنوان قراردادی، خريد خدمت و پزشک 
خانواده استفاده می شود. از همان ستادتان گرفته تا مراکز 

بهداشتی  و  بيمارستان ها.
910...673
سالم آقای فرماندار، از اقدامات تان برای همشهريان 
با  بيشتر  تا  بفرماييد،  رسانی  اطالع  وقت  چند  هر 

رويکردتان آگاه شويم. خداقوت
915...368
کنه،   مرتب  و  تميز  رو  پارکها  بگين   شهرداری  به 
نورپردازيشو زياد کنه که از تاريکی در بياد، سرويس 
بهداشتی و سکوی نشستن درست کنه. خواهشا يه 
دستی بکشه به پارکها تا همه مردم شبهای گرم به  
چند پارک خاص نرن و ترافيک نشه. خوبی پارکهای 
قديمی اينه که درختای بلند و سايه و فضای نشستن 
بيشتر داره سرويس بهداشتياشو هم تميز کنه پيشنهاد 
همايش  سالن  اينقدر  اينکه  جای  به  اينه  هم  دوم  
بزرگ  مخصوص  بازی  خانه  و  پارک  يک  ميزنن 

کودکان با مبنای فرهنگی  و مذهبی درست کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
مخابرات لطف کنه اگرکيوسک های شهر کارايی نداره 

ياجمع کنند يا درست کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
دوال  رو  پالکشون  که  موتورهايی  با  پليس   چرا 
می کنند که خونده نشه برخورد نميکنه. اگه به کسی 

بزنند چطورمی خوان اونارو شناسايی کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
از ميراث فرهنگی بشرويه  و استان تقاضا داريم رسيدگی 
به وضعيت نامناسب مسجد جامع تاريخی و قلعه گازرگاه 
رقه را اگر مصلحت می دانند از اين سال به اون سال 
موکول نکنند مسجد جامع رقه هم رسيدگی می خواهد و 

هم رفع تهديد سيالب.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم . آوا جان خواهش می کنم از مسئوالن آموزش 
و پرورش سوال کنين تکليف ما  اهالی که در خيابان 
پاسداران و رسالت و عدالت و قسمتی از مدرس که 
دبستان پسرانه نيست چيست، پول سرويس و مدرسه 
غير انتفاعی رو نداريم. يک دبستان رودکی در باالی 
خيابان پاسداران هست که دو شيفته و يک دبستان 
دخترانه تک شيفت در خيابان عدالت خواهش می کنيم 
پيگيری کنيد اين دبستان رو دو شيفت کنند که ما هم 

از اين در بدری خيال مان راحت شود. ممنون ميشم .
ارسالی به تلگرام آوا
معلمان خريد خدمات سربيشه و حومه که پنج سال 
است با تمام مشکالت مالی وکمبودهااما باشورو اشتياق 
فراوان مشغول به خدمت هستيم اما مسئوالن محترم 
در حق ما کم کاری و از پرداخت حقوق حداقلی امتناع 
با داليلی غيرمعقول  با هر دفعه مراجعه  و  می کنند 
برسيد دلمان  داد  به  خواهشمنديم  شويم  می  مواجه 
يک شهروند

سالم. لطفا کمی به وضع حاشيه مفتح 19رسيدگی شود 
زمين ابتدای ميالن ونبش خيابان مفتح شده ترمينال 
بس که ماشين های سنگين اعم ازکاميون، اتوبوس، 
مينی بوس، تانکر 18چرخ، تاکسی و... شب پارک می 
کنند و صبح يا ظهر روشن ميذارند که باعث سر و 

صدای زياد و آلودگی  می باشد لطفا رسيدگی شود.
يک شهروند

ثبت۱۱ هزار فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه ملی رصد
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از کاهش 3 
درصدی نرخ بيکاری در استان خبر داد و گفت: 11 هزار فرصت 
شغلی توسط دستگاه های اجرايی خراسان جنوبی در سامانه ملی 
رصد ثبت شد. به گزارش تسنيم، عباس رکنی ديروز در نشست 
خبری اظهار کرد: همه ساله از 5 تا 11 ارديبهشت هفته کار و 
کارگر نامگذاری شده است. وی با اشاره به اينکه در هفته کار 
و کارگر وزارت کار و رفاه اجتماعی برنامه هايی را برای تجليل 
از کارگران و واحد های نمونه دارد، افزود: به صدا درآوردن زنگ 
کار در مدارس، انجام بازديدهای ترويجی و آموزشی از واحد های 
کارگری و برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های گوناگون از 

جمله برنامه های اين هفته است.

افتتاح 10 پروژه تولیدی و خدماتی 
استان در هفته کار و کارگر

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بيان کرد: 
با 2 ميليارد تومان  اين هفته 10 پروژه توليدی و خدماتی  در 
تصريح  رکنی  افتتاح می شود.  استان  گوناگون  نقاط  در  هزينه 
کرد: حضور مديران پنجم ارديبهشت در صحرای طبس، عطر 
افشانی گلزار شهدا، برگزاری همايش بزرگداشت ايمنی و بهداشت 
کار با محوريت توانمندسازی کميته های حفاظت فنی، تجليل از 
کارگران و گروه های نمونه در فردوس، اردوی تفريحی کارگران 
و کارفرمايان و بازديد از مراکز تفريحی آب ترش سربيشه از ديگر 
برنامه ها است. وی برگزاری کويرنوردی با حضور جامعه کار و 
تالش، برگزاری جشن بزرگ خانواده ها به مناسبت روز شورا، 

برگزاری يادواره شهدای کارگر در قاين، گردهمايی تشکل های 
از  تجليل  و  قرآن  با  انس  محفل  برپايی  استان،  در  کارگری 
برترين ها، آيين تجليل از کارگران و واحد های نمونه استان در 

بيرجند و تجليل از کارگران نمونه در طبس را از ديگر برنامه های 
هفته کار و کارگر عنوان کرد.

کاهش 3 درصدی نرخ بیکاری در خراسان جنوبی
وی  به عملکرد اين اداره کل در سال 97 اشاره کرد و يادآور شد: 
درسال 96 نرخ بيکاری در استان 11.5 بوده و اين رقم در سال 
گذشته 8.5 بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد 
کاهش پيدا کرده است. رکنی علت اين امر را پرداخت تسهيالت 
اشتغال پايدار روستايی، ايجاد جو آرامش در محيط کار و کارفرمايی 
عنوان و خاطرنشان کرد: 632 مورد دادخواست  در سال 96 و 518 
دادخواست در سال گذشته ثبت شده که حدود 18 درصد کاهش 

داشته است. وی به آمار اشتغال اشاره کرد و اظهار کرد: سال گذشته 
تعداد جويندگان کار ثبت نام شده 3 هزار و 233 نفر، فرصت های 
 شغلی ايجاد شده 4 هزار و 170 مورد و تعداد به کار گمارده شدگان 

يکهزار و 459 نفر بوده است.

افزایش 4 درصدی تعداد بیمه شدگان 
اجباری تامین اجتماعی در استان

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی يادآور شد: پيش بينی استان 
در بحث سامانه رصد سال گذشته 10 هزار و 566 فرصت شغلی 
از طريق دستگاه های اجرايی بوده که بر اساس آمار اخذ شده 
11 هزار و 703 فرصت شغلی ثبت شده که 10 درصد بيشتر 
از آمار مدنظر بوده است. رکنی با بيان اينکه تعداد بيمه شدگان 
اجباری تامين اجتماعی در سال گذشته 77 هزار و 238 نفر بوده 
است، اظهار داشت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

4 درصد افزايش داشته است. وی به عملکرد استان در اجرای 
طرح کارورزی و مهارت آموزی اشاره کرد و گفت: در اجرای 
طرح کارورزی 570 کارگر شرکت کردند که 151 نفر در محل 

کارورزی مشغول به کار شدند.

خراسان جنوبی در طرح مهارت آموزی 
رتبه دوم کشوری را کسب کرد

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اينکه سال گذشته 
خراسان جنوبی در طرح کارورزی رتبه پنجم کشوری را کسب 
کرده، تصريح کرد: همچنين خراسان جنوبی در طرح مهارت 
آموزی نيز رتبه دوم کشور را کسب کرده است. رکنی افزود: در 
طرح مهارت آموزی در محيط کار واقعی تعهد استان 580 مهارت 
آموز بوده که تاکنون 623 مهارت آموزی در 258 واحد پذيرنده 
مشغول به کار شدند که عملکرد بسيار خوبی است. وی به 6 برنامه 
تحت عنوان برنامه سياست های فعال کار سهم بيمه کارفرمايی 
افتتاح نخستين  راستا  اين  در  و گفت:  اشاره کرد  در سال 98 
 کافه کارآفرينی، طرح مشوق بيمه سهم کارفرمايی، طرح يارانه 
دستمزد، طرح توسعه تامين مالی خرد، طرح توسعه و حمايت از 

مشاغل خانگی و غيره در دستور کار است.

صدور 2 هزار و 254 مجوز
 مشاغل خانگی در خراسان جنوبی

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اينکه سال گذشته در 
بعد مشاغل خانگی کارنامه قابل قبولی داشته ايم، بيان کرد: در اين 

مدت جمع کل مجوزهای صادره 2 هزار و 254 مجوز خانگی 
بوده است. رکنی طرح های معرفی شده به بانک را 22 ميليارد 
و 500 ميليون تومان عنوان کرد و گفت: سال گذشته 19 ميليارد 
و 800 ميليون تومان پرداختی داشته ايم. وی به موضوع اشتغال 
پايدار روستايی اشاره و خاطرنشان کرد: در اين راستا هزار و 448 
طرح با مبلغ 200 ميليارد و 500 ميليون تومان پرداختی داشته ايم.

افزایش 6 درصدی کارگاه های فعال در استان
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در موضوع روابط 
کار سال گذشته در استان 11 هزار و 870 کارگاه فعال داشته ايم 
که 6 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. رکنی 
يادآور شد: در بحث کارگاه های فعال از اين تعداد 10 هزار و 515 
کارگاه زير 10 نفر و 285 کارگاه باالی 50 نفر هستند. وی تعداد 
تشکل های کارگری استان را در سال گذشته 249 مورد عنوان کرد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزايش داشته است 
و خاطرنشان کرد: همچنين آمار مقرری بگيران بيمه بيکاری در 

سال گذشته  يکهزار و 93 نفر بوده است.

کاهش 10 درصدی حوادث کار 
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بيان کرد: 
سال گذشته يکهزار و 845 بازرسی موردی و 2 هزار و 938 
بازرسی ادواری انجام گرفته است. رکنی اظهار کرد: سال گذشته 
46 فقره حوادث کار رخ داده است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 10 درصد کاهش حوادث را شاهد بوده ايم.

نسرین کاری - ازدواج نقطه عطفی در زندگي انسان 
 و  از مهم ترین تصميمات طول زندگي فرد است. 
با ازدواج خانواده تشكيل مي شود ، نظام خویشاوندي 
 شكل مي گيرد و نسل بقا مي یابد. بسياری از طالق ها 
برای این  رخ می دهد که زوجين برای ازدواج آماده 
نبوده اند. ما در انتخاب خانواده اي که در آن به 
دنيا آمده ایم هيچ گونه اختياري نداریم، اما معمار 
خانواده آتي خود خواهيم بود. بنابراین الزم است به 
ازدواج حداقل در حد هر برنامه مهم دیگري نگاه 
کرد و باید با مطالعه و براساس معيارهای حقيقی، 
همسر را انتخاب کرد. از همين روست که مشاوره 
قبل از ازدواج با یک متخصص یا یک مشاور خبره 
که در امور خانواده از اطالعات امروزی برخوردار 
است مهم به نظر می رسد. در موقعيت فعلي جامعه 
ما که بسياري برنامه ها و سياست ها برای  تسهيل 
ازدواج جوانان متمرکز شده است، ضروري است که 
براي انجام یک ازدواج موفق نيز، جوانان را آماده تر 

و آگاه سازیم.
ارتقاي توانمندي فردي در انتخاب همسر و 

تشكيل خانواده موفق
مدیر کل بهزیستی استان در گفتگو با خبرنگار آوا 
بيان کرد: افرادی که هنوز تصميمی برای ازدواج 
ندارند اما در سن ازدواج قرار دارند، می توانند در 
کالس های آموزش پيش ازدواج شرکت نمایند. 
علی عرب نژاد با اشاره به اینكه هدف این طرح، 
ارتقاي  برای  جوانان  و  نوجوانان  همة  به  آموزش 
توانمندي فردي آنها در انتخاب همسر و تشكيل 
خانواده موفق می باشد و به مدت 16 ساعت برگزار 
این  در  خواهند  می  که  افرادی  افزود:  شود،  می 
آموزش ها شرکت کنند، می توانند با مراجعه به 
واحد پيشگيری بهزیستی شهرستان خود از زمان و 
مكان این آموزش ها مطلع شوند. وی خاطر نشان 
کرد:  برای افرادی که قصد ازدواج با فردی دارند ولی 
برای تصميم گيری نياز به کمک و مشورت دارند 

مشاوره پيش از ازدواج را توصيه می کنيم. 
وی با بيان اینكه در فرآیند مشاوره پيش از  ازدواج،  
به مراجعان کمک می شود تا برای ازدواج با فرد 
مورد نظر بهتر و اصولی تر فكر کرده و بررسی کنند، 
ادامه داد: مشاوره پيش از ازدواج در مراکز مشاوره 
انجام می پذیرد و افراد می توانند با مراجعه به مراکز 

مشاوره مورد تائيد، از این خدمات بهره مند شوند.
کارگاه های مهارت های زندگی

 با تایيد سازمان بهزیستی ارائه می شود
مدیرکل بهزیستی با اشاره به اینكه افرادی که تصميم 
نهایی برای ازدواج را گرفته و برای عقد رسمی به 
دفاترثبت و سپس مراکز بهداشت مراجعه می کنند 
می توانند از کارگاه مهارت های زندگی مشترک 
در  نيز  ها  دوره  این  کرد:  تاکيد  شوند،  مند  بهره 
قالب کالس های 16-14ساعته در مراکز مشاوره 
مورد تائيد سازمان بهزیستی  برگزار می شود، البته 
این طرح فقط  در شهرستان بيرجند اجرا می شود. 
وی اظهار کرد:  افرادی که متاهل هستند نيز می 
توانند از کارگاه های آموزش زندگی خانواده بهره 
مند شوند. این آموزش پيشگيرانه، شامل بهبود و 
افزایش آگاهي، اطالعات و مهارت هایي است که با 
توجه به نقش محوري خانواده و با هدف افزایش 
رضایت مندي و پایداري خانواده ها شكل مي گيرد. 
ارتباطی  اینكه مهارت های  به  اشاره  با  نژاد  عرب 
همسران از جمله مهارت گفتگو، مهارت حل تعارض 
و نقش های جنسيتی آموزش داده می شوند، ادامه 
 داد: متقاضيان می توانند  برای حضور در کارگاه ها، 
با مراجعه به واحد پيشگيری بهزیستی شهرستان 

خود از زمان و مكان این آموزش ها مطلع شوند.
مراجعه به کارشناسان خبره مورد تایيد

کارشناس ارشد مشاوره پيشگيری بهزیستی هم 
اظهار کرد:  مشاوران پيش از ازدواج افراد متخصصی 
هستند که در رشته روانشناسی و یا مشاوره آموزش 
دیده اند. بهناز ذال یادآورشد: حداقل مدرک مورد 
نياز برای ارائه مجوز مشاوره برای این افراد مدرک 
کارشناسی ارشد است. وی ادامه داد: برای آموزش 
پيش از ازدواج و یا مشاوره قبل از ازدواج باید به 
یا  بهزیستی  سازمان  تائيد  مورد  مشاوره  مراکز 
سازمان نظام روانشناسی مراجعه کرد که بهترین 
زمان مشاوره پيش از ازدواج برای کسانی است که 

در مرحله آشنایی قبل از ازدواج قرار دارند. 
تصميم آگاهانه و آزادانه و شناخت نقاط قوت 

وی با اشاره به اینكه مشاوره پيش از ازدواج فرآیندی 
است بسته به دیدگاه روانشناس و مشاور که تقریبا 
4 یا 5 جلسه ممكن است به طول بيانجامد، خاطر 
نشان کرد:  در این جلسات مشاور کمک می کند  

زوجين شناخت خود از هم را اصالح کرده و درباره 
زندگی و  نقاط قوت آن اطالعات داده تا تصميم 
آگاهانه و آزادانه بگيرند. وی تاکيد کرد: مشاوره قبل 
از ازدواج سعي دارد پيش از اینكه افراد درگير یک 
قرارداد مذهبي، بين فردي، اجتماعي، اقتصادي و 
 قانوني شوند، با وجوه  گوناگون این قرارداد آشنا شوند.

به گفته وی مالک های افراد برای ازدواج، قدرت 
از  نفر،  تناسب دو  و  با دیگران، همخوانی  ارتباط 
دیگر مسایلی است که در جلسات مشاوره پيش 
از ازدواج بررسی  می شود، البته  اگر که نياز به 
بررسی های بيشتری باشد تعداد جلسات افزایش 
می یابد. این روانشناس با بيان اینكه از مسایلی که 
در ازدواج مهم است و در مشاوره نيز مورد توجه 
قرار می گيرد رضایت خانواده ها و دیدگاه آنها در 
مورد ازدواج فرزندشان است، افزود: حضور خانواده 
ها در جلسات مشاوره ضروری نيست اما بسته به 
تشخيص،  مشاور ممكن است از خانواده بخواهد با 

وی مالقات حضوری داشته باشند.
مشاور در انتخاب همسر دخالت نمی کند

وی تاکيد کرد: در فرآیند مشاوره پيش از ازدواج 
مشاور به مراجعان  نمی گوید نباید با هم ازدواج کنند 
چون ازدواج یک تصميم ارادی است و کسی نمی 
 تواند در این فرآیند برای دیگران تعيين تكليف نماید. 
کارشناس مشاوره پيشگيری با بيان اینكه مشاور می 
تواند به افراد کمک کند درک بهتری از ویژگی های 
خود و طرف مقابل پيدا کنند، اظهار کرد: در سایه 
شناخت عميق تری که به دست می آورند تصميم 
بگيرند با هم ازدواج کنند یا نه. در این شرایط افراد 
می توانند عوامل خطر و ميزان احتمال موفقيت 
زندگی با طرف مقابل را تشخيص بدهند. ذال با 
بيان اینكه برای بررسی ميزان تناسب زوجين با هم 
و تشخيص ویژگی های شخصيتی آنها آزمون های 
روانی مورد استفاده قرار می گيرد، بيان کرد: این 
آزمون ها فقط در کنار مصاحبه و  گفتگوی مشاور با 

افراد معنا پيدا می کند.  
مهارت های زندگی را  فرا بگيرید

معاون امور توسعه پيشگيری بهزیستی استان نيز 
با بيان اینكه مشاور برای افرادی که با هم تناسب 
ها  تفاوت  که  کند  می  روشن  ندارند  شخصيتی 
تهدید  عامل  مواقعی  چه  در  هایشان  شباهت  و 

زندگی است و چه مشكالتی پدید می آورد، گفت:  
همچنين در صورتی که بخواهند با هم ازدواج کنند 
به آنها کمک می کند مهارت هایی فرا بگيرند تا 
اعظم  کنند.  حاصل  سازگاری  هایشان  تفاوت  با 
احمدی شادمهری  خاطر نشان کرد: مهارت گفتگو 
و مهارت حل تعارض دو مهارت اساسی و مورد نياز 
زندگی مشترک است که بنا به تشخيص مشاور به 

زوجين آموخته می شود.
وی بيان کرد: مشاور پيش از ازدواج باید تحصيل 
کرده رشته روانشناسی یا مشاوره باشد و دوره های 

تخصصی مشاوره پيش از ازدواج را گذرانده باشد.
حضور زوج در مشاوره الزامی است

با  باید  ازدواج  از  اینكه مشاوره پيش  بيان  با  وی 
حضور هر دو نفر باشد، اظهار کرد: مشاور طی فرآیند 
مشاوره فردی به مراجع خود کمک می کند درک 
 بهتری از ویژگی های طرف مقابل به دست آورد اما 
 اگر یک نفر باشد،  نمی تواند ميزان تناسب این دو را بررسی 
نماید چون براساس گفته یک نفر مشاوره می نماید.

وی با بيان اینكه مشاوره پيش از ازدواج مهمترین 
و بهترین کار برای ازدواج آگاهانه می باشد، ادامه 
داد: اما بسياری از افراد به دالیل مختلف از جمله 
باورهای نادرست، نبود تمایل به مشورت گرفتن، 
نبود تمایل به هزینه کردن برای ازدواج و فرهنگ 
سازی نامناسب در این زمينه از مشاوره پيش از 

ازدواج  بهره نمی برند.
معاون امور توسعه پيشگيری بهزیستی بيان کرد: 
اکنون  این دوره ها فقط در شهرستان بيرجند و برای 
زوجينی که به مراکز بهداشت برای  انجام آزمایشات 
 پيش از ازدواج مراجعه می کنند، برگزارمی شود. 

استحكام بنيان خانواده و کاهش طالق
 با مشاوره پيش از ازدواج

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  
هم با بيان اینكه همه متخصصان و مسئوالن تاکيد 
بر آموزش و مشاوره های قبل از ازدواج دارند تا از 
ازدواج های نادرست جلوگيری شود ابراز اميدواری 
کرد: با استحكام بنيان خانواده شاهد کاهش آمار 
طالق باشيم اما نبود وجود فرهنگ مشاوره و اهميت 
ندادن به اصول علمی برای ازدواج منجر به کمبود 
رغبت جمعيت عمومی به بهره گيری از مشاوره 
قبل از ازدواج  می شود. علی اصغر موسوی کيا ابراز 

تاسف کرد: مردم برای انجام مراسم ازدواج حاضر 
به هزینه های گزاف هستند و روز به روز بر تعداد 
آداب و رسوم بی فایده و غيرضروری ازدواج افزوده 
می شود اما حاضر نيستند برای بررسی درست یا 
نادرست بودن انتخاب همسرشان هزینه ای نمایند. 
وی با بيان اینكه حتی حاضر به صرف وقت برای 
شرکت در کالس های رایگان هنگام ازدواج هم 
نيستند، ادامه داد: همين افراد وقتی در زندگی دچار 
تعارض و مشكل با همسرشان می شوند بيان می 
کنند کاش خيلی زودتر از این در کالس ها شرکت 

می کردیم. 
مشاوره   شدن  الزامی  برای  قانونی  خالء  با 

مواجه هستيم
مدیرکل دفتر امور  اجتماعی و فرهنگی استانداری  
از  قبل  الزامی شدن مشاوره  برای  اینكه  بيان  با 
با  ازدواج  از  قبل  آموزش های  یا حتی  و  ازدواج 
خالء قانون مواجهيم، یادآور شد: با وجود اینكه 
در سال 95 طرح آموزش و مشاوره ازدواج توسط 
بهزیستی استان ارائه و مورد تصویب در استانداری 
قرار گرفت اما به دليل عدم همكاری دفاتر ثبت 
با  طرح  ازدواج،  متقاضيان  ارجاع  برای  ازدواج 
مشكل مواجه  شد و فقط زوجينی که خود تمایل 
داد:   ادامه  دارند در طرح شرکت می کنند. وی 
کشورمان،  در  نادرست  فرهنگ  وجود  دليل  به 
وجود  قانون  و  اجبار  که  مواقعی  در  غالبا  مردم 
داشته باشد حاضر به ایجاد تغيير در خود هستند. 
موسوی کيا با بيان اینكه زوجين هنگام ازدواج 
ازدواج  مراسم  و  رسوم  و  آداب  دنبال  به  بيشتر 
هستند به جای اینكه کارهای الزم  برای تحكيم 
بنيان ازدواج شان را انجام دهند، خاطر نشان کرد: 
برای همين حاضرند ساعت ها وقت برای خرید 
لباس، چيدمان منزل و آرایشگاه بگذارند اما چند 
ساعت وقت آموزش برای کسب مهارت در رفتار با 
همسر و ارتباط با خانواده جدیدی که قدم به آن 
می گذارند، صرف نكنند. وی با بيان اینكه ما برای 
کار جدی و موثر در این حوزه نياز به همكاری 
دستگاه های مرتبط از جمله دفاتر ثبت ازدواج 
داریم، تاکيد کرد: چنانچه این دفاتر قبل از ثبت 
ازدواج افراد را برای آموزش معرفی نمایند به تدریج 
 فرهنگ آموزش قبل از ازدواج نهادینه می شود.

معمار زندگی خود با مشاوره قبل از ازدواج 
عكس : کرمانی

فرهنگ آموزش قبل از  ازدواج نهادینه شود

نيم
 تس

س : 
عک



موفقیت و انرژی

با خانواده بودن

 زیاد نگران پول نباشید

تا جوان هستید هیچ فرصتی را از دست ندهید، حتی 
اگر از پایان راه مطمئن نیستید.

و  کردن  خطر  در  شما  پیشرفت  پتانسیل 
ریسک پذیر بودن است.

البته ادعا نمی کنم باید در مسیرهایی قدم بگذارید 
که مشخصاً بی نتیجه هستند. منظور ریسک های 
حساب شده و هوشمند است. اگر بدون تدبیر و تعقل 
تا آخر عمر  به هر سمتی بروید، مجبور می شوید 

مشغول التیام دادن آسیب هایی باشید که می بینید.
ریسک،  “بزرگترین  گوید:  می  زاکربرگ  مارک 
ریسک نکردن است. در دنیایی که واقعا به سرعت 
در حال تغییر است، تنها راهبردی که مطمئنا به 

شکست می انجامد ریسک نکردن است.”

برای خانواده تان زمان بگذارید 
و سپردن کارها به دیگران را بیاموزید

یکی از اولین کارهایی که به عنوان یک کارآفرین 
باید کرد، آموختن هنر سپردن کارها به دیگران است.

کسانی را پیدا کنید که در اداره روزانه یک شرکت 
از شما بهتر باشند و با این کار وقت خود را، برای 
فکر کردن به موضوعات مهم تر و وقت گذراندن با 
خانواده، آزاد کنید.این کار، مخصوصاً اگر فرزند دارید، 
خیلی مهم است. آنها تنها اماناتی هستند که وقتی 

بروید از شما باقی می ماند.
من می دانم که کارآفرین موفقی  هستم ، ولی مطمئن 
نیستم که می توانم مدیر خیلی موفقی هم باشم. ذهن 
من همیشه به آینده فکر می کند و به ساختن چیزهای 

جدید.
فکر می کنم بهتر است به مجرد اینکه چیزی را راه 
انداختم، فرمان آن را به فرد دیگری بسپارم. می توانم 
کارمندانم  برای  هم  دردسر  کمی  و  بیایم  و  بروم 
ایجاد کنم، ولی بهتر است کسب و کار روزانه را به 
فرد دیگری محول کنم. به یاد بسپارید داشتن یک 
زندگی زناشویی پربار و موفق می تواند در افزایش 
تمرکز بر روی کار به شما کمک کند. همه ما افرادی 
را دیده ایم که پس از متاهل شدن، موفقیت های خوبی 
به دست آورده اند، البته به شرطی که همسر به درستی 
و باآگاهی انتخاب شده باشد.آخرین قاعده و توصیه ای 
که برای تان داریم این است: ادامه دهید و ادامه دهید!

به نظر طوالنی  راه  و  گاهی شرایط سخت می شود 
می آید. اما شما باید فقط ادامه دهید و از حرکت نایستید.

اهداف تان را مرور و یادآوری کنید و تجسم شان را 
فراموش نکنید، ناگهان وضعیت تان تغییر خواهد کرد و 
دوباره در مسیر درست تان قرار خواهید گرفت؛ مسیری 

که شما را به تعالی می رساند.

قارچ بین انگشتان
 پای ورزشکاران 

که مدت طوالنی کفش  افرادی  یا  ورزشکاران  اگر 
ورزشی به پا می کنند، به خوبی بهداشت پاها را رعایت 
نکنند دچار قارچ بین انگشتان پا می شوند. جوش شیرین 

دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی است که 
برای قارچ بین انگشتان پا خوب است. جوش شیرین 
3 قاشق غذاخوری و آب یک قاشق غذاخوری. پاها را 
شسته و خشک کنید سپس خمیری که درست کردیم 
را به آرامی بین انگشتان پا ماساژ می دهیم وقتی خود به 

خود خشک  شد با آب سرد می شوییم.

آب لیمو 
مفید برای سم زادیی کبد

آب لیمو نه فقط به سم زدایی کبدکمک می کند بلکه از 
سایر اندام های بدن هم مراقبت می کند تا آسیب نبینند.
تحقیقات نشان داده که بیوفالونوئید موجود در لیمو 

مواد  ورود  از  و  است  از کبد خوب  برای محافظت 
سمی به کبد جلوگیری می کند. مخلوط یک قاشق 
غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق غذاخوری آب 
لیمو با معده خالی قبل از صبحانه توصیه می شود. سم 
زدایی کبد بسیار مهم است و سعی کنید مواد غذایی 

طبیعی و تازه استفاده کنید

روغنی که روی
 موهایتان معجزه می کند

و  بهداشتی  آرایشی  مواد  تهیه  در  نارگیل  روغن  از 
همچنین در غذاها استفاده می شود. این روغن سرشار از 
اسید چرب و انواع ویتامین ها، مواد معدن و کربوهیدرات 

است که خواص بی شماری برای سالمتی بدن دارند. 
اگر روی بسیاری از مواد آرایشی و شامپوهای با کیفیت 
را مشاهده کنید، نام روغن نارگیل حتما به چشمتان 
خواهد خورد. روغن نارگیل به دلیل داشتن اسید لوریک 
از آسیب های وارد شده به مو جلوگیری خواهد کرد، زیرا 

مانع از دست رفتن پروتئین موجود در مو می شود. 

فواید فراوان پوست موز 
برای سالمتی و زیبایی

که  است  محبوبی  و  پرخاصیت  میوه های  از  موز 
توصیه  افراد  تمام  برای  سنی  هر  در  آن  مصرف 
می شود چرا که فواید فراوانی برای سالمتی دارد، اما 

نکته ای که وجود دارد این است که مردم از خواص 
پوست موز خبر ندارند.در واقع انواع ویتامین ها، مواد 
معدنی و آنتی اکسیدان ها در پوست موز وجود دارد 
که می تواند برای سالمتی و زیبایی مفید باشد. موز 

همچنین  خاصیت ضد افسردگی طبیعی دارد. 

مصرف بیش از حد چای سبز 
موجب کم خونی می شود

سردرد، سرگیجه، خواب زیاد، ریزش مو، خستگی و 
احساس ضعف در پاها از عالئم ابتال به کمبود آهن و 
کم خونی تلقی می شوند. زنان نسبت به مردان بیشتر 

در معرض کم خونی قرار می گیرند که برای جبران آن 
باید از مواد غذایی حاوی  آهن استفاده کرد. مصرف 
بیش از حد چای سبز که ماده قابل توجه  زنان جهت 
کاهش وزن محسوب می شود و در بیماری کم خونی 
مؤثر است، همین امر احتمال ابتالی آنها به کم خونی 

را افزایش می دهد و باید تعادل برقرار کنند. 

مواد شیمیایِی تولید شده در بدن در زمان استرس می تواند در الگوهای ژنی بدن تغییر ایجاد کند به همین دلیل استرس 
مهم ترین سم برای بدن است. استرس ژن های بدن انسان را تغییر می دهد، این ژن ها بر نحوه ذخیره سازی چربی در بدن، 
نحوه عملکرد دستگاه ایمنی بدن، سرعت پیر شدن جسم و احتمال ابتال به سرطان نظارت داشته و استرس می تواند به شدت 
آن ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. حتی اتفاقات دوران کودکی می تواند تعیین کننده  سطح هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین در 
مقادیر کم و زیاد  باشد. هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین بر میزان ترشح غدد فوق  کلیوی هم چنین استرس تأثیر مستقیم 
دارد.  استرس به مغز انسان آسیب می رساند، سطوح زیاد هورمون استرس می تواند به بخش های مهم مغز  آسیب جدی وارد 
کند یکی از عللی که افراد پس از دوران طوالنی مدت ابتال به استرس مزمن به »خستگی غدد فوق کلیوی« مبتال می شوند، 

این است که مغز برای نجات خودش ترشحات غدد فوق کلیوی را کنار می گذارد.

 این فقط  مقدار قند زیاد نوشیدنی ها و آبمیوه های صنعتی نیست که آن ها را ناسالم می کند. مطالعات  نشان 
می دهد که این نوشیدنی ها حاوی فلزات سنگینی مثل سرب و آرسنیک است. در مطالعه ای با بررسی بیش از 
45 نوع آبمیوه، از نام های تجاری و طعم های مختلف مثل سیب و انگور، به این نتیجه رسیده است که تقریبا 
نیمی از آن ها حاوی فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و کادمیوم است. بیشتر مصرف کنندگان این محصوالت 
کودکان هستند که بر اساس این گزارش، از حدود 3 هزار پدر و مادر، چهار پنجم شان می گویند فرزندان شان از این 
 آبمیوه ها استفاده می کنند و از این میان، 74 درصد مصرف روزانه دارند. پزشکان در این باره هشدار می دهند که 
مصرف کنندگان و به خصوص کودکان در معرض خطر مصرف این مواد سمی هستند که از سنین پایین می تواند 

تمام مراحل زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد.

هشدار درباره مصرف کنندگان آبمیوه های صنعتیمهم ترین سم برای بدن

میان »مشکل داشتن در زندگی« با »مشکل داشتن با زندگی« 
تفاوت وجود دارد. همه انسان ها در زندگی مشکل دارند، ولی 
انسان موفق کسی است که با زندگی اش مشکل نداشته باشد 
و این کار مهارت خاص خود را می طلبد. زندگی را نباید ساده 
انگاشت، بی خیالی و بی برنامه بودن در زندگی نیز نتیجه خوبی 
نخواهد داشت. زندگی، پیچیده و پر رمز و راز است، ولی برای 
موفقیت در زندگی باید »مهارت زندگی کردن« را آموخت. راز 
بسیاری از ناکامی ها، ناکامی در مهارت های زندگی است. 
کسانی که مهارت زندگی کردن را ندارند، از زندگی خود ناالن 

و ناراضی اند. 

انسان ها می توانند تغییرات طوالنی مدتی در سطح شادکامی 
خود فراهم آورند. با به کارگیری فعالیت های ارادی خاص مانند 
تشکر کردن، تجسم کردن بهترین خود ممکن در آینده و انجام 
اعمال نیک، شادکامی انسان ها برای هفته ها و حتی ماه های 

متمادی افزایش می یابد.
زمانی که این فعالیت ها به طور کامل و مداوم انجام می پذیرند 
)منظور این است که فعالیت در زمان مقرر، متنوع و متناسب با 
فعالیت فرد باشد(، باعث تغییر در نحوه اندیشیدن و عمل کردن 

انسان ها در زندگی روزانه شان می شود.
شاید شگفت آور به نظر برسد، اما پیشنهاد ما این است که حفظ 

شادکامی ماندگار، نیازمند تجدیدنظری همه جانبه در شرایط 
پرزحمت  و  بازسازی همیشگی  نیازمند  بلکه  نیست،  زندگی 
رفتارها و اندیشه های روزانه است. در مجموع پژوهش های 
جدید نشان داده اند که مسیر دست یافتن به شادکامی از آنچه 

انسان ها بدان باور دارند، بسیار نزدیک تر است.
شادکامی زمانی به دست می آید که زندگی انسان در مجموع، 
همراه با نشاط و خرسندی پایدار و بدون پیامد منفی باشد. از 
این رو، شادی با شادکامی متفاوت است. در شادکامی، شادی 
و لذت آنی هم وجود دارد، ولی هر شادی را نمی توان تأمین 

کننده شادکامی دانست.

راز بسیاری از ناکامی ها در زندگی

آیه روز

برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می کنند پس نباید در این امر با تو به ستیزه برخیزند 
به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهی راست قرار داری. )سوره حج، آیه 67(

سخن روز

کم  وقت  همیشه  که  دید  خواهید  عمل  در  زیرا  ننشینید  دارید  وقت  اینکه  گمان  به  وقت   هیچ 
و کوتاه است. )فرانکلین(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۸۱4۳۷۲۹۶۵

۶۳۵۱4۹۸۲۷

۹۷۲۶۸۵4۳۱

۱۶۷۲۳4۵۹۸

۳۵۸۹۱۷۶4۲

۲4۹۵۶۸۱۷۳

4۲۶۷۵۱۳۸۹

۵۹۳۸۲۶۷۱4

۷۸۱۱4۹۳۵۶

جدول سودکو

کـارگـر سـاده دامـداری 
با حقوق مکفی 

۰۹۱۵۶۰4۶۹۳4

نیروی خانم جهت آشپزخانه فست 
فود و آقا )زیر ۲۵ سال( سالن دار

ساعت تماس: ۱۲ ظهر تا ۵ عصر 
۳۲۳4۲۳۱۵ -۰۹۳۹۶۸4۳۳۷۱

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    ۰۹۱۵۷۲۱۲۳۵۹ 

۰۹۳۶4۷۸۲۶۰۵ -۰۹۳۶4۷۸۲۵۰۶

۳۲4۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱4-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

چهار انگشت
۱4:۳۰۱۶:۱۵۲۰:۱۵شروع سانس

متری شش و نیم
۱۷:4۵۲۲شروع سانس

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس )ترجیحا 

دوگانه سوز( نیازمندیم.
۰۹۱۵۹۶44۰۹۷

شرکت پخش سراسری مزمز شعبه بیرجند 
جهت تکمیل کادر اداری خود استخدام 

می نماید.۱- منشی خانم یک نفر۲-
حسابدار مسلط یک نفر خانم ۳- تحصیل دار 

خانم با ماشین یک نفر4- کارگر ساده 
جهت انبار یک نفر آقا.)محل کار شهرک 

صنعتی بیرجند می باشد(
۰۹۱۵۶۶۷۶۸۷۵ -۰۹۱۵۶۰4۱۹۵۲

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵4۱۷۲

به چند ام دی اف کار ماهر و چند 
شاگرد ساده نیازمندیم. 

۰۹۱۵۵۶۲۶۹۰۹

به یک راننده تراکتور غلطک
 و تریلی نیازمندیم.
۰۹۱۵۷۲۱۳۵4۵

پروانه بهره برداری مرغداری با کد شناسایی 
۲۱4۰4۰۱۲۹۱۱۲۲۰ به تاریخ ۸۵/۷/۱۸ 
به نام رمضانعلی علیجانی مطلق مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

درخواست نیرو بدون فرزند مدرسه ای 
سکونت در مرغداری تخم گذار 

با حقوق قانون کار     ۰۹۱۵4۹۸۲۹۱۵

به دو خانم جهت همکاری 
در پوشاک و لوازم آرایشی 

نیازمندیم.
آدرس: پوشاک دادرس

  ۳۲۲۲۰۶۵۵
۰۹۱۵۲۶۹۵۱۶۸

به همکار دفتری خانم با 
روابط عمومی باال نیازمندیم.

طالقانی ۱۰-  کوچه هالل احمر 
بیمه دانا

۰۹۱۵۱۶۰۳۷۱۱

به یک فروشنده خانم )مجرد( 
جهت کار در شیفت صبح و یک فروشنده 

آقا )مجرد( جهت کار در شیفت عصر
 در شیرینی فروشی نیازمنددیم.

آدرس: میدان امام  - شیرینی سرای غدیر
۰۹۹۱۶۶۶۵۱4۱

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط ۵000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب ۱۰

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد و عواید آن  صرف

 افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

09333193047
دفتر هیئت: طالقانی ۱۵- مجتمع عسل

 A هیئت قرآنی شهدای محراب طبقه سوم - واحد

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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نمایشگاه عکس و اسناد پنجم اردیبهشت در طبس گشایش یافت

 ایرنا - نمایشگاه عکس و اسناد پنجم اردیبهشت به مناسبت سالگرد شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس با 40 قطعه عکس گشایش یافت. 
مدیر خانه فرهنگ طبس گفت: این تصاویر مربوط به خط سیر این رویداد از تسخیر النه جاسوسی، برنامه ریزی توسط کاخ سفید و نیروهای دلتا فورس 

برای حمله نظامی و تصاویری از تجهیزات و مراحل آمادگی آنها، واقعه شکست در صحرای طبس و همچنین اتفاقات و رویدادهای پس از آن است.

خبر ویژه

کمبود کاال نداریم

مهر-رئیس سازمان صمت استان با بیان اینکه هیچ 
گونه کمبودی در زمینه کاالهای اساسی در استان 
نداریم، گفت: قیمت مرغ نیز در استان ثابت مانده و 
امیدواریم در روزهای آتی کاهش یابد. شهرکی روز 
با  بازار شهرستان سرایان  گذشته در جلسه تنظیم 
قدردانی از اصناف استان گفت: در زمینه تأمین کاالی 
اساسی مورد نیاز مردم از جمله روغن، برنج، شکر هیچ 
کمبودی وجود ندارد و جای نگرانی نیست.وی افزود: 
با تالش های صورت گرفته قیمت مرغ نیز ثابت مانده 
و امیدواریم در روزهای آتی کاهش یابد. وی بیان کرد: 
خوشبختانه استان کمترین آمار تخلفات از جمله احتکار 
را در کشور داشته است. رسولی مقدم فرماندار سرایان 
هم در این جلسه گفت: تمامی عرضه کنندگان کاال و 
خدمات مکلف به نصب برچسب قیمت بر روی کاال و 
تابلو نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند.

وی بیان کرد: ناظرین و بازرسین باید نسبت به این امر 
اهتمام الزم را داشته باشند.

کارخانه فرآوری کشاورزی زیرکوه 
آماده بهره برداری

ایرنا - فرماندار زیرکوه گفت: کارخانه فرآوری و بسته 
بندی محصوالت کشاورزی این شهرستان تکمیل 
شده و آماده بهره برداری است. عربشاهی در بازدید 
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی از 
کارخانه فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی 
تعاونی  شرکت  توسط  کارخانه  این  افزود:  زیرکوه 
روستایی قدس زیرکوه از محل تسهیالت مشارکتی 
ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  دفتر 
جمهوری در حال احداث است. وی بیان کرد: برای 
احداث این کارخانه 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعتبار هزینه شده که یک میلیارد و 950 میلیون تومان 
تسهیالت توسط صندوق کارآفرینی امید با کارمزد 
صفر درصد پرداخت شده و 550 میلیون تومان آورده 

اعضای این شرکت تعاونی است.

کشف۱۲ تن چوب قاچاق در استان 

و  هزار   ۱2 کشف  از  فردوس  انتظامی  فرمانده 
۳95کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان 
خبر داد.فوالدی افزود: مأموران در بازرسی از یک خودرو 
که از شهرهای شمالی عازم شرق کشور بود مقدار ۱2 
هزار و ۳95 کیلوگرم چوب جنگلی  فاقد مجوز قانونی 
حمل چوب   به ارزش 200 میلیون ریال کشف کردند 
و در این رابطه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

شکست آمریکا در صحرای طبس 
قدرت الهی بود

صداوسیما-خداوند تمام محاسبات نظامیان آمریکایی 
در صحرای طبس را بر هم زد. نماینده ولی فقیه در 
استان در دیدار با دست اندرکاران مراسم بزرگداشت 
سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس 
گفت: آمریکایی ها در صحرای طبس همه امور، حتی 
شرایط آب و هوایی را سنجیدند اما با عنایت خداوند، 
ا...  شد.آیت  مواجه  شکست  با  آنها  معادالت  تمام 
عبادی افزود: در فتنه 88 هم دشمنان تصور می کردند 
می توانند نظام را از پا درآورند اما خداوند همان طور 
که در صحرای طبس آمریکایی ها را به ذلت کشاند، 
دشمنان نظام را نیز در فتنه 88 روسیاه کرد. وی با بیان 
این که شیطنت های دشمنان علیه ایران تمامی ندارد، 
گفت: در این فضا دشمنان با دروغ پردازی تالش می 
کنند نا امیدی را ترویج دهند اما هیچ گاه پیروز نمی 

شوند لذا ملت ایران به خداوند توکل کرده است.

حمایت کمیته امداد از ۳۱۵ خانوار 
تحت حمایت آسیب دیده از سیل 

گفت:  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  مدیرکل  برنا- 
براساس ارزیابی های اولیه، سیالب اخیر به ۳۱5 خانوار 
تحت حمایت در بخش های مسکونی، کشاورزی و 
دامپروری خسارت وارد کرد که مورد حمایت کمیته 
کرد:  اظهار  آبادی  سلم  گرفت.  خواهند  قرار  امداد 
پس از بارش های سیل آسا در استان بالفاصله از 
سوی مدیریت بحران کمیته امداد پنج گروه ارزیاب 
و برآورد خسارت به مناطق سیل زده اعزام شدند تا 
از نزدیک مشکالت مددجویان و خانوارهای آسیب 
دیده از سیل را بررسی کنند. سلم آبادی بیان کرد: 
گروه های ارزیاب و برآورد خسارت مدیریت بحران 
کمیته امداد در همان ساعات اولیه ۳20 سبد غذایی 
به ارزش 48 میلیون تومان و همچنین کمک نقدی 
بالعوض و 2۳0 کیلو گوشت قرمز بین خانوارهایی 
که دچار آسیب شده بودند توزیع کردند. وی خاطر 
منازل  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  کرد:  نشان 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، تحت پوشش 
بیمه حوادث اعم از آتش سوزی، زلزله، سیل و غیره 
هستند و تمامی واحدهای مسکونی مددجویان اعم 
چادرهای  و  واگذاری  ملکی،  استیجاری،  رهنی،  از 
نامه می شوند. بیمه  این  اسکان عشایری مشمول 

بسته پیشنهادی برای رونق تولید
 در استان تدوین شود

بسته  گفت:  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس  مهر- 
پیشنهادی برای رونق تولید در خراسان جنوبی تدوین 
شود. احتشام  روز گذشته در اولین جلسه کمیسیون 
صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در سال 98 اظهار کرد: در 
سال جاری با توجه به نامگذاری سال به نام رونق تولید، 
همه ما به عنوان اعضای کمیسیون صنعت مسئولیت 
مضاعفی داریم. وی بیان کرد: کمیسیون صنعت اتاق 
بازرگانی در مسیر رونق تولید و استراتژی هایی که به 
افزایش تولید منجر می شود، می تواند با استفاده از بدنه 
کارشناسی مشاوره های فنی و تخصصی ارائه دهد.وی 
افزود: مشکل در اخذ تسهیالت بانکی و مسائل مرتبط 
بازاریابی و فروش  با آن، کمبود نقدینگی، مشکل 
محصوالت از جمله مشکالتی است که تولیدکنندگان 
گفت:  وی  هستند.  رو  به  رو  آن  با  خراسان جنوبی 
مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در خراسان جنوبی 
بحث نقدینگی و موضوع سرمایه در گردش است که 
با افزایش نرخ دالر به یک سوم کاهش یافته است. 
وی بیان کرد: متأسفانه امروزه بسیاری از واحدهای 
تولیدی خراسان جنوبی با ظرفیت کمی کار می کنند 

که در این زمینه نیز باید تدبیری اندیشیده شود.

تجلیل از اعضای برتر هالل احمر در 
پست های ایمنی و سالمت نوروزی

کاوش- 2۳ نفر از اعضای برتر پست های ایمنی و 
سالمت نوروزی هالل احمر خراسان جنوبی تجلیل 
شدند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در این 
مراسم گفت: نوروز امسال ۱84 هزار نفر به پست های 
نوروزی هالل احمر مراجعه کردند.شهریاری افزود: 26 
هزار نفر به ۱8 پایگاه سالمت، 57 هزار نفر به ۱6 فضای 
دوستدار کودک و 9 هزار نفر به خیمه های نماز مراجعه 
کردند. وی گفت: 2۳ پست ایمنی و سالمت نوروزی در 
ورودی شهرهای استان مستقر و 6 تیم سیار سحاب در 

ایام نوروز به مسافران خدمات ارائه کردند.

از  بازدید  *استاندار خراسان جنوبی عصر دیروز در 
روستاهای سیل زده بشرویه، برای پیگیری مشکالت 

سیل زدگان قول مساعد داد.
*به گفته مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای استان 
ای  حرفه  و  فنی  آموزشی  تعهدات  از  درصد   ۱۳0

خراسان جنوبی در سال گذشته تحقق یافت.
*دو دانش آموز دبستان غزالی شهر درح شهرستان 
سربیشه در مسابقات دانش آموزی نور، گرامی داشت 

ابن رزاز جزری، برگزیده شدند.
*مدیر عامل جمعیت هالل احمر گفت: ۱05 بسته 

غذایی یک ماهه بین سیل زدگان استان توزیع شد.
*مدیر امور آب و فاضالب روستایی درمیان گفت: ۳80 
خانوار روستایی در سه روستای درمیان تا شهریور امسال 

از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.
 *اولین المپیاد شایستگی محور هنرستان های فنی و

با سراسر کشوردر  گذشته همزمان  روز  ای  حرفه 
بیرجند برگزار شد.

باغبانی،  ادوات  گیاه،  و  گل  نمایشگاه  *دهمین 
سایت  در  دارویی  گیاهان  و  ای  گلخانه  تجهیزات 

دائمی نمایشگاه بین المللی بیرجند گشایش یافت.

تذکر کتبی نماینده  سربیشه
به  آقای وزیر

اردیبهشت در نشست علنی مجلس  کاری- سوم 
شورای اسالمی، نظر افضلی نماینده مردم شهرستان 
های نهبندان و سربیشه به وزیر ورزش کمبود توجه 
به تکمیل عملیات اجرایی و احداث استخر سرپوشیده 
شهرستان سربیشه را متذکر شد و خواستار پیگیری 
این مساله شد. وی گفت: کلنگ احداث این ورزشگاه  
در سال ۱۳89 به زمین خورده است، پروژه ای که 
جلوی رفت و آمد جوانان شهر سربیشه را به مرکز 
فراغت می  اوقات  از  برای گذراندن بخشی  استان 
برداری  بهره  به  سال ۱۳9۳  در  بود  قرار  و  گرفت 
برسد. وعده های مسئوالن  ورزش و جوانان استان 
در سال های  گذشته نیز حکایت از پیشرفت باالی 
این پروژه در سال 95 می داد  ولی مشاهدات میدانی 
روند پیشرفت پروژه را بسیار کند ارزیابی می کند.  
جوانان این شهرستان حداقل ماهی یک بار تمامی 
خطرات جاده ای و هزینه ها را به جان می خرند و 
برای گذراندن اوقات خود به استخرهای شنا در مرکز 
استان می روند انها می گویند  دیگر امیدی به استخر 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  ندارند.  سربیشه  شهر 
سربیشه هم  سال گذشته عنوان کرد: برای احداث 
استخر سرپوشیده این شهرستان تاکنون ۱8 میلیارد و 
5۱0 میلیون ریال هزینه شده است. ذوقی خاطرنشان 
کرد: اعتبار مصوب پروژه استخر سرپوشیده سربیشه در 
سال 95 مبلغ 6 میلیارد و 880 میلیون ریال بود که 2 
میلیارد و 400 میلیون ریال ان تخصیص پیدا کرد.وی 
یادآور شد: در سال 96 نیز مبلغ 9 میلیارد و ۳80 میلیون 
ریال برای تکمیل این پروژه ورزشی مصوب شده است 
که تاکنون 800 میلیون ریال تخصیص یافته است. 
رئیس اداره ورزش و جوانان سربیشه گفت: فاز سوم 
این پروژه ورزشی شامل تأسیسات مکانیکی و برقی، 
اجرای نازک کاری، کاشی کاری سالن، تکمیل اتاقک 
هواساز، انشعابات و تست کاسه و محوطه سازی استخر 
سرپوشیده می باشد که بخشی از آن توسط پیمانکار در 
حال انجام است.ذوقی متذکر شد: در صورت تخصیص 
اعتبارات مصوبه سال 96 امید است درب تنها استخر 
سرپوشیده شهرستان سربیشه تا تیر 97 پس از 7 سال 
به روی ورزشکاران و عالقه مندان بازگشایی شود.گفتنی 
است به دلیل نبود  استخر سرپوشیده در شهرستان 
سربیشه در تمام هفته تعداد زیادی از دانش آموزان و 
ورزشکاران این شهرستان برای گذراندن واحد درسی 
تربیت بدنی رشته شنا به بیرجند مراجعه می کنند. ولی 
اکنون در سال 98 هنوز این بهره برداری از این استخر 
با چالش روبرو است. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

اخبار کوتاه

نقش موثر جهاددانشگاهی در هویت سازی جوانان
مدیرکل ورزش وجوانان خراسان جنوبی بر نقش موثر 
جهاددانشگاهی در هویت سازی جوانان تاکید کرد و 
گفت: بحران هویتی که امروز با آن مواجه ایم بخشی  از 
آن به دلیل عدم شناخت پیشینه فرهنگی و تاریخی ما 
است. به گزارش ایسنا، مهران سرپرست، روز گذشته  
در دیدار با رئیس و معاونان جهاددانشگاهی استان 
اظهار کرد: اشتراکات فراوانی در حوزه ماموریت ها بین 
دو نهاد جهاددانشگاهی و اداره کل ورزش و جوانان 

وجود دارد که می تواند در دستور کار قرار گیرد.
اجتماعی  اینکه جوانان در حوزه  به  اشاره  با  وی 
ندارند، گفت:  تعریف شده ای  جایگاه  فرهنگی  و 
باید  که  است  مهمی  بحث  فرهنگی  برندسازی 
موردتوجه قرار گیرد و جهاددانشگاهی با برگزاری 

بسیاری از برنامه ها در این زمینه نقش مهمی را 
ایفا می کند. وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان 
ندارند،  خود  هویت  و  خود  از  شناختی  هنوز  ما 
مواجه ایم  آن  با  امروز  که  هویتی  بحران  گفت: 
پیشینه  شناخت  عدم  دلیل  به  آن  از  بخشی  
فرهنگی و تاریخی ماست. جالل الدین صادقی، 
رئیس جهاددانشگاهی نیز در این دیدار اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی در حوزه های فرهنگی، پژوهشی، 
فعالیت های  فناوری  سازی  تجاری  و  آموزشی 
افکار  مرکز  فعالیت های  به  دارد. وی  گسترده ای 
سنجی)ایسپا( جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود: 
ایسپای خراسان جنوبی وابسته به جهاددانشگاهی 
در تولید اطالعات دقیق حاصل از اجرای طرح های 

پژوهشی و افکارسنجی توانسته نقش کلیدی در 
تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئوالن داشته 
در  اینکه  بیان  با  جهاددانشگاهی  رئیس  باشد. 
حال حاضر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی، 
رشته های  در  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع  در 
همچنین  افزود:  دارد،  دانشجو  پذیرش  مختلف، 
تخصصی  آموزش های  استان،  جهاددانشگاهی 
فنی  پزشکی،  مختلف  گروه های  در  مدت  کوتاه 
انسانی، مدیریت و  و مهندسی، کشاورزی، علوم 
خدمات اجتماعی را به دانشجویان و عموم مردم 
ارائه می کند که با استقبال خوبی مواجه شده است.

به احداث مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی  وی 
از  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  استان  جهاددانشگاهی 

به  به جذب گردشگر  پروژه می توان  این  اهداف 
صورت هدفمند، انجام تحقیقات کاربردی در حوزه 
گیاهان دارویی، بازاریابی و برندسازی فرآورده های 

گیاهان دارویی، حذف واسطه ها، پشتیبانی پایان 
نامه های ارشد و دکتری، آموزش و بهینه سازی 

تولید و فرآوری گیاهان دارویی اشاره کرد.

انتقاد استاندار از نبود تفرجگاه  و وضع فضای سبز  بیرجند

استاندار خراسان جنوبی گفت: تقویت ارتباط با مردم 
و روان سازی خدمت رسانی به آنان باید در اولویت 
برنامه های شهرداری قرار گیرد. به گزارش پایگاه 
محمد  جنوبی  خراسان  استانداری  رسانی  اطالع 
اعضای  دیدار  در  گذشته  روز  معتمدیان  صادق 
شورای اسالمی شهر بیرجند افزود: شهرداری ها 
جزو دستگاه هایی هستند که بیشترین میزان ارتباط 
با مردم را دارند، از این رو تقویت ارتباطات مردمی 
نقش بسزایی در رضایت مندی مردم از کلیت نظام 

اداری خواهد داشت.

انتقاد استاندار از نبود تفرجگاه هاي 
متناسب در بیرجند و دیگر شهرستان ها  

وی ضمن اشاره به نبود تفرجگاه یا تفریحگاه های 
متناسب با شان مردم فرهنگی استان در مرکز و 
شهرستان های تابعه استان تاکید کرد: باید یک 
تفرجگاه مناسب و در خور شان مردم استان احداث 
شود این در حالیست که این آمادگی وجود دارد 
تا مساعدت ها و کمک های الزم در این رابطه 
به انجام برسد. وی کمبود تفریحگاه در شهر را 
مرتبط  مردم  اجتماعی  و شادابی  نشاط  میزان  با 
دانست و تصریح کرد: بخشی از دالیل کم بودن 
دلیل کمبود مکان  به  استان  در  اجتماعی  نشاط 
مناسب تفریحی است تا مردم بتوانند اوقات فراغت 

خود را در آن سپری کنند.

تالش برای زیباسازی ورودی های شهر
ورودی شهرهای  زیباسازی  بر  تاکید  وی ضمن 
عنوان  به  استان  مرکز  گفت:  جنوبی  خراسان 

حوزه  در  باید  استان  پیشانی  و  شهر  مهمترین 
زیباسازی ورودی ها بیش از پیش تالش کرده و 

برنامه ای اجرایی در این زمینه ارائه کند.
های  برنامه  بندی  اولویت  و  احصا  معتمدیان 
این  در  بیرجند  شهرداری  و  اسالمی  شورای 
این  افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  رابطه 
طبقه  نیاز  مورد  اعتبار  برآورد  با  ها  برنامه 
از  استفاده  و  تیمی  کار  یک  با  و  شود  بندی 

های  دستگاه  تمام  در  موجود  های   ظرفیت 
شده  بینی  پیش  اهداف  سمت  به  باید  اجرایی 
حرکت کرد. وی به کمبود فضای سبز در استان 
به ویژه بیرجند اشاره کرد و گفت: میزان فضای 
سبز موجود در بیرجند با سایر مراکز استان ها در 
کشور قابل مقایسه نیست.وی ادامه داد: عالوه بر 
شهرداری، اداره کل منابع طبیعی و سایر دستگاه 
های اجرایی ذیربط باید تالش کنند تا کمبودهای 

موجود در این رابطه به حداقل برسد.

تاکید استاندار بر تولید 2 میلیون
 اصله نهال در مرکز استان 

معتمدیان با تاکید بر اینکه در سال جاری باید 2 
میلیون اصله نهال در مرکز استان تولید شود اظهار 
کرد: احداث گلخانه های صنعتی در استان نیز از 
دیگر مواردی است که می بایست از سوی متولیان 
حوزه عمران شهری مورد توجه قرار گیرد. وی با 
تاکید بر کاشت و ترویج گونه های گیاهی منطبق 

بر اقلیم و آب و هوای منطقه و استان یادآور شد: 
شهرداری بیرجند به عنوان متولی زیباسازی مرکز 
استان باید با سایر شهرداری های شهرهای بزرگ 
کشور از حیث کاری تعامل بهتر و بیشتری برقرار 
کند و از تجارب و اقدامات آنها نیز برای انجام امور 

مشابه الگوگیری نماید.
استاندار با اشاره به اینکه برای ایجاد نشاط و شادابی 
در جامعه باید برنامه داشته باشیم افزود: بایستی با 
انسجام و همدلی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل 

راستای  در  استان  اجرایی  های  دستگاه  تمامی 
مردم  های  نیازمندی  و  مطالبات  به  پاسخگویی 
عزیز استان در زمینه رضایت و نیز نشاط اجتماعی 
بیش از پیش تالش کرد و شهرداری ها به دلیل 
ارتباط مستقیم با مردم، بیشترین و مهمترین نقش 
را در این زمینه برعهده دارند. وی با بیان اینکه 
شهرداری ها دارای شرح وظایف و ماموریت های 
بسیار زیادی هستند گفت: در حوزه خدمات شهری 

و نیز زیباسازی و توجه به مبلمان شهری اقدامات 
مناسب و بهتری باید به مرحله اجرا گذاشته شود.

بافت فرسوده  بیرجند با همکاری 
و مشارکت مردم احیا می شود

وی احیای بافت فرسوده شهری بیرجند با همکاری 
و مشارکت مردم را مورد تاکید جدی قرار داد و 
افزود: با توجه به اینکه این امر مورد تاکید رئیس 
جمهور محترم قرار داشته و اعتبارات مناسبی نیز در 

سطح ملی به این امر اختصاص یافته، الزم است 
شهرداری بیرجند در کنار سایر دستگاه های متولی 
در خصوص جذب اعتبارات طرح باز آفرینی شهری 

برنامه ریزی و اقدام الزم را داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی به سابقه و پیشینه فرهنگی 
استان اشاره و بیان کرد: این استان خاستگاه علما و 
دانشمندان بسیار زیادی است از این رو پروژه خانه 
فرهنگ و هنر اسالمی به عنوان یک پروژه مهم 

استانی در سال جاری باید وارد فاز اجرا شود.

فرهنگسرای بیرجند هرچه 
سریعتر راه اندازی شود

 وی با تاکید بر راه اندازی هرچه سریع تر فرهنگسرای 
بیرجند گفت: اقدامات فرهنگی در این استان باید 
متناسب با شان و جایگاه مردم فرهنگی و سابقه غنی 
مردم این منطقه در حوزه فرهنگ باشد. معتمدیان بر 
اجرای طرح انتقال صنوف آالینده به خارج از شهر 
تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه مراحل مقدماتی 
اجرای این طرح فراهم شده است این مهم باید هرچه 
سریع تر به صورت کامل اجرایی شود.وی با بیان 
اینکه شهرداری باید به سمت منابع درآمدی جدید 
و پایدار حرکت کند تصریح کرد: ایجاد و خلق منابع 
جدید درآمدی از طریق سرمایه گذاری در پروژه های 

شهری باید سرلوحه کار شهرداری قرار گیرد.
در این نشست که با حضور فرماندار، شهردار بیرجند و 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند برگزار 
شد، هر یک از اعضای شورای اسالمی شهر به ارائه 
نظرات، مشکالت و دیدگاه های خود در حوزه های 

مختلف کاری پرداختند.
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پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد تسهیالت اشتغال روستایی
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس گفت: بیش 
از 2 هزار میلیارد تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
صداوسیما،  گزارش  به  می شود.  پرداخت  امسال 
کاتب دیروز در نشست با اعضای مجمع نمایندگان 
در بیرجند گفت: در نشست مشترک فراکسیون 
اشتغال با سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته 
 شد دو گام اساسی برای رونق تولید برداشته شود.
وی افزود: گام اول ادامه پرداخت تسهیالت اشتغال 
میلیارد  و 400  هزار  که 2  است  روستایی  پایدار 
تومان از این اعتبارات از سال قبل باقی مانده تا 

امسال کمک خوبی به تولید شود. 
وی گفت: این تسهیالت قرض الحسنه با نرخ سود 
4 درصد در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان قرار 
گیرد تا تولید در کشور به ویژه مناطق مرزی و 

روستایی شکل گیرد.
 رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای 
تومان هم  میلیارد  افزود: ۳72  اسالمی همچنین 
تسهیالت  شامل   ۱8 تبصره  اعتبارات  از  امسال 
بسته  عنوان  به  ها  بانک  و  ملی  توسعه  صندوق 
حمایتی داده شود تا رونق تولید شکل بگیرد. کاتب 
گفت: توافق دیگری که انجام شد این بود که تمام 
اسامی گیرندگان تسهیالت اشتغال پایدار را دریافت 
کردیم و در اختیار صدا و سیما قرار دادیم تا مراکز 
استانی با هماهنگی بتوانند هم ناظر بر تحقق اشتغال 

باشند و هم برای رونق تولید فرهنگسازی شود.
وی افزود: نکته مهم در این خصوص آن است که 
مقرر شده افرادی که تسهیالت را در جایی غیر از 
تولید هزینه کنند نرخ تسهیالت قرض الحسنه از 

4 به ۱8 درصد افزایش یابد تا از فرار منابع مالی 
جلوگیری شود.  وی با اشاره به پایین بودن پوشش 
با  امیدواریم  گفت:  جنوبی  خراسان  در  دیجیتال 
عمل به تعهدات استانداری، سازمان برنامه و بودجه 
و رسانه ملی، در سال 98 به جایی برسیم که هیچ 
نقطه ای پوشش دیجیتال آن زیر 90 درصد نباشد.

کاتب افزود: تحقق این مطالبه مردمی منوط به این 
است که استانداری به تعهدات خود در خصوص 
ایجاد زیر ساخت فرستنده های دیجیتال عمل کند، 
قول دکتر نوبخت در خصوص تامین ۳0 میلیارد 
تومان اعتبار محقق شود و معاونت فنی صدا و سیما 

هم تجهیزات مورد نیاز ایستگاه ها را تامین کند.
اسالمی  شورای  مجلس  هم  امسال   گفت:  وی 
عالوه بر بودجه مصوب دولت ۱50 میلیون یورو 

از محل منابع صندوق توسعه ملی به رسانه ملی  
برای توسعه پوشش دیجیتال و  تا  اختصاص داد 
تولید فیلم ها و سریال های فاخر هزینه شود. وی 
افزود: امیدواریم صدا و سیما به نحوی از این اعتبارات 
استفاده کند که مردم بیشترین بهره را از برنامه ها 
ببرند. استاندار هم در این نشست با تشکر از صدا 
و سیما در معرفی ظرفیت های گردشگری استان 
از شبکه های ملی و استانی گفت: با برنامه های 
خوبی که تهیه شده و معرفی این ظرفیت ها، نوروز 
امسال شاهد افزایش 25 درصدی حضور گردشگران 

در استان بودیم که رکوردی بی سابقه است. 
تامین  برای  کنیم  می  تالش  امسال  گفت:  وی 
جدید،  دیجیتال  های  فرستنده  های  زیرساخت 
اعتبارات ویژه ای را در شورای برنامه ریزی استان 

تصویب کنیم.
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 
هم در این نشست به پایین بودن درصد پوشش 
دیجیتال در برخی شهرستان ها اشاره کردند و از 
رسانه ملی و استانداری خواستند امسال نگاه ویژه ای 

برای افزایش فرستنده های دیجیتال داشته باشند.
آینه دار مدیر کل صدا و سیمای استان هم ارتقای 
کمی و کیفی برنامه ها، توجه جدی به مطالبات 
به  ویژه  توجه  آنان،  مشکالت  پیگیری  و  مردم 
انعکاس خدمات نظام و دولت، توجه ویژه به منویات 
رهبر معظم انقالب درباره شعار سال، حضور گسترده 
و بیشتر در شبکه های سراسری و توجه ویژه به 
هنرمندان را از برنامه های اولویت دار صدا و سیمای 

استان عنوان کرد.

همایش خیرین مدرسه ساز  برگزار شد
بیست و یکمین همایش خیرین مدرسه ساز خراسان 
جنوبی با حضور بیش از 500 نفر از خیرین مدرسه 
ساز در در تاالر ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان مشهد 
برگزار شد. به گزارش تسنیم، محمد حسینی مشاور 
استاندار در حاشیه این همایش اظهار کرد: خیران 
فضاهای آموزشی را می سازند تا انسان ها در جهالت 
نمانند و بستر را برای شکوفایی استعدادهای فرزندان 
ایران اسالمی مهیا می کنند و این خیرین نیک 
اندیش در پیشرفت علمی و آبادانی کشور سهیم 
هستند. وی گفت: هر مجموعه کارگزاری که به پهنه 
حضور خیرین نیک اندیش بیشتر توجه کند به روند 
رشد و توسعه کشور نزدیک تر است.مشاور استاندار از 
تمام خیرین درخواست کرد  کمک کنند استعدادهای 
نهفته فرزندان استان خراسان جنوبی شکوفا شود تا 

همه از این مهم بهره مند شوند. 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی 
کرد:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  فرهنگی  انقالب 

مدرسه سازی کار خیری است که در نظام جمهوری 
اسالمی ایران اتفاق افتاده و فلسفه کار خیر تجلی 
بخشیدن به ویژگی های انسان است که خداوند در 

فطرت آنان قرار داده است.

مدرسه سازی از زیباترین و ماندگارترین 
کارهای خیر است

حسن بنیانیان گفت: همه انسان ها به دنبال حقیقت 
طلبی هستند و همه زیبایی را دوست داریم و ادیان 
الهی فطرت انسان ها را بیدار می کنند و خیرین این 

مهم را تجلی بیرونی و عینی کردند.
وی بیان کرد: اگر دینداری می خواهیم باید بدانیم که 
بخش مهمی از دین در نظام آموزشی و تربیتی است 
بنابراین تا دین وارد عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه 
نشود جوانان و نوجوانان شیرینی دین را نمی فهمند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی 
انقالب فرهنگی تصریح کرد: با مشوق می توان رفتار 

انسان ها را اصالح کرد و باید بتوانیم برای هر رفتار 
عالقه و تمایل درونی ایجاد کنیم که ریشه آن در 

باورهای فرد و دانش و آگاهی و معرفت می باشد. 
به این رفتار فرهنگی ماندگار می گویند و کار مدرسه 
آموزش  و  است  ای  پیچیده  و  کار سخت  چنین 

پرورش باید دین باور و دین پرور باشد.
بین  و  شوند  فعال  تا  خواست  خیرین  از  بنیانیان 

اقوام و خویشاوندان تشکلی راه اندازی کنند و کار 
خیر مدرسه سازی را که از زیباترین و ماندگارترین 

کارهای خیر است را توسعه دهند.

34 نیکوکار مدرسه ساز تجلیل شدند
از ۳4 نیکوکار مدرسه ساز که به  در این همایش 
تعهدات سال گذشته خود عمل کرده بودند تجلیل 
شد و ۱4 یادمان این جشنواره به نیکوکاران و خیرین 
اهدا شد. نشان خیرین ویژه بیست و یکمین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز خراسانی جنوبی به خیر مدرسه 
ساز غالمرضا حسینی پناه از روستای کبات سربیشه 
و عباس مصلی نژاد خیر و مدرسه ساز ایرانی اهدا شد.

غالمرضا حسینی پناه فرزندش اسفند دو سال قبل 
کنار جاده نهبندان - سربیشه در تصادف با خودرویی 
جان باخت و راننده گریخت و داغی بر دل مادر و پدر 
گذاشت. پسر نوجوان شان که از دنیا رفت دولت به 
آن ها 60 میلیون تومان دیه داد و آنها این پول را به 
اداره کل نوسازی مدارس استان سپردند تا دبستانی 
به یاد پسرشان در »کبات« بسازند که اسفند سال 
گذشته افتتاح شد.عباس مصلی نژاد نیز ساخت 50 

واحد آموزشی را در کارنامه خود دارد.
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حسینی- نشست خبری رئیس شورای شهر و شهردار بیرجند به مناسبت 
هفته شوراها روز گذشته برگزار شد. تقی زاده رئیس شورا به برگزاری 
160 جلسه رسمی و فوق العاده در سال گذشته و تصویب 425 مصوبه 
تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: با مجموعه اقدامات شهرداری همچون 
بهینه سازی هزینه ها، بودجه شهری سال 97 به میزان 78 میلیارد 
تومان نسبت به سال 96، 40 درصد افزایش داشت و بالغ بر 40 درصد 
یعنی تا مبلغ 102 میلیارد تومان هم تحقق و تخصیص داشت. به گفته 
وی بودجه شهرداری در سال 98 ، 120 میلیارد تومان پیش بینی شده 

که انتظار است با کار جهادی شهردار تا 150 میلیارد تومان تحقق یابد.

12 سال هزینه کرد خالف استانداردهای بودجه شهری!

رئیس شورا با بیان این که طبق استانداردها، باید 40 درصد بودجه 
شهری صرف کارهای عمرانی و 60 درصد صرف هزینه جاری شود 
اضافه کرد: ولی این استاندارد با توجه به انباشت نیروی انسانی طی 
سال های گذشته به هیچ عنوان تحقق نیافته بود و حتی 10 درصد 
 صرف هزینه های عمرانی و 90 درصد صرف هزینه های جاری می شد!
به همین دلیل طی 12 سال گذشته شاهد حجم قابل توجهی از پروژه 
های عمرانی در بیرجند نبودیم. تقی زاده با اشاره به این که سال گذشته 
59 درصد از بودجه شهری به پروژه های عمرانی و تنها 41 درصد به 
هزینه های جاری تخصیص یافت ، خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به 
پیگیری های شهردار، تعامل و هماهنگی با دستگاه های اجرایی ایجاد 
و روند بودجه افزایش قابل توجهی پیدا کرد، بدون این که اخذ عوارض 

از مردم تغییر چندانی کند.
وی به پروژه هایی که سال گذشته به اتمام رسید یا عملیات اجرایی آن 
آغاز شد اشاره کرد و افزود: بهسازی بلوارها،آیلندها، راه اندازی سیستم 
آبیاری قطره ای برای پارک ها، ایجاد دو پارک در مهرشهر و سایت اداری 

از جمله این اقدامات بوده است. 

هزینه کرد 70 درصد از بودجه شهری برای شمال شهر

رئیس شورا از احداث پارک در خیابان انقالب و پارک خطی در کانال 
مهرشهر در سال جاری سخن گفت و بیان کرد: یکی از اقدامات خوب 
بود.  بازار در منطقه شمال شهر  اندازی چهارشنبه  راه   سال گذشته 
تقی زاده با بیان این که ایجاد اعتدال در پروژه های جنوب و شمال شهر 
همواره از دغدغه های شهردار بوده است، خاطرنشان کرد: در همین 

راستا سال گذشته 70 درصد از بودجه شهری در شمال شهر هزینه 
شد، با این که 70 درصد از عوارض اخذ شده شهرداری از سمت مردم 
جنوب شهر بود. وی با تاکید بر این که این هزینه کرد بودجه به دلیل 
فراهم نبودن زیرساخت ها در مهرشهر است، تصریح کرد: متاسفانه 
اداره کل راه و شهرسازی هنگامی مهرشهر را تحویل شهرداری داد 
که به تعهدات خود عمل نکرده بود و منافع سازمانی بیشتر از تعامل و 

هماهنگی مدنظر قرار داشت.
وی با انتقاد از این که در طرح فرزان نیز به تعهدات عمل نشده بود، 
یادآور شد: با این وجود، طرح فرزان آماده بهره برداری بوده و منتظر 
اجرای پروژه روشنایی آیلندها و طرح ترافیکی راهنمایی و رانندگی 
هستیم که امیدواریم با حضور وزیر راه و شهرسازی در هفته شوراها به 
بهره برداری برسد.تقی زاده همچنین به شروع عملیات اجرایی پارک 
بزرگ جنگلی جهت رفاه مردم اشاره کرد و گفت: پروژه های دیگری 
چون زیباسازی بلوار جمهوری، پیاده روهای انقالب، باغ ایرانی و میدان 

اجتماعات و .... در دست اجرا است.

شورا و شهرداری معترض بارگذاری جمعیت
 در طرح 450 هکتاری ارتش است

وی از احداث فرهنگسرا در سال 98، بهره برداری از 18 دستگاه اتوبوس 
و 6 مینی بوس در 9 اردیبهشت و تکمیل طرح ترافیک شهری تا 4 ماه 
آینده خبر داد. رئیس شورا به جلسه ای که اخیرا با استاندار برگزار شده 
بود اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از موارد مطرح شده در این جلسه 
اجرای پروژه انتقال پسآب شهری از محل تصفیه خانه بود که با اجرای 
آن، مشکل آبیاری فضای سبز برای همیشه حل می شود، استاندار نیز 
در این زمینه اعالم آمادگی برای همکاری کرد. تقی زاده همچنین به 
طرح 45 هکتاری ارتش اشاره کرد و گفت: شورا و شهرداری معترض 
است.  تجاری  و چه  این منطقه چه مسکونی  در   بارگذاری جمعیت 
به گفته وی شنیده ایم بیش از 100 هزار نفر جمعیت برای این منطقه 

پیش بینی شده است. 
در همین راستا از استاندار درخواست کردیم تا جلوی ساخت و ساز را 
بگیرند و در این طرح بازنگری شود. وی اضافه کرد: حالت ایده آل این 
است که اراضی پادگان را برای ایجاد فضای سبز در اختیار شهرداری 
قرار دهند، دو خیابان عدل و معلم هم از میان اراضی گذشته تا شمال 

شهر به جنوب متصل شود.

گزارش مدیر کل بنیاد مستضعفان قانع کننده نبود

رئیس شورا همچنین به صحبت ها با استاندار درباره بنیاد مستضعفان 
اشاره کرد و ادامه داد: با سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان نیز مذاکره 
کردیم تا اوال مزایده ها محدودتر شوند تا قیمت اراضی شهر افزایش نیابد 
و مبالغی که بنیاد از مزایده و فروش به دست می آورد در همین استان 
سرمایه گذاری شود. تقی زاده با اشاره به این که مذاکره ای با طالقانی 
مدیر کل بنیاد مستضعفان استان داشتیم اما گزارش وی قانع کننده 
نبود، اظهار کرد: همچنین برای امالکی همانند ارگ که جزو میراث 
تاریخی شهر بوده اما بنیاد مستضعفان قصد فروش آن ها را دارد نیز باید 
اقدامی انجام شود. اگر این امالک در اختیار شهرداری ، دولت یا میراث 
فرهنگی و حتی سرمایه گذار قرار بگیرد شاهد آن چه در ارگ یا بنددره 

رخ نداده نخواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به این که شوراها هنوز در جایگاه واقعی خود که 
قانون گذار مشخص کرده قرار نگرفته اند، خاطرنشان کرد: نیاز به تعامل 
 بیشتر دستگاه های دولتی به خصوص شرکت های خدمات رسان 

داریم تا شاهد تعلل در پروژه ها همچون طرح فرزان یا آسفالت کوچه 
های مهرشهر نباشیم.

بهره برداری از فاز اول پارک خطی بلوار پیامبر اعظم )ص( 
در روز اول ماه رمضان

جاوید شهردار بیرجند هم ضمن تبریک هفته شهر و شهروند، عنوان 
کرد: برای مدیریت پسماند شهری با پیمانکار جهت تفکیک از مبدا 
قرارداد بسته و کار از محالتی همچون مهرشهر شروع خواهد شد، برنامه 

ما این است که تا پایان سال ، کار در تمام شهر اجرایی شود.
وی به بهره برداری از فاز اول پارک خطی بلوار پیامبر اعظم )ص( در 
روز اول ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: 2 کیلومتر و 500 متر در 
شرق و غرب بلوار امسال اجرایی می شود. به گفته وی امسال پارکینگ 
طبقاتی خیابان حکیم نزاری شروع خواهد شد. شهردار با بیان این که 
امسال بخش هایی از پروژه پارک جنگلی به بهره برداری خواهد رسید، 
یادآور شد: ظرفیت های بسیار خوبی برای این پارک در نظر گرفته ایم 

و هر چه هزینه کنیم باز هم جا برای کار دارد.

120 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده شهرداری بیرجند
عکس : حسینی

در نشست خبری رئیس شورای شهر مطرح شد:

 احمدی نژاد شبیه اصالح طلبان شده

به  پاسخ  در  مجلس  پیشین  نماینده  رسایی  حمید 
این سوال که از محمود احمدی نژاد خبر دارید گفت: 
جریان اصالح طلب بیشتر از ایشان خبر دارند! چرا که 
احمدی نژاد االن شبیه آنها شده و حرف های آن جریان 
را به زبان می آورد! بنابراین اصالح طلب ها بیشتر از من 

از ایشان خبر دارند که او کجاست و چه کار می کند!

دفاع مطهری از حضور حشدالشعبی 

علی مطهری درباره حضور نیروهای حشدالشعبی در 
استان خوزستان گفت: نباید به آمدن آنها هنگامی که 

با موافقت دولت صورت گرفته است، بدبین باشیم.

وعده رئیسی به مراجع عظام تقلید

رئیس قوه قضاییه در دیدار با مراجع تقلید به آنان 
اطمینان داد با اجرای برنامه اصالح و تحول در دستگاه 
قضایی، مطالبات برحق مردم از جمله کاهش اطاله 
دادرسی، پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی، 

کاهش زندانیان و تکریم ارباب رجوع محقق شود.

دوران سالمی، دوره شکست دشمن 

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح گفت: در این دوره 
که شاهد عصبانیت آمریکا و دور جدیدی از توطئه ها 
و تحریم ها از طرف آن ها هستیم، سپاه می تواند نقش 
باشد و دوران  اساسی در خنثی کردن آن ها داشته 

سردار سالمی قطعا دوره شکست دشمن خواهد بود.

هشدار ظریف درباره “ گروه ب ”

ظریف در پیام توییتری خطاب به رئیس جمهور آمریکا 
نوشت: “مراقب باش! تو با کارزاری علیه مداخله های 
پرهزینه و احمقانه روی کار آمدی اما نادیده گرفتن 
دسیسه آتش افروزان و آدم کش های گروه ننگین ب 
)بولتون، بن سلمان، بن زائد( منجر به چیزی بدتر از 

آن خواهد شد که سودای آن را داشتی”.

اختالف ظریف و زنگنه کذب است

واعظی در خصوص اختالف نظر وزرای نفت و امور 
خارجه خاطرنشان کرد: این اختالف نظر کذب محض 
است، اختالفی بین ظریف و زنگنه وجود ندارد؛ اینکه 
یکطرفه  صورت  به  را  خود  برداشت  نماینده  یک 

می گوید، کار اخالقی نیست.

سردار سلیمانی: سپاه و انقالب
 در برهه خطیری قرار دارند

سردار سلیمانی با بیان اینکه به عنوان یک سپاهی 
می گویم سپاه و انقالب در برهه خطیری قرار دارند، 
اظهار کرد: در سپاه این موضوع وجود دارد که هر 
انتصاب و هر امری که از سوی رهبری وجود دارد، 
حکمتی در آن نیز هست و این موضوع را در طول 
بیست و چند سال فرماندهی نیروی قدس می دیدم 

که آنچه ایشان می فرمودند، درست تر بود.

ثبت نام کارت ملی تمدید نمی شود

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: زمان ثبت نام 
کارت ملی هوشمند تمدید نمی شود و دارندگان کارت 
ملی قدیمی برای انجام ثبت نام خود هرچه سریعتر 
اقدام کنند. ابوترابی گفت: هنوز متاسفانه حدود ۱۰ 

میلیون نفر برای ثبت نام اقدامی نکرده اند.

قیمت سکه؛۴ میلیون و ۹0۵ هزار 

 در جریان معامالت روز گذشته، قیمت هر قطعه سکه 
تمام طرح جدید ۴ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان، طرح 
قدیم ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون 
و ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۳۰ هزار 
تومان و سکه گرمی ۹۵۵ هزار تومان رسید. قیمت هر 
اونس طال در بازارها ۱۲۷۱ دالر و ۹۳ سنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار ۴۳۸ هزار و ۶۱۵ تومان بود.

سه متهم بانک سرمایه سکته کردند

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ 
به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران بانک 
سرمایه اجرا شد، گفت: زمانی که متهمان برای اجرای 
حکم احضار شدند، نمی دانم چرا هر سه نفر همزمان 

سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.

تشویق در انتظار مشترکان برق

تشویقی  طرح های  به  اشاره  با  توانیر  مدیرعامل 
برای کاهش میزان مصرف برق بخش خانگی در 
ایام پیک مصرف تابستان،گفت: با صرفه جویی ۱۰ 
درصدی در مصرف برق ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ 

صورتحساب مشترکان کاهش می یابد.

واکنش سامسونگ به خروج از ایران

در پی انتشار گزارشی در یک روزنامه درباره خروج 
تدریجی دو شرکت کره ای از بازار ایران، سامسونگ 
ضمن رد اخبار منتشر شده مبنی بر خروج این شرکت 
از ایران، اعالم کرد: سامسونگ همواره ارزش زیادی 
برای خانواده هواداران و کاربران خود در ایران قائل 
بوده و با جدیدترین نوآوری ها، فناوری ها و محصوالت 

خود، حضور قدرتمندی در این کشور داشته است.

1۵ هزار سیم کارت مسدود شد

معاون پلیس آگاهی ناجا گفت: با تالش و پیگیری 
کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا طی دو مرحله ۱۵ هزار 

سیم کارت بی نام و نشان مسدود شد.

انتقاد از رواج »بخت آزمایی« در صداوسیما
مشکوک  و  متعدد  مسابقات  منتقدان  صف 
صداوسیما حاال دومین مخالف پرقدرت خودش 
را هم پیدا کرده است. پس از انتشار نظر یکی 
خواندن  »قمار«  درباره  شیعیان  تقلید  مراجع  از 
خامنه ای  آیت ا...  صداوسیما  برنامه های  از  یکی 
روش های  رواج  از  کارگران  با  دیدار  جریان  در 
از  سازمان ها  برخی  در  آزمایی  بخت  شبیه 
جمله صداوسیما انتقاد کردند. آیت ا... خامنه ای 
اشاره ای هم به ترویج فرهنگ کار و تالش در 
میان جوانان کردند و از همین رهگذر نقدی را 
هم متوجه برخی ساز مان ها از جمله صداوسیما 
کردند. ایشان در بخشی از سخنان شان گفتند: 
باید فرهنگ کار و تولید و تالش را ترویج دهیم و 
روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم 
و روش هایی شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم 
که دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما باید 
متوجه این معنا باشند. این دومین موضع گیری 
درخصوص مسابقات متعددی است که این روز ها 
در صداوسیما در جریان است و مدام و بالانقطاع 

در حال راضی کردن مخاطب برای ارسال یک 
عدد به یک سامانه مشخص هستند. اخیرا هم 

پاسخ آیت ا... مکارم شیرازی به یک استفتا درباره 
برنامه برنده باش منتشر شد که صراحتا مسابقه 

این برنامه را قمار خوانده بود. 
آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی در این 

خصوص گفته اند:  این کار قمار است و کسانی 
که شرکت می کنند مالک آن جوایز نمی باشند. 

البته درحالی که این استفتا و پاسخ مبنی بر قمار 
بودن مسابقه بزرگ برنده باش واکنش گسترده ای 

بین کاربران داشت، اما روابط عمومی این برنامه 
در واکنش به این استفتا، آن را رد و اعالم کرد: 

فرض مطرح شده در سوال استفتا کامل نیست 
و بالطبع فرض ناکامل جایگاه سوال را مخدوش 
می کند.  پیش از این نیز یکی از اپراتور های تلفن 
همراه در دستورالعملی استفاده از قرعه کشی برای 
جوایز سرویس های ارزش افزوده صرفا بر اساس 
عضویت را ممنوع اعالم کرده بود. به نظر می رسد 
درباره  سخت  و  سفت  موضع گیری  دو  این  با 
شاهد  زودی  به  صداوسیما  مسابقات  ماهیت 
جمع شدن بساط تبلیغات های آزاردهنده و متعدد 

صداوسیما در البالی برنامه ها باشیم.
در همین حال اخیرا محمد جواد آذری جهرمی 
ابالغ  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
دستورالعملی به اپراتور های موبایل درباره نظارت 
بر مسابقات غیرمشروع بخت آزمایی در تلویزیون 
است.  داده  خبر  سوء  پدیده  این  از  جلوگیری  و 
جهرمی با بیان این که این دستورالعمل به مدیران 
عامل اپراتور های تلفن همراه ابالغ شده، تاکید 
اپراتور ها  برای  دستورالعمل  رعایت  عدم  کرد: 

عواقب جدی در پی خواهد داشت.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از کارگران سراسر 
هر  فرمودند:  آمریکا  اخیر  تحریم  درباره  کشور 
قدر خودمان اراده کنیم نفت را صادر می کنیم. 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
آمریکا  اخیر  حرکت  این  درباره   داشتند:  اظهار 
تالش  اواًل  ایران[؛  نفت  فروش  تحریم  ]برای 

اینها به جایی نمی رسد. ما آن قدری که نیاز داریم 
و خودمان اراده کنیم، می توانیم نفت خود را صادر 
کنیم. آنها به خیال خودشان راه را مسدود کرده اند 
اما ملت فعال و مسئولین بیدار اگر کمر همت را 
ببندند بسیاری از بن بست ها را باز خواهند کرد. 
ثانیاً بدانند این دشمنی بی جواب نخواهد ماند و 

پاسخ این دشمنی را خواهند گرفت. ملت ایران 
آنها ساکت  مقابل دشمنی  نیست که در  ملتی 
بنشیند. ثالثاً هرچه ما کمتر وابسته به این شکل 
از فروش نفت باشیم، قدر می دانیم و این برای 
ما بهتر است. ایشان در این خصوص  افزودند: 
دشمن علیه ملت و انقالب عظیم و جمهوری 

اسالمِی ما، که فریاد عدالت را در جهان سر داده 
و ملت ها را متوجه خود ساخته، بارها اقدام کرده 
و ناکام شده؛ حاال هم پرداخته به مسائل گوناگون 
اقتصادی و می گویند می خواهیم ملت ایران را 
به زانو دربیاوریم. اما بدانند ملت ایران در مقابل 

آنها به زانو درنخواهد آمد.

  رهبر معظم انقالب : هر قدر اراده کنیم نفت صادر خواهیم کرد

هیئت  در جلسه  رئیس جمهور  روحانی،  حسن 
امارات  دولت خطاب به کشورهای عربستان و 
ایران  نفت  صادرات  رساندن  صفر  به  گفت: 
ناممکن است. روحانی خطاب به این دو کشور 
تاکید کرد: جبران قطع صادرات نفت ایران یعنی 
ایستادن در مقابل ملت ایران. او ادامه داد: خوبی 
را با بدی پاسخ می دهید؟ یادتان رفته بقای شما 

تصمیم  مدیون  صدام،  طلبی  توسعه  برابر  در 
خردمندانه ایران است؟ روحانی افزود: به خوبی 
راهی  ایم؛  منطقه  اصلی  قدرت  که  دانید  می 
انتخاب کنید که به نفع ملت های منطقه و بازار 
باشد. رئیس جمهور با بیان اینکه ما بودیم که 
سایه تروریسم را از سر منطقه برداشتیم، گفت: 

بدانید ترامپ می رود و ایران می ماند.

روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان 
آماده مذاکره  اینکه برخی فکر می کنند آمریکا 
چنین  این  هرگز  می زند؛  باز  سر  ایران  و  است 
نیست، تصریح کرد: مذاکره در صورت برداشتن 
رئیس  است.  امکانپذیر  تحریم،  رفع  و  فشارها 
و  مذاکره  مرد  همواره  ما  کرد:  تصریح  جمهور 
و  مرد جنگ  بوده همان طوری که  دیپلماسی 

دفاع هستیم مذاکره در صورتی میسر است که 
همه فشارها برداشته شده، از اقدامات غیرقانونی 
خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته 
باشد. بدون تردید قبول خواسته فرد چاقوکشی که 
به زور و به دروغ به دنبال مذاکره است، مطمئناً به 
جایی نخواهد رسید و ما با فرد چاقوکش و فرمول 

چاقوکشی مذاکره نمی کنیم

روحانی خطاب به عربستان و امارات: خوبی را با بدی پاسخ می دهید؟ با چاقوکش مذاکره نمی کنیم


