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فقط تبریک کافی نیست!
در طول سال، روزهای گوناگونی برای 
فعال  اقشار  شان  و  جایگاه  از  تجلیل 
و تاثیر گذار جامعه در تقویم دیده می 
شود. روزهایی که هرکدام معنا و مفهوم 
و اهمیت ویژه ای به همراه دارند. فردا ، 
12 اردیبهشت مصادف با روز معلم است.
روزی که از دیرباز همواره از ایام خاص 
واکنش  و  بازخوردها  و  شده  محسوب 
های گوناگونی هم داشته است. از سیل 
تبریکات تا اندک تغییرات به عنوان هدیه 
از سوی مسئوالن! معلمان که از جمله  
فرهیختگان جامعه محسوب می شوند، 
همواره همچون چراغ راه و الگویی برای 
دانش آموزان و جامعه محسوب می شده 
اند.قشری همیشه صبور و زحمت کش 
که هیچکس.... )مشروح در صفحه 2(

پیام نماینده ولی  فقیه
  به مناسبت روز کار و کارگر

متن پیام حجت االسالم عبادی بدین شرح می باشد: فرا 
رسیدن یازدهم اردیبهشت به عنوان روز کار و کارگر و تقارن 
آن با ماه مبارک شعبان را به همه  اقشار مختلف جامعه و به 
ویژه کارگران عزیز و سخت کوش تبریک عرض می نمایم.

که  آنی  نمی کند  فرقی  دیگر  آن،  عام  معنی  به  کارگر 
کار فکری می کند، آنی که کار فیزیکی می کند، آنی 
که در مزرعه و هرجای دیگر است؛ فرقی نمی کند، کار 
و کارگر به معنای این آیه شریف کالم ا... مجید است 
که ) برای انسان بهره ای جز سعی وکوشش او نیست 
و این که تالشش در قیامت مشاهده خواهد شد.آیه 39 
به  نباید  کار،  با  عمل،  با  جز  آدمی  نجم("  سوره   40 و 
سایه  در  باید  موفقیتی  نوع  هر  چون  ببندد،  دل  چیزی 
عمل مناسب با آن صورت بگیرد. آنچه در شرایط کنونی 
اهمیت دارد و می تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی و رونق 
تولید شکوفایی ایجاد نماید، اولویت بخشی به وضعیت 
که  است  آنان  قانونی  حقوق  و  شغلی  امنیت  کارگران، 
براساس گزارشات متعدد دریافتی متأسفانه شاهد هستیم 
و  تأثیرگذار  قشر  این  مطالبات  به  ای  ویژه  توجه  که 
گرامیداشت  با  اینجانب  شود.  نمی  جامعه  از  حساس 
اندرکاران  دارم دست  امید  یاد و خاطره شهدای کارگر، 
امور مرتبط با عرصه کار و تولید، ضمن قدردانی از این 
قشر زحمتکش، فرصت را غنمیت شمرده و با حمایت و 
در جهت  را  کارگری  جامعه  بیشتر  رضایتمندی  همدلی 

شکوفایی و پیشرفت کشور فراهم آورند.
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اروپایی ها نگران  رفتار
 آینده ایران هستند
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نمی گذاریم آمریکا در تحریم 
نفتی موفق شود
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آذری جهرمی به جای
 توییت بازی پاسخگو باشد

اروپا برای حفظ برجام 
باید هزینه  بدهد

معلمی شغل انبیاست
۱۲ اردیبهشت روز پاسداشت مقام شامخ معلم را خدمت شما

 مدیر گرامی سرکار خانم مریم زرنگ
 صمیمانه تبریک عرض نموده، از زحمات بی دریغ و راهنمایی های 
دلسوزانه شما مدیر توانمند در امر پیشبرد اهداف آموزشی این مرکز 
سپاسگزاریم و توفیقات روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

همکاران پیش دبستانی پسرانه امام حسین سیدالشهدا )ع(

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم
تشییع و تدفین مرحومه مغفوره 

شادروان کربالئیه بانو حسینی 
شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت  

آن عزیز از دست رفته امروز چهارشنبه ۹۸/۲/۱۱ 
از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در محل مسجد امام رضا )ع( 
مودی های مقیم بیرجند )واقع در خیابان ظفر( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های حسینی، مودی، خطیبی نیا، سیاسی، کمال، سیاحی و سایر بستگان

فـروش یا معاوضـه با آپارتمـان
قنات دربست با سند ششدانگ به مساحت 10 هکتار در ۶0 کیلومتری 

بیرجند و 30 کیلومتری سربیشه با حدود 350 اصله درخت زرشک ،  70 اصله 
درخت عناب ، 120 اصله گل محمدی، 40 اصله درخت پسته و ...

تلفن تماس: 09158۶04۶97 - 09153۶12118

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان، خواهری دلسوز مرحومه مغفوره 
شادروان کربالئیه قمر زیرکی )همسر مرحوم حاج محمد علی نوروزی( جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹۸/۲/۱۱

 از ساعت ۴ الی ۵ بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: زیرکی ، نوروزی ، پویان، درّی و سایر فامیل وابسته

کارگران شریف ترین طبقه اجتماع و رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند 
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث گسست زنجیرهای وابستگی، چرخش چرخه های زندگی 
 جامعه ،  امتداد رگه های حیات در مجاری هستی و رونق بخش تولید ملی  است. اینجانب 

روز جهـانی کـار و کـارگر
 را به کارگران شریف و سخت کوش خراسان جنوبی تبریک و تهنیت عرض نموده 

و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون شان را در عملیاتی نمودن
 منویات مقام عظمای والیت مسئلت می نمایم.

محمد علی واقعی
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره ۹۸/۱3 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده 
 از تاریخ ۹۸/۲/۱۱ لغایت ۹۸/۲/۱۹ از ساعت 7/3۰  الی ۱3/3۰ به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۹ می باشد. ضمناً جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت ۱۰ صبح 

روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.  
توضیحات: الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت ۴۰% پیش پرداخت، ۴۰% حداکثر ۲ ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و ۲۰% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد. ب( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است. 

کد ردیف
شناسه

مبلغ با احتسابقیمت پایهمتراژ )متر مربعکاربری 
 تخفیف

شرایط
 فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

با وضعیت موجود دارای ماشین آالتخراسان جنوبی، بیرجند، شهرک صنعتی بیرجند،  بلوک صنایع فلزی، بلوار تولید ۳ ،قطعه ۳۶۰۷نقد***۴۴۷۵۲۰۰۳/۰۴۲۲/۰۳۹/۵۴۵/۰۰۰صنعتی۱۱۰۹۶۴

مسکونی۲۳۰۵۱۳۸
 تجاری

با وضعیت موجود ، ملک مشتمل بر همکف و طبقه اول می باشد. )طبقه اول ستون گذاری خراسان جنوبی، شهر سه قلعه، حاشیه  بلوار امام رضا )ع(، بعد از میدان جهاد، نبش امام رضا )ع( ۱نقد***۶۱/۳۷۵۰/۴۴۴۵۵/۱۸۰/۰۰۰
گردیده و قسمتی از دیوارها اجرا شده و فاقد سقف می باشد(

با وضعیت موجود خراسان جنوبی، فردوس، خیابان خرمشهر، نبش خرمشهر ۱۰، پالک ۱۱۴نقد***۲۷۳/۷۵۳۰۸/۴۵۱/۹۷۳/۸۵۰/۰۰۰مسکونی۳۳۰۶۲۶۲

با و ضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک ۳/۴۶ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان( خراسان جنوبی، قاین، بلوار دانشگاه،  خیابان امیریه،  امیریه ۳،  پالک ۱نقد***۲۸۸/۵۶۳۶۴/۱۹۲/۶۵۷/۱۴۴/۴۸۳مسکونی۴۳۰۶۴۸۱
دارای متصرف )مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. 

با وضعیت موجود عرصه و اعیان دارای اصالحی می باشدخراسان جنوبی، سرایان، خیابان جانبازان،  نبش جانبازان ۱۱ )کوچه شمس( پالک ۳۹نقد***۲۶۳/۱۷۱۰۳۷۰۹/۶۸۶/۰۰۰مسکونی ۵۳۰۶۳۲۴

قدر مسکونی۶۳۰۶۵۱۳
السهم

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک ۳/۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان( خراسان جنوبی ، نهبندان، بلوار کشاورز،  نبش کشاورز ۱۰،  مقابل مدیریت جهاد کشاورزینقد***۱۳۱/۰۳۸۵۸/۲۷۵/۸۳۳
دارای متصرف  )مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد(

با وضعیت موجودخراسان جنوبی، شهرستان سربیشه، بلوار جانبازان،  خیابان جانبازان ۹،  معلم ۲۰،   پالک ۱۶،  قطعه جنوبینقد***۲۴۸/۷۵۱۹۸/۷۱/۰۸۳/۸۰۰/۰۰۰مسکونی۷۳۰۶۶۸۸

با وضعیت موجودخراسان جنوبی ، سرایان، خیابان حافظ ، نبش حافظ ۶ ،  فاقد پالک شهرداری نقد۱۴۸/۹۱۷۹/۳۱۲/۰۳۱/۰۴۰/۰۰۰۱/۸۲۷/۹۳۶/۰۰۰مسکونی ۸۳۰۵۲۱۴

خراسان جنوبی، شهرستان نیمبلوک ،خیابان ولیعصر )عج( ولیعصر )عج ۸،   پالک ۴۷،  قطعه شمالینقد۲۷۷/۱۱۱۴۴۵۹۰/۵۴۳/۵۰۰۵۳۱/۴۸۹/۱۵۰مسکونی۹۳۰۵۶۶۷ 
 جنب مسجد

باوضعیت موجود دارای متصرف )مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار 
می باشد.(  )همکف ۱۱۴ انبار ، ۳۰ متر مربع( 

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی 
استان:بیرجند،خیابان شهید 
 محالتی، نبش خیابان ۷ تیر

ساختمان سرپرستی شعب 
خراسان  استان  ملت  بانک 

جنوبی طبقه پنجم
 امور اداری و ساختمان

 تلفن: ۰۵۶-۳۲۴۴۶۶۱۶ 
آدرس و تلفن دفتر مرکزی: 

تهران، بزرگراه آفریقا، 
نرسیده به چهارراه جهان 

کودک، کوچه ژوبین پالک ۵ 
تلفن دفتر مرکزی: 

۸۸۸۷۲۲۰۰ - ۸۸۷۸۱۳۱۷

مردان خدا چه با صفا می میرند
جان باخته در راه خدا می میرند

به مناسبت چهلمین غروب همسری مهربان 
و پدری دلسوز پیر غالم دلسوخته 

 حضرت سید الشهدا )ع( و خادم ثامن الحجج )ع(
 زنده یاد حاج علی محمد سراجی
 جلسه بزرگداشتی در آخرین جمعه ماه 

شعبان المعظم مورخ 98/2/13 از ساعت 
15 الی 1۶ بر سر مزار آن عزیز واقع در صحن 

جمهوری حرم مطهر، بهشت ثامن، اتاق 50 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
جنوبی منصوب شد.طی حکمی از سوی وزیر کشور، 
دکتر ناصر خوش خبر به عنوان معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.به 
گزارش آوا و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری 
خراسان جنوبی، ناصر خوش خبر فرزند شهید و از 
جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می 
شناسی  جامعه  دکترای  مدرک  دارای  که  باشد 
است.بر پایه این گزارش، فرماندار شهرستان ایالم، 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و ... مشروح در صفحه 5

 انتصاب معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار
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سرمقاله

 محمودآبادی- سال گذشته سهم خراسان جنوبی از 
 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
کشور 32 میلیارد تومان بوده است. اولین همایش اطالع 
 رسانی و تبلیغات کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان، روستاییان و عشایر استان خراسان جنوبی 

روز گذشته  در هتل سپهر بیرجند برگزار شد.
در ابتدای این همایش تعدادی از کارگزاران بیمه 
اطالع  های  بحث  در  را  خود  مشکالت  استان 
دغدغه  کردند،  بیان  ای  بیمه  تبلیغات  و  رسانی 
از  بود که  هایی  کارگزاران درخواست  این  بیشتر 
سوی کشاورزان مطرح شد که شامل دریافت وام، 
بازنشستگی پیش از موعد،دریافت دفترچه درمان، 
اعتبار برای تبلیغات محیطی و رسانه و . . . بود.
مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
 و عشایر استان نیز با تایید این مشکالت گفت: 
 بیشترین دغدغه  ما  در صندوق بحث اعتماد سازی
 است. مهندس فرج زاده با اشاره به اینکه در استان 
37 کارگزار بیمه فعالیت می کند، افزود: عملکرد 
این کارگزاری ها در جذب بیمه در مقایسه با سایر 
استان ها به نسبت جمعیت استان قابل قبول است.
وی تعداد بیمه شدگان استان را بیش از 39 هزار 
نفر اعالم کرد و ادامه داد: مساحت زیاد استان در 
 کنار فاصله های زیاد بین روستاها امکان تبلیغات 
برای کارگزاران ما محدود می کند.  را  رو در رو 
بر این اساس نمی توان نسخه تبلیغاتی یکسانی 
ادامه  وی  پیچید.  کشور  های  استان  تمام  برای 
بحث  در  زیادی  های  برنامه   97 سال  در  داد: 
اطالع رسانی و تبلیغات انجام دادیم . اما امسال 
 برنامه ها را به شکلی تغییر دادیم تا از معتمدان 
استفاده کنیم. وی معتقد بود: اگر موفق به اعتماد 

سازی در جامعه روستایی و عشایر شویم به طور 
حتم میزان جذب نیز تا حد زیادی تغییر می کند.

 فرج زاده اختصاص اعتبار ویژه برای تبلیغات را خواستار 
شد و گفت: برای بازدهی بهتر در تبلیغات باید کالس 
 های آموزشی با موضوع بازاریابی، فن بیان و جذب 
مشتری برای کارگزاران داشته باشیم چرا که برخی 
از مشکالت در حوزه تبلیغات به واسطه عدم توانایی 
 جذب و متقاعد کردن مشتری توسط کارگزاران است.
سرپرست اداره کل امور فرهنگی،روابط عمومی و 
امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر که مهمان ویژه این همایش 
یک روزه بود، نیز با تایید برخی مشکالت در حوزه 
 تبلیغات که از ابتدا به درستی تبیین و سیاست گذاری 
 نشده است، گفت: این صندوق 4 دسته مخاطب دارد.
در  را  کشاورزان  احمدآبادی  نیلی  علی  مهندس 
دسته اول قرار داد که دارای گستردگی و تفاوت 
 زیادی هستند. دسته دوم طبقه متوسط شهری ، 
شامل  آخر  دسته  و  نخبگان  جامعه  دسته سوم 

سیاست گذاران و تصمیم گذاران کشور هستند.
بعد  متاسفانه  چهارم  دسته  در  داد:  ادامه  وی 
اجتماعی  بیمه  صندوق  از  سال   14 گذشت  از 
کشاورزان هنوز افرادی را داریم که به خوبی این 

صندوق را نمی شناسند.
 وی با اشاره به اینکه سال گذشته 32 میلیارد 
خراسان  به  صندوق  این  از  اعتبار  تومان 
در  بیشتر  که  است  یافته  اختصاص  جنوبی 
شد:  یادآور  بوده،  بگیران  مستمری   بحث 
 باید به این نکته مهم توجه داشت که صندوق نتوانسته 
 آنچنان که باید و شاید خود را در زمینه های تبلیغات 
 و اطالع رسانی به خوبی نشان دهد. تا جایی که بسیاری 

از کارگزاران این استان نیز از این رقمی که به استان 
در سال گذشته پرداخت شده است خبر نداشته اند.

راه اندازی سایت خبری صندوق
وی ریز پرداختی ها را نیز برای کارگزاران حاضر 
برنامه های خوبی  اعالم کرد و گفت:  در جلسه 
برای اطالع رسانی بیشتر فعالیت های صندوق از 
سال گذشته آغاز شده که مهمترین آنها سایت 
خبری صندوق بوده است که به شکل ویژه تری 
از  وی  است.  صندوق  اخبار  بارگذاری  حال  در 
کارگزاران خواست با دقت بیشتری اخبار سایت 
را دنبال کنند و از اخبار و اطالعات ایده بگیرند 
این صندوق  به جمعیت هدف  توجه  با  چرا که 
نیلی  است. مهندس  بسیار سخت  تبلیغاتی  کار 
احمدآبادی استراتژی خبر را یکی از گام های مهم 
بخش تبلیغاتی صندوق دانست و گفت: متاسفانه 
هایی  چالش  تبلیغاتی  های  بودجه  بحث  در 
وجود دارد، با این حال اگر ایده خوبی در بحث 
جذب مخاطب وجود داشته باشد از آن استقبال 
گیریم. می  نظر  در  اعتبار  برایش  و  کنیم   می 
سرپرست اداره کل امور فرهنگ ، روابط عمومی و 
امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر در ادامه یادآور شد: قرار است 
هایی  بحث  تا  باشیم  داشته  ای  برنامه  در ستاد 
ارائه کارت  مانند پرداخت وام به بیمه شدگان ، 
 شناسایی معتبر و امکان استفاده از برخی خدمات 
در مقابل دریافت این کارت و . . . مورد بررسی قرار 
گیرد و برای آن راهکارهایی مناسب اندیشیده شود.
نیلی احمدآبادی معتقد است: در این مسیر از ابتدا 
باید گام هایی برداشته می شد به همین دلیل با 
گذشت این سال ها کمی تغییر شرایط موجود در 

بحث های تبلیغاتی و . . . سخت است اما کم کم 
و با همدلی و پیگیری و ارائه طرح و پیشنهادهای 
به  وی  است.  قابل حل  فعال  کارگزاران  مطلوب 
پیگیری هایی که برای راه اندازی باشگاه مشتریان 
صندوق انجام شده است اشاره کرد و گفت: به صورت 
جدی پیگیر راه اندازی باشگاه مشتریان هستیم که 
با راه اندازی این باشگاه تعداد زیادی از درخواست 
هایی که کارگزاران برای بیمه شدگان شان داشتند، 
خواست  کارگزاران  از  وی  بود.  خواهد  اجرا  قابل 
 در تماس و تعامل با مشتریان و مخاطبان شان
 به دولتی بودن صندوق تاکید شود و اینکه این وابستگی 
با تکیه به سرمایه گذاری های خوب صندوق باعث شده 
 پشتوانه مالی صندوق تا 25 سال آینده تامین باشد.

با وجود خشکسالی ها و مشکالت معیشتی
 باز افزایش جذب داشته ایم

وی با قدردانی از تالش کارگزاران در این استان اضافه 
 کرد: با وجود خشکسالی ها و مشکالت معیشتی 
و . . . باز هم افزایش جذب داشته ایم که نشان از 
تالش موفق شما دارد. گفتنی است در پایان این 
همایش حکم بازنشستگی به تعدادی از روستاییان 
و بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر استان ارائه شد. این افراد از این 
 پس بر اساس میزان بیمه ای که پرداخت کردند از 
 مزایای حقوق بازنشستگی صندوق برخوردار می شوند.

گام موفق اطالع رسانی و تبلیغات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خراسان جنوبی
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فقط تبریک کافی نیست!
* امین جم

از  تجلیل  برای  گوناگونی  روزهای  در طول سال، 
جایگاه و شان اقشار فعال و تاثیر گذار در جامعه در 
تقویم دیده می شود. روزهایی که هرکدام معنا و 
مفهوم و اهمیت ویژه ای به همراه دارند. فردا ، 12 

اردیبهشت مصادف با روز معلم است. 
ایام  از  همواره  دیرباز  از  که  روزی 
ها  بازخورد  و  شده  محسوب    خاص 
و واکنش های گوناگونی هم داشته است.از سیل 
تبریکات تا اندک تغییرات به عنوان هدیه از سوی 
مسئوالن! معلمان که از جمله فرهیختگان جامعه 
و  راه  چراغ  همچون  همواره  شوند،  می  محسوب 
الگویی برای دانش آموزان و جامعه محسوب می 
شده اند. قشری همیشه صبور و زحمت کش که 
دارند  ما  بر گردن همه  دینی که  منکر  هیچکس 
اسالمی  جامعه  در  باالخص  موضوع  این  نیست. 
بیشتر به چشم می خورد و حتی ائمه نیز در روایت 
های متعدد جایگاه و شان معلم و استاد را بسیار باال 
و واال دانسته اند.فرهنگیان به عنوان قشری همیشه 
همراه ، حتی در اوج مشکالت و سختی ها نیز بی ادعا 
تالش  و سعی کرده اند حتی جو روانی در بین دانش 

آموزان و جوانان را هم کنترل کنند.
تبیین  مدارس  در  هم  انقالب  از  قبل  معلمان 
به  منتج  تدریج  به  بودندکه  هایی  آرمان  کننده  
دوران  در  شد  انقالب  با  آشنایی  و  گیری  شکل 
و  خون  عرصه  پیشتازان  از  قشر  این  نیز  جنگ 
انقالب  از  سال   40 که  هم  حاال  بودند  شهادت 
اسالمی ایران می گذرد، برای حفظ آبروی نظام 
و جلوگیری از موج سواری دشمنان در برابر سختی 
ها و مشکالت سکوت پیشه کرده و در نرم ترین 
وجه ممکن اعتراضات خود را بیان می کنند.خوب 
یا بد، سیستم آموزش و پرورش که پرحجم ترین 
نهاد دولتی نیز هست، کم و کاستی هایی دارد و 
به دلیل همین سنگینی پاسخگویی به مطالبات و 
بررسی مشکالت هم سخت تر می شود.از طرف 
تدریج  به  نیز  ها  حقوق  و  جانبی  خدمات  دیگر 
بسیاری  و  باخته  رنگ   ، انقالب  اوایل  به  نسبت 
شاید  اند.  مضیغه  در  نیز  منظر  این  از  معلمان  از 
همان درسی که معلمان مان می دادند که »برخی 
با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند« ، حاال 
بیش از همیشه در میان خودشان مطرح است و 
 تمام تالش خود را می کنند تا  وضع اقتصادی ، 
معلمی شان  جایگاه  منزلت  و  و شان  قداست  به 
لطمه وارد نکند. دردهای زیادی در میان این قشر 
و  شود  نمی  شنیده  حتی  بسیاری  که  دارد  وجود 
آنان هم با نجابت کمتر سخن به میان می آورند.

کاش این روزها که معلمان پررنگ تر دیده می 
کمی  تعارفات،  و  تقدیر  و  تشکر  از  جدای  شوند، 
اندیشی  از قبل برای مشکالت شان چاره  بیشتر 
می شد و حداقل یک قدم شرایط این جامعه بزرگ 

و ارزشمند کشور به بهبود نزدیک تر می شد.

دولت افغانستان با حمل کنندگان سوخت 
غیراستاندارد از ایران برخورد می کند

خراسان  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
سوخت  حمل کنندگان  با  اینکه  بیان  با  جنوبی 
می شود  برخورد  افغانستان  کشور  به  غیراستاندارد 
گفت: حمل سوخت غیراستاندارد مغایر دستورالعمل 
گمرک این کشور است. به گزارش تسنیم، عجم 
در  افغانستان  اعالم گمرک  اساس  بر  اظهار کرد: 
اواخر سال گذشته حمل 3 نوع سوخت غیراستاندارد 
از ایران به کشور افغانستان ممنوع شد. وی افزود: با 
توجه به اطالع رسانی صورت گرفته و تاکید بر این 
موضوع تعداد زیادی از کامیون ها حامل این مواد 
به دلیل عدم رعایت دستورالعمل در مرز ماهیرود و 

پایانه مرزی میلک زابل معطل مانده  اند.
خراسان  در  امورخارجه  وزارت  نمایندگی  رئیس 
و  خارجه  وزیر  دستیار  موسوی  سفر  از  جنوبی 
مدیرکل غرب آسیا وزارت خارجه به استان برای 
شرکت در همایش کویرلوت خبر داد و گفت: در 
جلسه ای مشکالت رانندگان معطل مانده در مرز با 
طرف افغانی مورد بررسی قرار می گیرد. وی گفت: 
بازدید از وضعیت مرز ماهیرود و بررسی مشکالت 
رانندگان  روی  پیش  موانع  رفع  و  مزبور  گمرک 
معطل مانده در گمرک به دلیل حمل غیراستاندارد 
سوخت، دیدار با تجار و صاحبان صنایع و فعاالن 
بازرگانی  اتاق  در  کامیونداران  صنف  و  اقتصادی 
دستیار  موسوی  برنامه های سفر  از جمله  بیرجند 
وزیر خارجه و مدیرکل غرب آسیا وزارت خارجه 
خراسان  استاندار  با  دیدار  عجم،  است.  استان  به 
توسعه  راستای  در  نظر  تبادل  و  بررسی  جنوبی، 
تجارت با افغانستان و موانع قانونی و مسائل آن از 
دیگر برنامه های  سفر مدیرکل غرب آسیا وزارت 

خارجه به استان اعال کرد.
از مرز میلک زابل و بررسی مشکالت  بازدید  وی 
غیراستاندارد  دلیل حمل  به  مانده  معطل  رانندگان 
خارجه  وزیر  دستیار  برنامه های  دیگر  از  را  سوخت 
عنوان کرد و گفت: به رغم اطالع رسانی و ابالغ 
برخی  متاسفانه  افغانستان  گمرک  دستورالعمل 
رانندگان با حمل سوخت غیراستاندارد ماه ها در این 
مرز معطل هستند. وی با بیان اینکه با رایزنی و اخذ 
تعهد، مشکالت برخی از کامیون ها رفع شده است 
سوخت  کنندگان  حمل  با  افغانستان  دولت  گفت: 
غیراستاندارد برخورد می کند.عجم اظهار کرد: دولت 
افغانستان اعالم کرده از سوخت غیراستاندارد در این 
به طوری که سوخت  استفاده می شود  کشور سوء 
سبب  و  مخلوط  استاندارد  سوخت  با  غیراستاندارد 
مشکالت متعدد در خودروهای این کشور شده است.

فعالیت 1500 همیار مشاور در مدارس

صداوسیما-هزار و 500 همیار مشاور در مدارس خراسان جنوبی فعالیت می کنند.معاون پرورشی و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان در 
همایش استانی همیار مشاور گفت: این دانش آموزان در مقطع دوره اول متوسطه در 340 مدرسه مشغول به تحصیلند. جعفری اجرای این طرح 
را از اهداف سند توسعه بنیادین آموزش و پرورش دانست و گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی این طرح در سایر مقاطع تحصیلی اجرا نمی شود.
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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آگهی تغییرات شرکت فروهر فناور کوروش )سهامی خاص( به شماره ثبت 4980 و شناسه ملی 14004745834 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، توحید ، بلوار توحید ، خیابان میرزاکوچک خان ، پالک 30 ، مرکز 

مشاوره ، طبقه سوم ، واحد شمالی کدپستی 9718766566 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )450543(

آگهی تغییرات شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5441 و شناسه ملی 14006251171 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - برابر گواهی بانکی شماره 652 مورخ 1397/10/25 
مبلغ 1950000000ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شماره 8156420984 نزد بانک ملت واریز گردید و سرمایه شرکت از مبلغ 
50000000 ریال به مبلغ 2000000000ریال منقسم به 20000 سهم 100000 ریالی با نام عادی افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 2000000000ریال منقسم به 20000 سهم 100000 ریالی با نام عادی می 
باشد . 2 - تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از 7 به 8 نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت 

مدیره ای مرکب از 8 نفر که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )450548(

آگهی اخطاریه تعیین حدود و طول و متراژ یکباب منزل پالک ۱۶۲۴- اصلی بخش یک بیرجند

نظر به اینکه ورثه مرحوم محمد نعین مهدی زاده مالک ششدانگ یکباب منزل پالک 1624 - اصلی واقع در بخش 

یک بیرجند، درخواست تعیین حدود و طول و متراژ پالک مذکور را از این اداره نموده اند و چون دسترسی به مالکین 

مجاور پالک فوق مقدور نمی باشد مراتب به کلیه مالکین مجاور پالک ثبتی فوق اعالم که در تاریخ 1398/2/23 ساعت 11 صبح در 

محل این اداره یا وقوع ملک مذکور به آدرس بیرجند- خیابان منتظری - منتظری 19- پالک 58 حاضر گردند. ضمنا عدم حضور 

مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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چهارشنبه * 11  اردیبهشت 1398 * شماره 4337

افزایش چشمگیر استقبال دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از جشنواره قرآن و عترت

صداوسیما - دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور ، استقبال چشمگیری کردند. مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پارسال بیش از 73  دانشجو، اعضای هیئت علمی و کارکنان این 

عملکرد شهرداری و شورای شهر در این مدت قابل تقدیر دانشگاه در جشنواره مسابقات قرآنی شرکت کردند و امسال این رقم به 447 نفر افزایش یافته که 256 شرکت کننده آن دانشجویان هستند.
بوده و هست. ضمن تبریک روز شوراها به این عزیزان 
بخاطر بهره برداری از سه پروژه روز گذشته تشکر می کنیم 
و  امیدواریم  امسال شاهد بهره بردای پروژه های عظیم 

تری در سطح شهر باشیم 
یک شهروند

مراجعه ای داشتم به بانک تجارت شعبه مرکزی جهت 
دریافت گردش حساب، خواستم تشکر کنم از برخورد بسیار 
خوب پرسنل این بانک. ای کاش صبر و حوصله و تکریم 

ارباب رجوع همه جا به همین شکل باشه. خداقوت
939...216

مدیران شهرستان خوسف برای جلوگیری از مهاجرت 
به مشکالت مردم رسیدگی بفرمایید. بعنوان مثال مسیر 
جاده به روستاهای گردشگری و ییالقی آرک، دهن 
رود و مجتمع بلنجیر منتهی می شود در اکثر مکان 
های حادثه خیز فاقد گارد ریل بوده  و عرض جاده کم  
و قسمت اتصالی دهن رود  به مجتمع  بلنجیر خاکی 
و دارای نقاط حادثه خیز  است که بازگشایی شده اما 
نیاز مبرم به اصالح و آسفالت و نصب تابلوی عالئم 
رانندگی دارد بخشدار و اداره راهداری و حمل و نقل 

جاده ای لطفا پیگیری نمایید.
یک شهروند

مفتح  خیابان  حال  به  فکری  لطفا  محترم،  شهردار 
حد فاصل چهار راه نواب صفوی )استادیوم( تا بلوار 
مفتح بفرمایید، عالوه بر وضعیت نامطلوب آسفالت، 
بروز  باعث  خیابان  از  سمت  یک  در  رو  پیاده  نبود 

حوادث متعددی در این منطقه شده است با تشکر
915...225

مسئوالن یک کار خیری می کنند از این طرف هزار 
جور از کنارش مردم رو تو دردسر می ندازند. پل موسی 
بن جعفر)ع( رو راه اندازی کردن خدا خیرشان دهد اما 
دوربرگردان  رو چرا بستند. یک بنده خدایی بخواد مسیر 
رو برگرده یا باید از میدون آزادی دور بزند یا  از سمت 

قبرستون. کمی هم به فکر مردم باشید  
یک شهروند

اندرکاران  دست  همه  خدمت  ادب  و عرض  با سالم 
از شهردار  دارم  استدعا  آوای خراسان جنوبی،  روزنامه 
قانون  اساس کدام  بر  بپرسید  محترم و شورای شهر 
شهروندی جلوی امالک تجاری مردم ایستگاه توقف 
مسافر اتوبوس به آن بزرگی که کل دید ملک تجاری 
کسبه رابگیرد احداث شده است؟ آیا کل ایران را بگردید 
در شهر دیگری این کار انجام شده است؟ همچنین با 
احداث خیابان منتهی به پل موسی بن جعفر)ع( راه ورود 
وسیله نقلیه از هر دو مسیر جلوی مغازه ها و پشت گرفته 
شود. از طرف کسبه خیابان جمهوری اسالمی سه راه 

اسدی باالتر از بانک مسکن
915...421

به  بیرجند  محترم  شهردار  ویژه  توجه  از  آوا.  سالم 
بهسازی فضای سبز تشکر می کنیم و امیدواریم این 

روند همچنان ادامه داشته باشد 
یک شهروند

روبروی  امامزادگان باقریه  قسمتی از  بافت شهر  هست 
که انگار وارد یک روستا می شوی و خیلی چهره شهر رو   
بهم ریخته به خصوص اینکه ابتدای شهر هم هست. از 
مسئوالن محترم شهرداری تقاضا می کنیم فکری برای  
ارتقای این محل بردارند حداقل اگر  قرار است به همان 
حالت قدیمی هم بماند بازسازی کنند  تا مانند بافت کوچه 

های خیابان  مطهری حداقل  چهره شهر را  زیبا کند
یک شهروند

و  ها  گله  به  نسبت  اینقدر  شهرداری  و  اتوبوسرانی 
بد  برخورد  ها،  اتوبوس  تاخیر  مورد  در  مردم  شکایات 
راننده ها، کثیفی اتوبوس، نداشتن تهویه مناسب و با 
گوشی صحبت کردن و خیلی از موارد دیگر اعتراض 
کردند و مسئوالن هیچ جوابی نداشتند تا اینکه باز هم به 
خاطر بی توجهی آنها یکی از همشهریانمان جانش را از 
دست داد. گفتیم این تجربه ای می شود برای مسئوالن 
تا کمی توجه کنند به درد مردم تا شاید سفت و سخت 
با بی نظمی ها و بی قانونی ها و برخوردهای ناشایست 
برخورد کنند . اما دریغ از یک توجه ... دریغ از حتی یک 
عذرخواهی رسانه ای تا بلکه کمی هم دل مردم خوش 
شود. این اتفاق ناگوار متاسفانه اگر در هر استان دیگری 
می افتد بدون شک شاهد برخورد مهمی بود. جناب 
شهردار کاش بطور جدی با این قضیه برخورد می کردید.
یک شهروند

چرا آموزش و پرورش این قانون را راه انداخته که 6 ماه 
زودتر از سال تحصیلی جدید پول کتاب و جزوه آموزشی 
و ... را از بچه ها در خواست می کنند و حتی یک بازه 
زمانی کوتاه رو تعیین می کنند مثال می گویند هرکس 
تا  فردا پول را نیاورد مدرسه هم نیاید؟؟ بهتر نیست کمی 
در این شرایط سخت جامعه که خیلی از مردم برای 
نون شبشان همان روز کار می کنند کمی انسانیت به 
خرج دهیم؟ 6 ماه زودتر که چی؟ شاید کسی همان روز 

نداشت باید با آبروی مومن اینجوری بازی کنید؟
یک شهروند

حسینی- مال نصرالدین شخصیت طناز بسیاری از قصه ها و نماد بذله گویی 
ایرانی ها  است که به تازگی شناسنامه بلغاری،عربی،ازبکی ،قفقازی،هندی، 
پاکستانی و بوسنیایی!؟ نیز برایش صادر شده است. در ترکیه قبر باشکوهی 

برایش برپا کرده اند و در ازبکستان مجسمه او و االغش را ساخته اند؟!!
ابن سینا و مولوی و بسیاری دیگر از مفاخر ایران نیز در روزگار ما توسط برخی 
کشورها سرقت شده اند.  ترک ها مجسمه ای از ابن سینا ساخته اندکه )ابن سینا 
را حکیم بزرگ ترک( معرفی می کند حال آنکه این حکیم یک بار هم پایش 
 به ترکیه باز نشده و هیچ اثری  به ترکی ننوشته است، از این نمونه سرقت ها 
 در تاریخ کشور ما کم نیست و محدود به دانشمندان و شعرا هم نمی شود  .

حتی شاهد تالش های زیادی برای ثبت و سرقت آداب ، رسوم و غذاها توسط 
کشورهای همسایه به نام خود هستیم.

جالب آن که در داخل کشور خودمان نیز این ضد فرهنگ گویا بومی سازی شده 
است و سرقت مفاخر آداب و رسوم و سنت و حتی سرقت صنعت برخی مناطق 

توسط مناطق دیگر دارد به یک رویه بدل می شود.

کف دزدی! در روز روشن

در روزی از روزهای نوروز محمد زارع هنرمند فعال در حوزه موسیقی و سنت 
های آیینی استان برای اجرای برنامه راهی باغ اکبریه بیرجندمی شود. وی در 
بخشی کف زنی، سنت دیرینه و چند صد ساله خراسان جنوبی را برای حضار 
به نمایش می گذارد. در همین حین فردی زارع را سارق اختراع! خود می خواند 
و می گوید: برای اجرای این سنت باید از او اجازه بگیرد، به گفته زارع این فرد  
مدعی شده کف زنی که سال هاست در استان رواج دارد و مخصوصا در شب 
یلدا بهانه ای برای دورهمی های مردم  است،اختراع!؟ او است و در حال انجام 

مراحل ثبت آن می باشد.
زارع ادامه می دهد: البته با پیگیری به موقع این مخترع ! که اصالتا اهل شهری 
در استان همسایه بوده و در بیرجند ساکن می باشد چند مرحله توسط میراث 
فرهنگی دادگاهی می شود و  باالخره  از ثبت “کف زنی” به اسم وی جلوگیری 
می شود! این داستان در نوع خود بی نظیر  است فردی در روز روشن و آن 
هم نه یک اختراع علمی پیچیده و یا موضوعی که کسی از آن اطالع کافی 
 ندارد بلکه سنتی دیرینه که متعلق به ساکنان یک استان  است را سرقت و با 

پر رویی بی مانندی مدعی تعلق آن به خود می شود. 
سرقت فرهنگی عالوه بر چهره بین المللی در بعد داخلی نیز نمودهای جالب 
توجهی دارد و گاهی ظرفیت و یا سنت دیرینه یک استان به نام منطقه ای 
دیگر شناخته می شود، این مورد در استان ما به مدد همت بلند و توجه عمیق 
و حساسیت باالی مردم! و مسئوالن!!  بسیار  دیده  شده است که  فقط به ذکر 

چند مورد برای نمونه بسنده می شود.

نبردن نام استان در رسانه و شبکه های ملی 

با مردم شهر مصاحبه کردیم که محمدی  این سرقت های فرهنگی  درباره 
یکی از فرهنگیان فعال بیان می کند: در بحبوحه موضوع تقسیم خراسان یکی 
از کارهای جهت دار در صدا و سیمای خراسان آن روز تالش برای حذف نام 
بیرجند در فضای رسانه ای بود که به نحو موذیانه ای دنبال می شد. در روزهای 
حساس طرح موضوع تشکیل استان خراسان جنوبی یک برنامه هدفمند در 
پنهان کردن ظرفیت های منطقه و به ویژه بیرجند بود. در همان زمان تیم 
باستانی کاران بیرجند برای چندمین بار مقام اول کشور را به دست آورده بود  اما 
هنگام اعالم خبر آن از سیمای خراسان تصاویری از تیم  باستانی کاران  آستان 
قدس ! پخش شد و در متن خبر هم عنوان شد تیم باستانی کاران خراسان و 
نه بیرجند مقام اول کشور را از آن خود کرده است! در حالی که همان زمان تیم 

هندبال سبزوار را با نام خود آن شهرستان معرفی می کردند!
محمدی ادامه می دهد: متاسفانه با وجود گذشت 14 سال از مستقل شدن 
استان،هنوز بسیاری از ظرفیت های منطقه به نام خراسان! معرفی می شود و 
اسم خراسان جنوبی آورده نمی شود، این موضوع حتی در مورد مشاهیر منطقه 
نیز دیده شده است. در زمان درگذشت پروفسور معتمد نژاد،پدر علم ارتباطات 
کشور روزنامه ای از مبدا خراسان رضوی مطلبی با تیتر ”پدر خراسانی علم 
ارتباطات درگذشت” را منتشر کرد که در این تیتر همان هدف های گذشته  

تعقیب می شد.   
همشهری دیگری علت گسترش این رویکردها را بی تفاوتی و بی اطالعی 
مردم و مسئوالن استان از پشت پرده این توطئه ها می داند و می گوید: چند 
سال پیش در  همایشی که برای عبدالعلی بیرجندی دانشمند ستاره شناس و 
ریاضیدان ایرانی برگزار شد یکی از محققان افغانستانی بعد از دیدن آرامگاه  وی 
که  با سنگی ساده ساخته شده بود گفت: اگر ما با این وضعی که مقبره عبدالعلی 
بیرجندی دارد در افغانستان مزاری با شکوه به اسم او بسازیم و او را به افغانستان 
نسبت دهیم چه کسی باور خواهد کرد که وی در اینجا دفن  است! به گفته 
وی جسارت بسیاری برای سرقت فرهنگی از  استان ما به دلیل بی توجهی به 

مفاخر و درک نکردن ارزش ها و مقام آنهاست.

فروش عناب و زرشک به نام دیگر شهرها 

آقای حسینی نیز داستانی را از خرید عناب در بازار تهران نقل کرد و می گوید: 
سال 89 برای کاری به تهران رفتم. در یک عطاری بعد از خرید متوجه کیسه 
ای عناب در گوشه مغازه شدم،از روی کنجکاوی از صاحب مغازه پرسیدم این 

عناب کجاست؟ او گفت: عناب نیشابور! از این جواب تعجب کردم و در مورد 
آن با او بیشتر صحبت کردم و متوجه شدم این عناب ها محصول بیرجند است 
و صاحب مغازه به دلیل اینکه خودش اهل نیشابور بوده وکسی هم مدعی او 
نبوده به این اسم می فروشد! او با بیان اینکه یک کاال وقتی ظرفیت  فرهنگی 
ایجاد می کند، سبب آشنایی بیشتر افراد با منطقه  تولید کننده آن می شود، 
 ادامه می دهد: در بازار ری هم زرشک پفکی بیرجند را به نام زرشک مشهد!

جنوب  نام”محصول  با  محصول  این  ثبت  کارهای  اخیرا  فروختند،البته  می 
از  است  نمادی  خود  که  است  شده  انجام  جنوبی  خراسان  نه  و   خراسان”!؟ 
بی کفایتی مسئوالن شهر و استان! و نا آگاهی از این نکته که با این نام گذاری  

استقالل خراسان جنوبی و هویت آن زیر سوال می رود! 

موسیقی بی شناسنامه استان 

 معینی بازنشسته نظامی هم می گوید: در مراسم فرهنگی در یکی از استان 
های شمالی شرکت کرده بودم. 9 ملودی از آثار مشهور محلی بیرجند اجرا 
شد ولی اسمی از خاستگاه آن برده نشد در حالی که در تمام کشور اصالت و 
شناسنامه آثار موسیقی معرفی می شود. وی با ابراز تاسف از کم کاری در این 
زمینه گفت:  چند سال پیش حتی اشعار معروف  از “اینجا تا به بیرجند سه گداره 
به “از اینجا تا به شیراز سه گداره “ ! تحریف شد که خوشبختانه گویا اعتراض 

انجمن بیرجندی های مقیم تهران را برانگیخت و این داستان ادامه نیافت!
  معینی از این نکته سخن به میان آورد که موسیقی استان اعم از ملودی ها 
و اشعار در دیگر استان ها اجرا می شود و حتی کوچک ترین نامی از خراسان 
جنوبی آورده نمی شود. او می گوید: در برنامه شب یلدای سال گذشته شبکه 
نسیم حجت اشرف زاده یکی از آهنگ های بیرجندی به نام ))عزیز بشین به  

کنارم(( را خواند و در پایان آن را به نام ترانه ای خراسانی! معرفی کرد.

تغییر اسم کله کنو  و کله کنجد

یک کاسب بازار از کم کاری در مورد برند سازی صنایع دستی می گوید و می افزاید: 
مردی را می شناسم که وسایل خراطی سنتی مانند فرفره،چرخ نخ زیسی و... می 
سازد ولی چون در داخل استان خریدار ندارد و آنچنان حمایت نمی شود واسطه ای 
از استان همسایه با قیمت بسیار پایین محصوالتش را از او می خرد و در شهرهایی 
مانند تهران دو سه برابر و با نام صنایع دستی شهرخود می فروشد ، همچنین شبیه 
این موضوع در مورد کفش های بیرجند نیز اتفاق افتاده است که در شهرهای دیگر 

به نام دیگری فروخته می شود.  
وی ادامه می دهد:گاهی اوقات خود کم بینی بعضی افراد در استان مسئله ساز می 
شود. فردی چندی پیش نام “کله کنو و کله کنجد” که خاص بیرجند است را عوض 
کرده بود و آن را به عنوان محصول جنوب خراسان! عرضه می کرد اما هیچ سازمانی 
اعم از میراث فرهنگی یا اصناف و یا بازرگانی معترض اونشد،این در حالی است که 
در شهری مانند یزد هر محصول، غذا و یا صنایع دستی که تولید می شود با افتخار 
با برند یزد فروخته می شود و این تعصب نسبت به محل زندگی شان به نظر من 
دلیل رونق و توسعه بیشترشان شده است. وی باا نتقاد از عملکرد سازمان هایی مثل 
صنعت و معدن و میراث فرهنگی و...در این باره می گوید: متاسفانه هوشمندی و 
تیزبینی الزم در این سازمان ها در چنین موارد وجود ندارد و عوارض منفی این کم  

کاری ها آسیب به فرهنگ و صنعت و هویت منطقه است.

حوله خراشاد در آستانه ثبت به دست فردی تهرانی

 از دیگر مواردی که از این سوء استفاده مصون نمانده است حوله بافی روستای 
خراشاد است! در این باره محمد احسان بخش می گوید: فردی تهرانی قصد 
ثبت حوله بافی روستای خراشاد را داشت که اگر این اقدام انجام  می شد به 
هیچ وجه نمی شد کاری انجام داد ولی خوشبختانه با پیگیری هایی که شد 
از این اقدام جلوگیری گردید. اینها فقط مشت هایی نمونه خروار بود از تالش 
های آشکار و پنهان برای سرقت مفاخر، سنت و صنعت خراسان جنوبی که در 

سایه احساس خود کم بینی و بی ارزش انگاری داشته  های گوناگون فرهنگی 
و بی کفایتی و بی تعهدی مسئوالن وگاه توطئه های معلوم تا کنون انجام شده 
است قدر مسلم در این میان هم مردم و هم مسئوالن و هم سازمان های مردم 

نهاد مسئولند و باید با حساسیت موضوع را پیگیری نمایند.

شعردزدی؛ از قدیم تا االن

در ادامه گزارش با زمزم معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد گفتگو کردیم 
و از وی درباره آثار موسیقیایی و اشعاری که متعلق به این استان بوده اما 

گاه به نام استان های دیگر منتشر می شود، پرسیدیم. وی با بیان این که 
برای آثاری که در گذشته سروده شده و شاعر آن مشخص نیست و یا فوت 
کرده است، کاری از دست مان بر نمی آید، خاطرنشان می کند: مگر این که 
شعر ثبت آثار معنوی شده باشد این گونه هر کسی برای استفاده باید اجازه 
داشته باشد. زمزم با اشاره به این که در راستای جلوگیری از سوء استفاده 
اشخاص، گام های خوبی برای قانون مالکیت معنوی اثر برداشته شده است، 
یا  نویسنده  اگر   ، اند  اشعاری که در قالب کتاب چاپ شده  برای  ادامه داد: 
فردی که حق تالیف کتاب را دارد قید کرده باشد که بهره برداری فقط با 
اجازه او باید انجام گیرد نیز به همین شکل خواهد بود. وی با بیان این که 
البته بهره برداری از شاعران عمومی همچون حافظ و مولوی مشکلی ندارد، 
فردی  و  دارند  ای  شناسنامه  بزرگ  سرایندگان  و  شاعران  کند:  می  اضافه 
اداره کل  معاون هنری  است.  او  مال  ها  آن  اشعار  که  کند  ادعا  تواند  نمی 
فرهنگ و ارشاد به دوبیتی های عامیانه ای که بین مردم در مناطق مختلف 
رواج داشته و متعلق به استان خاصی نیست نیز اشاره کرد و افزود: برخی 
شاعران در اشعار خود از مکان خاصی نام می برند که این نیز شناسه ای 
است تا کسی نتواند سوءاستفاده کند. از وی درباره اقدامات اداره کل فرهنگ 
که   پرسم  می  استان   خاص  هنری  آثار  و  شاعران  معرفی  برای  ارشاد  و 
پژوهشگران  گاه  اما  نشده  انجام  کاری  ویژه  و  به صورت خاص  می گوید: 
کنند. می  منتشر  را  مواردی  پژوهشی  های  نامه  فصل  قالب  در   استان، 
زمزم با اشاره به این که سرقت هنری و ادبیات از قدیم بوده است، اضافه 
با  اقدام کند. وی  آثارش  باید برای ثبت  کرد: در زمان کنونی خود هنرمند 
بیان این که اداره کل فرهنگ و ارشاد نمی تواند اقدامی برای شناسایی تمام 
آثار  انجام دهد، یادآور می شود: شناسایی و شناسنامه دار کردن هزاران اثر و 

هنرمند کاری سخت و حتی امکان ناپذیر است. 
در پایان هنگامی که از او می پرسیم با این تفاسیر اگر فردی بخواهد اثری 
را به نام خود ثبت کند عامل بازدارنده ای ندارد، پاسخ می دهد: بله می تواند 

مگر جایی مطرح شده یا ثبت مالکیت معنوی داشته باشد.

ثبت نشان جغرافیایی با نام “جنوب خراسان”، 
با هدف کم شدن سوءاستفاده

کفاشی رئیس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت ، معدن و تجارت هم 
درباره ثبت نشان جغرافیایی محصوالت  راهبردی خراسان جنوبی با نام هایی 
همچون جنوب خراسان یا خراسان ایران عنوان کرد: 4 محصول مهم استان 
“زعفران قائنات ایران” ، “زعفران خراسان ایران” ، “ زرشک جنوب خراسان 
ایران “ و “عناب بیرجند ایران” دارای ثبت نشان جغرافیایی هستند. اما علت 
نامگذاری این نشان ها بدین شکل است : “زعفران خراسان ایران” شامل تمام 
شهرستان های استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی که تولید کننده زعفران 
هستند، می شود. “زعفران قائنات“ ویژه قائن و زیرکوه است و شهرستان های 
دیگر حتی بیرجند نمی تواند از این نشان استفاده کند. “زرشک جنوب خراسان 
ایران” به دلیل این که تمام شهرستان های استان تولید کننده زرشک نیستند 
، نمی توانستیم از نام “خراسان جنوبی” استفاده کنیم این گونه استان هایی 
که تولید زرشک ندارند، می توانستند مدعی شوند و از این نام استفاده کنند. 
اکنون این نشان جغرافیایی فقط برای سربیشه، بیرجند ، درمیان ، زیرکوه و 

قائن قابل استفاده است. 

امکان شکایت از مغازه داران 
سوء استفاده کننده از نام زعفران قائنات 

کفاشی با تاکید بر این که بر روی انتخاب نام تمامی این ها کار کارشناسی 
انجام شده است، اضافه می کند: برای این سه محصول ، 3 بخش خصوصی 
شامل اتحادیه زرشکاران ، زعفران کاران و باغداران استان، اتحادیه شرکت 
های تعاونی روستایی و اتاق بازرگانی و شرکت تروند زعفران مدعی ثبت هستند 
و اگر فردی بخواهد از این نام ها سوءاستفاده کند همین 3 مجموعه می توانند 
از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند. به گفته وی حتی از مغازه دارانی که 
در مشهد زعفران جای دیگری را به نام زعفران قائنات می فروشند می توانند 
شکایت نامه ای تنظیم کرده و با مغازه دار برخورد شود.کفاشی البته خاطرنشان  
می کند: به نظر می رسد هنوز این 3 بخش خصوصی و مشخصا اتاق بازرگانی 
واقف به حق خود نبوده و شکایتی نکرده اند. رئیس اداره آموزش و پژوهش 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر این که حتی صادرات محصوالت 
زرشک و زعفران این مناطق باید با کد نشان جغرافیایی ثبت شده باشد ، تصریح  
می کند: این کار نیز موجب شده تا صادرات نظام مند بوده و امکان سوءاستفاده 
کمتر شود.کفاشی با بیان این که تاکنون دو فرش مود و قهستان را نیز در سطح 
ملی و جهانی ثبت کرده ایم ، ادامه داد: 9 عنوان کانی معدنی و سنگ نیز در 

دستور کار این سازمان است و به زودی ثبت ملی آن ها تمام می شود.

تولیدکنندگان جلوی سوءاستفاده گران را بگیرند!

برآبادی مسئول میراث معنوی استان در اداره کل میراث فرهنگی هم درباره 
سوءاستفاده از محصوالت غذایی استان به نام استان های دیگر، عنوان   می 
کند: این ها مواردی هستند که در این استان به مباحث فرهنگی یک محصول 
غذایی پرداخته می شود اما استان دیگری از آن بهره اقتصادی می برد. در این 
موارد باید تولیدکنندگان استان با پرداختن به این محصول غذایی و ارائه آن در 
بسته بندی های مناسب و طراحی خوب، جلوی سوءاستفاده استان های دیگر 

را بگیرند و زمینه صرفه اقتصادی را برای استان خودمان فراهم کنند.
وی با اشاره به این که اگر غذایی در سازمان ثبت یا در بخش مالکیت صنعتی 
به ثبت رسیده باشد امکان سوءاستفاده از آن نیست، ادامه  می دهد: چند سال 
قبل فردی کف زنی را به نام خود ثبت کرده بود که با مداخله ما، ثبت وی باطل 

و به نام خراسان جنوبی ثبت شد.

ثبت برند، تنها راه جلوگیری از سرقت صنایع دستی استان

عباس زاده معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی هم درباره سرقت 
نام صنایع دستی استان توسط سایر مناطق کشور عنوان کرد: باید حتما صنایع 
دستی برنددار شوند تا از این قبیل اتفاق ها رخ ندهد. وی با بیان این که برای 
اداره کل میراث فرهنگی مقدور نیست تا خود مستقیم مداخله کرده و برای 6 
هزار صنعتگر برند ثبت کند، ادامه می دهد: با این حال اگر خود فرد اقدام کند، 
می تواند به راحتی در مقابله سوءاستفاده ها، قانونی پیگیری داشته باشد.به گفته 
وی هیچ راهی برای جلوگیری از سرقت صنایع دستی قدیمی همچون اشیای 
عتیقه و معرفی آن ها به نام استان دیگری وجود ندارد، و از آنجایی که خرید 
و فروش آن در کشور آزاد بوده و برای صادرات هم از گزینه قاچاق می توانند 
استفاده کنند آمار دقیقی در دست نداریم. وی به صنعتگران استان توصیه   می 
کند: حتما با هدف حفظ و کنترل بازار فروش، نسبت به ثبت برند برای آثار خود 

و بسته بندی متناسب با آن اقدام کنند.

فرهنگ استان را دریابیم!

حساسیت و صیانت از داشته های استان بسیار مهم است این ظرفیت ها باعث 
 شناسایی استان و معرفی آن می شود، سرقت فرهنگی فقط سرقت یک اسم ،
فرد و یا سنت نیست بلکه در پی آن ریشه،پیشینه تاریخی و اصالت جامعه به 
یغما برده می شود و جامعه ای که عناصر فرهنگی خود را از دست داده مانند 
درختی بی ریشه  است که با اندک طوفانی از پا در می آید و سارقان فرهنگ 
این موضوع را به درستی می دانند! در کشور همواره استان های پیشرو را می 
توان در سه دسته طبقه بندی کرد،دسته اول استان هایی هستند که به واسطه 
صنایع شان شناخته می شوند، دسته دوم استان هایی که وضع اقلیمی مناسبی 
داشته و کشاورزی در آن رواج دارد و دسته سوم استان هایی که به دالیلی 
از این دو بی بهره اند ولی با تکیه بر ظرفیت های فرهنگی شان توانسته اند 
خود را مطرح کنند و برند به حساب آیند که به نمونه هایی از آن می توان 
اشاره کرد: صابون مراغه،گالب کاشان،چاقوی زنجان و... این مکان ها دارای 
شاخصه های مهم دیگری هم هستند ولی در حقیقت هیچ کدام از این شاخصه 
ها نتوانسته آن طور که باید اسم این مناطق را سر زبان ها بچرخاند. هم چنانکه 
یک آوازه مثبت می تواند چهره ای ممتازی از یک منطقه را نشان دهد،آوازه ای 
منفی بر عکس عمل کرده و تبدیل به نقطه ضعفی برای آن می شود  در حالی  
که زرشک، زعفران،  عناب،  صابون، کفش وکشک زیره ای به شرط شناسنامه 
دار شدن می توانست نام این شهرو استان  را در کشورو جهان پر آوازه کند 
اما به نام شهرهای دیگر شناخته می شود ولی در مقابل به طور مثال ماده ای 
مخدر به نام” معجون بیرجندی” با جدیت تمام با پسوند این شهر در سراسر 
کشور معرفی می شود وکسی نمی پرسد چرا وقتی موسیقی این شهر به نام 
خراسان شناخته می شود چرا مثال معجون را به نام خراسان!معرفی نمی کنند!؟

پیشینه دزدی ، مثل آب خوردن

سرقت فرهنگ ، سنت و صنعت خراسان جنوبی
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ملک در رهن موسسه کارسازان آینده شعبه بیرجند بوده بنابراین مازاد اول آن به موجب جوابیه شماره ۱۳۹۲۰۵۸۰۸۰۰۱۰۰۱۴۳۲ - ۹۲/۸/۲۸ اداره ثبت اسناد بیرجند توقیف و پس از تعیین تكلیف حقوق سند رهنی بر طبق جوابیه واصله به شماره ۳۰۱/۹۷/۶۱۲۵- 
۹۷/۶/۱۳ اداره مزبور اصل چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۸۳۰۷ فرعی از ۱۵۵۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند به نفع بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی و صندوق دولت و مازاد آن از طریق محاکم صالحه قضایی به نفع اشخاص غیر توقیف می باشد، سپس 
به درخواست بستانكار و برابر مفاد صورتجلسه وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۶۵۱۰ - ۹۷/۶/۲۴ مامور اجرا چهار دانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۴/۳۲۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و در قبال طلب پرونده اجرایی و یک تا دو عشر 
اضافی بازداشت گردیده است، با توجه به وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مذکور از سوی متعهدله مستند به ماده ۱۰۲ - آئین نامه اجرا به موضوع رسیدگی و کارشناس رسمی منتخب طی گزارش وارده به شماره ۱۳۹۷۰۱۴۰۷۴ - ۹۷/۱۲/۱۹  نظریه کارشناس بدوی را 
تایید و نهایتا ارزیابی مورد بازداشت به مبلغ چهار میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال )۴/۳۲۴/۲۰۰/۰۰۰( قطعیت یافته است سپس به درخواست بستانكار در روز  چهارشنبه۱۳۹۸/۳/۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانكار با موافقت بانک مهر اقتصاد جایز می باشد. هرگاه متعهد تا 

قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تكلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۱        غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۳۶- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتی راضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضی 
آقای عباس سپهری پور فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۴۰۵ صادره از زاهدان به شماره ملی ۳۶۷۲۷۴۰۵۲۷ در پرونده کالسه 
۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به پا باغ به مساحت ۳۳۰۵ مترمربع پالک ۱۶۵ 
فرعی از ۴ - اصلي بخش ۵ نهبندان شهر نهبندان واقع در مزرعه سوقات به صورت  انتقال مع واسطه از )مالک رسمي( محمد گل علی 
حسینا محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع 
به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول  به ارائه حكم  قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت مقرر قانوني واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت 

به صدور سند مالكیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱/۲۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۲/۱۱
سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان



موفقیت و انرژی

خالقیت

 ساکن نباشید و حرکت کنید

موفقیت یک روند است - یک رویداد نیست ؛ برخی 
اهداف ممکن است یک شبه اتفاق بیافتند. بعضی 

دیگر نیاز به زمان بیشتری دارند!
دلسرد نشوید. طبق برنامه خود پیش بروید. پیشرفت 

خود را ارزیابی کنید و اصالحات را نیز انجام دهید.
هدف خود را از ذهن تان حفظ کنید و پای خود را نیز 
محکم حفظ کنید. اگر شما در تالش برای رسیدن به 

هدفی هستید، قطعا موانعی وجود خواهد داشت. 
نیستند که  موانع الزم  اما  اند،  داشته  را  آنها  همه 
شما را متوقف کنند. اگر به سمت یک دیوار فرار 
کردید، به اطراف نروید و تسلیم نشوید، یاد بگیرید 
که چگونه می توان از آن باال رفت، از آن باال بروید 

یا در اطرافش کار کنید.

خالقیت و توانايي خود را 
در مديريت اثبات کنید

ابتکار و نوآوري به عنوان رمز تجارت آینده محسوب 
مي شود. حین انجام کارهاي روزمره دید خود را روي 
تصاویر بزرگ معطوف کنید. همیشه از فعالیت ها و 
تغییرات رقبا مطلع باشید. اگر براساس غریزه و درک 
شغلي خود عمل کنید همیشه رضایت شغلي بیشتري 
کسب کرده و اعتماد به نفس تان افزایش پیدا خواهد 
کرد. شالوده دانش خود را افزایش داده و از استعدادها و 
خالقیت هاي خود در زمینه رشد سازمان بهره بگیرید.

مسئولیت رفتار هر کس برعهده خودش است. اگر از 
شما خواسته شد که یک کار غیرقانوني انجام دهید 
روي تاثیرات دراز مدت آن فکر کنید. رفتارتان با احترام 
و همراه با دوستي باشد. براي این که به شان شما آسیبي 
وارد نیاید باید در آیینه به خود نگاه کنید و مطمئن شوید 
که از روي وجدان کار مي کنید و از انجام دادن هر چه 
در توان تان باشد کوتاهي نمي کنید. اگر این موارد را 
رعایت کنید در پایان هر روز حس رضایت و موفقیت در 

انجام دادن کارها به شما دست خواهد داد.
خط مشي و سیاست هاي سازمان را به دقت بررسي 
کنید. اگر همواره از طریق یکي از همکاران تان تحقیر 
مي شوید یا یکي از کارمندان برخورد نامناسب با ارباب 
رجوع دارد اعتراض کنید. آزارهایي که در محل کار 
به وقوع مي پیوندد روي ارزش و شان شخصي شما 
تاثیر مي گذارد. بلند صحبت کردن بالخص با تلفن 
در محل کار جایگاهي ندارد. اگر شما با شخصي جر 
و بحث دارید نباید در محیط کار با او مجادله نمایید. 
پیش از این که بخواهید با هر یک از همکاران تان 
ارتباط برقرار کنید به تاثیراتي که ممکن است او روي 
مسائل کاري شما بگذارد به دقت فکر کنید. انجام 
دادن کاري که خالف مقـررات سـازمـاني است منجر 

به نابودي شان و ارزش ما خواهد شد.

از میوه تازه برای
 سالمتی استفاده کنید

میوه  باالی  دیابت مصرف  به  مبتالیان  میان  در 
تازه می تواند فوایدی برای سالمتی آنان به همراه 
داشته باشد. افرادی که میوه تازه مصرف می کنند 

افرادی که به ندرت میوه می خورند در  از  کمتر 
عروقی  بیماری های  و  دیابت  به  ابتال  معرض 

هستند.
مصرف ۱۰۰ گرم میوه در روز با کاهش ۱۷ درصد مرگ 
و میر و کاهش ۱۳ درصدی ابتال به عوارض مرتبط با 

دیابت همراه است.

C مصرف ویتامین
 برای سالمت لثه ها

از اهمیت ویژه ای برای سالمت کلی   C ویتامین
بافت ظریف لثه برخوردار است، زیرا این ویتامین 
از تخریب کالژن جلوگیری می کند. بدون کالژن، 

لثه ها هر چه بیشتر تضعیف می شود. میوه ها نیز 
ممکن است به معکوس کردن تغییر رنگ ناشی از 
مصرف منظم نوشیدنی هایی مانند قهوه کمک کند. 
می توانند  مرکبات  خانواده  میوه های  وجود،  این  با 
سایش مینای دندان را موجب شوند و پس از مصرف 

آن ها باید آب فراوان بنوشید.

بوی بد بدن
 و کیفیت غذاهای نامناسب

یکی از اصلی ترین دالیل ایجاد بوی بد بدن کیفیت 
نامناسب غذاهایی است که روزانه مصرف می کنیم؛ 
بهبود کیفیت غذای مصرفی منجر به بهبود سالمت و 

کاهش بوی بد بدن می شود. اصالح شیوه تغذیه و پس 
از آن استفاده از شربت های معطر بهترین راه ها برای 
رفع بوی بد بدن هستند. مصرف شربت یا عرق زعفران 
تاثیر بسیار مطلوبی بر بوی بدن دارد و عالوه بر افزایش 
نشاط و بهبود عملکرد بدن شما را در رفع بوی بد عرق 

همراهی خواهد کرد. 

عالئم درد گردن  و شانه
 که باید جدی گرفته شود

بیشترین علت درد گردن ناشی از سه بیماری شایع 
آرتروز ستون فقرات، فتق، دیسک گردن و سندرم های 
عضالنی است که در صورت وجود درد در ناحیه گردن 

و انتشار آن به دست ها حتی در مراحل اولیه آن باید به 
پزشک مراجعه کرد تا تشخیص قطعی و درمان گردن 
درد در مراحل اولیه انجام شود. درد در ناحیه گردن، شانه 
و کتف، سر درد و سرگیجه،  احساس سوزش هنگام 
لمس پوست بازو و کتف، ضعف و بی حسی در ساق پا  

نشانه هایی است که باید جدی گرفته شود.

تمیز کردن دندان
 با پوست موز

قسمت داخلی پوست موز را بر روی دندان های خود 
بکشید؛ به طوری که الیه ای از گوشت داخلی پوست 
موز کامال روی دندان های شما را بپوشاند.پس از این 

که تمام دندان های شما با الیه ای از گوشت داخلی 
پوست موز پوشانده شد، اجازه دهید آن ۱۰ دقیقه روی 
دندان شما بماند. سعی کنید دهان خود را باز نگه دارید 
تا از تماس لب های خود با خمیر موز روی دندان ها 
جلوگیری نمایید، زیرا در غیر این صورت، موز از روی 

دندان ها پاک می شود.   

استفاده از آلوئه ورا در درمان بسیاری از مشکالت پوستی به ویژگی های ضد التهابی این گیاه باز می گردد. این 
به معنای آن است که آلوئه ورا می تواند تورم را کاهش دهد. آلوئه ورا را روی یک جوش قرمز و متورم قرار دهید 
تا به کاهش حساسیت و درد آن کمک کند. آلوئه ورا دارای آثار بهبود زخم نیز است و از این رو می تواند به التیام 
آسیب های آکنه باز کمک کند. آلوئه ورا می تواند به درمان آفتاب سوختگی کمک کند و همچنین ناراحتی های 
دیگر پوستی از جمله آکنه را تسکین دهد. اگر روش درمانی و داروهای مورد استفاده برای بهبود آکنه موجب 
خشکی و تحریک پوست شما شده است می توانید از ژل آلوئه ورا یا یک مرطوب کننده حاوی این ماده برای 
بهبود شرایط پوست خود استفاده کنید. در این حالت پوست راحت تر خواهد بود و احتمال کمتری دارد داروها و 

درمان آکنه های خود را نیمه کاره رها کنید.

کرم دورچشم و ضد چروک های طبیعی و گیاهی را به راحتی می توانید در خانه تهیه کنید. شاید کمی زحمت 
داشته باشد، اما با خیالی آسوده بدون هیچ دلهره ای از عوارض مواد شیمیایی می توانید از کرم دور چشم خانگی 
استفاده کنید. برای تهیه کرم دور چشم و ضد چروک روغن نارگیل و روغن جوانه گندم، به اندازه مساوی روغن 
جوانه گندم و روغن نارگیل را با هم در یک ظرف مخلوط کرده و آن را روی حرارت غیر مستقیم قرار دهید تا 
جایی که این دو کامال با هم ترکیب شوند. نیازی به حرارت طوالنی مدت نیست. حاال صبر کنید تا این مخلوط 
کامال خنک شود. بعد آن را در ظرفی تمیز بریزید و در یخچال آن را نگهداری کنید. شب ها و حتی روز می توانید 
با نوک انگشت از این روغن به حالت ضربه ای و آرام، دور چشم بزنید. با این کار از پوست اطراف چشم به خوبی 

مراقبت کرده و جذابیت چهره شما سال های سال حفظ خواهد شد.

کرم دور چشم گیاهی و ضد چروک آيا آلوئه ورا واقعا آکنه و جای زخم را از بین می برد؟

بي شک در هر جامعه اي که از فرصت اندیشه و بازوي هنرمند 
کارگران بهتر استفاده شود توسعه و پیشرفت، رونقي دو چندان 
خواهد یافت.مناسبت اول می به عنوان روز کارگر به این لحاظ 
بوده است که چهارم می سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب 
و تجمع کارگران آمریکایی، پلیس به روی آنان آتش گشود که 
شماری کشته، عده ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. 
کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات 
روزانه کار از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بودند.رهبران کارگران 
حقانیت  اما  باختند،  جان  مستکبران  دست  به  شیکاگو 

گفته هایشان به تدریج بر همگان مسلم شد.در سال ۱9۱9 
براساس معاهده ورسای سازمان بین المللی کار به عنوان یک 
نهاد خودمختار و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
برپا شد. بهبود وضعّیت تولید، از عوامل اساسی شکوفایی اقتصاد و 
از طرفی نیروی کار، یکی از ارکان اصلی تولید است؛ بدین دلیل 
در دین اسالم، به کارفرمایان و صاحبان کار درباره حفظ و رعایت 
حقوق کارگران سفارش فراوانی شده است. برخی از این حقوق 
عبارتند از:پرداخت دستمزد عادالنه که دستمزد نیروی کار به طور 
معمول، بر اساس عرضه و تقاضای کار تعیین می شود؛ بنابراین، 

در جوامعی که نیروی کار فراوان است، دستمزدها کاهش می یابد 
و ممکن است در حّدی قرار گیرد که تأمین کننده حداقل نیازهای 
ضرور آنان نیز نباشد. در نظام اقتصادی اسالم، دستمزدها افزون 
بر این که باید تأمین کننده نیازهای اساسی فرد باشد، متناسب با 
کیفّیت و مقدار آن نیز باید افزایش یابد. یکی از مشکالتی که 
کارگران با آن مواجهند، این است که صاحبان کار، هنگام 
رکود، آنان را اخراج می کنند و هرگاه کارگری را با دستمزد 
کمتر بیابند، عذر کارگر پیشین را می خواهند؛ چنان که برخی 
کارگران ماهر، چنین مشکلی را برای کار فرما فراهم می کنند.

روز جهانی کارگر و سفارش اسالم به حقوق آنان

آیه روز

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند قطعا گناهانشان را از آنان می زداییم و بهتر از آنچه می 
کردند پاداششان می  دهیم. )سوره عنکبوت/ آیه ۷(

سخن روز

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط یک 
بار دیگر هم تالش کنیم. )توماس ادیسون(
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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 
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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.

۳۱۶۸۹۵4۷۲

۹۸۲۶۷4۱۳۵

4۷۵۲۱۳۶۸۹

۷۹۱4۵۶۸۲۳

۲۳4۱۸۹۵۶۷

۶۵۸۷۳۲۹4۱

۱۲۳۵4۸۷۹۶

۸۶۷۹۲۱۳۵4

۵4۹۳۶۷۲۱۸

استخدام نیروی ساده خانمجدول سودکو
 در رستوران

۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۳۹۶۸۴۳۳۷۱

برگ سبز خودروی پراید به شماره 
پالک ۳۳۴ د ۷۷ ایران ۳۲ به نام 
سمیه سفری مقدم فرزند غالمرضا 

به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۵۰۴۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

به یک نیروی خانم جهت کار در 
خشکشویی )شیفت صبح(نیازمندیم.
۳۲۴۵۴۵۷۷ -۰۹۳۳۵۶۱۱۶۶۴

به چند نیروی آقا جهت کار در 
کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۱۳۲۲۰

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی
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 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
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نقد و اقساط

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲۶ / ۰۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵۲۶۰۰-۳۲۴۴۷۱۱۰

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری
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نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰۹۱۵۲۶۴۱۸۴۸- جعفری نسب

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی ۲

۳۲۳۰۰۲۲۸
۰۹۱۵۵۶۲۹۶۸۳ -۰۹۱۵۱۶۱۳۷۷۶

طراحـی و اجـرای
 پروژه های شبکه ، سانترال ، سرور 
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حاشیه پاسداران ۱۵

تخریب و گودبرداری محمدی 0۹۱۵۵۶۳۷0۷4

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

به یک نیروی ماهر جهت 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- 0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲
کار با دستگاه CNC و یک 
نیروی ماهر جهت برشکاری 
MDF  کابینت در صنایع 
چوب توسکا نیازمندیم.

۰۹۱۵۷۴۱۹۵۵۶

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا ۳ پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
۳۱۵۵0

طاهری: ۰۹۱۵۳۴۰۱۱۸۶ قاسمی: ۰۹۱۵۱۶۰۶۸۳۶

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717
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آغاز اجرای مرحله عملیاتی طرح تاپ در استان

مرحله عملیاتی طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار تحت عنوان “طرح تاپ” آغاز شد. رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت هدف از اجرای این طرح را بهره برداری 
بهینه از ظرفیت بنگاه های تولیدی و خدماتی و به کارگیری توانمندی های اساتید و دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی و فارغ التحصیالن مشمول نظام وظیفه سربازی برای رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه 
بنگاه ها دانست. کفاشی افزود: در این طرح بنگاه های اقتصادی که نیاز به طرح پژوهشی دارند باید تا پایان اردیبهشت به سامانه iranetop.ir مراجعه و اطالعات واحد و نوع نیازمندی خود را به طرح پژوهشی ثبت کنند.

خبر ویژه

باند قاچاق موادمخدر صنعتی
 در خراسان جنوبی متالشی شد 

 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: یک باند قاچاق 
مواد مخدر صنعتی با کشف 25 کیلوگرم شیشه در 
بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در شهرستان قاینات، 
ایست  ماموران  افزود:  شجاع  سردار  شد.  متالشی 
عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  قاین  بازرسی  و 
به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و خودرو را 
برای بررسی بیشتر متوقف کردند.وی گفت: ماموران 
در بازرسی از اتوبوس متوقف شده 25 کیلوگرم شیشه 
را که به طرز بسیار ماهرانه ای داخل خودرو جاسازی 
شده بود، کشف کردند. وی تصریح کرد: در این رابطه 
یک دستگاه اتوبوس توقیف و پنج متهم که باندی 
مواد مخدر را حمل می کردند، دستگیر شدند. متهمان 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

*بر اساس اطالعیه شرکت آب و فاضالب،  امروز 
آب مشترکان شهرک چهکند بیرجند از ساعت 7 تا 

13 به دلیل اصالح شبکه آب قطع خواهد بود.
*نمایشگاه ضیافت الهی ویژه ماه مبارک رمضان در 
محل نمایشگاه  دائمی بین المللی بیرجند  برپا می شود .
نظام  سازمان  انتخابات  دوره  پنجمین  نام  *ثبت 

پرستاری از  امروز در استان آغاز می شود.
*رئیس ستاد دیه استان بامدیر مخابرات منطقه در 
راستای مسئولیت های اجتماعی و توسعه و تقویت 
همکاری با نهادها و سازمان های اثرگذار و استفاده از 
ظرفیت های موجود مخابرات منطقه ، دیدار و گفتگو کرد. 
*همزمان با هفته ایمنی در راه آهن، عملیات اجرای 
مرحله دوم طرح بهسازی بالک تل حمید - شهید 

منتظر القائم راه آهن شرق آغاز شد.
*62 کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف 
از مراکز عرضه در آرین شهر توقیف و معدوم شد.

سبب  حرارتی  بروز  تجهیزات  از  نکردن  *استفاده 
خسارت 220 میلیون تومانی یک واحد مرغداری واقع 

در طبس مسینا از توابع شهرستان درمیان شد.

حیات بیرجندی ها در مسیر جدید
۵ میلیارد تومان اعتبار برای

 تصفیه خانه آب بیرجند تامین شد
آب  خانه  تصفیه  واگذاری  مناقصه  محمودآبادی- 
بیرجند به بخش خصوصی تمام شد. شهریور 13۹۴ 
بود که با حضور معاون اول رئیس جمهور تصفیه خانه 

شرب بیرجند بهره داری رسمی شد.
آب  تصفیه خانه  پروژه  اجرایی  مدیر  مراسم  آن  در 
بیرجند اعالم کرد: برای بهره برداری از این پروژه بالغ بر 
15 میلیارد تومان هزینه شده است.مریم قوی پنجه با 
بیان اینکه این تصفیه خانه اولین تصفیه خانه شیمیایی 
خاورمیانه در این ابعاد است، افزود: در این تصفیه خانه 
آب به دو روش ro )اسمز معکوس( و پلت راکتور 
تصفیه می شود. هرچند دلیل اصلی راه اندازی این 
تصفیه خانه وجود کروم 6 ظرفیتی در آب بیرجند 
بود. اما هزینه های تصفیه کارکرد این تصفیه خانه 
 ارزشمند را دچار چالش هایی کرد که مهمترین آن ها 
تامین مواد اولیه و اعتبارات الزم برای ادامه فعالیت 
آن بود. تا جایی که سال گذشته زمزمه هایی درباره 
تعطیلی این تصفیه خانه شنیده می شد. تمام این 
مشکالت تصمیم گیری مسئوالن تصفیه خانه را 
به سمتی برد که پای بخش خصوصی را به میدان 
باز کنند. تصمیمی که شاید خیال موسسان را راحت 
کند. اما دغدغه های دیگری را برای بیرجندی ها به 
وجود آورد. آیا بخش خصوصی به خوبی عمل خواهد 
کرد؟هزینه آب بها چه خواهد شد؟مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای خراسان جنوبی در پاسخ به این دغدغه 
از  بعد  بیرجند  در  آب  بهای  هزینه  کرد:  اعالم  ها 

واگذاری به بخش خصوصی تغییر نخواهد کرد.
مهندس امامی با اشاره به اینکه از محل اعتبارات 
مدیریت بحران ماده 10 و 12 مبلغ 5 میلیارد تومان 
برای تصفیه خانه آب شرب بیرجند تامین شده است، 
افزود: مشکل خاصی در  زمینه اعتبارات الزم برای 
تصفیه خانه وجود ندارد. وی در ادامه از اتمام مناقصه 
واگذاری تصفیه خانه به بخش خصوصی خبر داد و 
گفت: قرارداد مورد نظر در حال تنظیم است که بعد از 

اتمام اطالع رسانی انجام خواهد شد.
امامی درباره افزایش هزینه آب بها نیز اعالم کرد: با 
توجه به مواردی که در نظر گرفتیم، قیمت آب بها بعد 
از واگذاری به بخش خصوصی افزایش نخواهد یافت.

پروژه  درباره  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
پساب تصفیه خانه نیز عنوان کرد: حدود ۹ کیلومتر 
از این طرح اجرا شده که بعد از اختالط در پساب 
قرار  کشاورزی  بخش  اختیار  در  بیرجند  فاضالب 
نظرات  توانند  می  ارجمند  )خوانندگان  گیرد.  می 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

اخبار کوتاه

انتقاد امام جمعه بیرجند از بی توجهی دولت به اشتغال جوانان

 نبود اعتبار کافی سبب افت
 تیم های فوتبال

 تسنیم- دبیر هیئت فوتبال شهرستان بیرجند با بیان 
اینکه نبود اعتبار کافی سبب افت تیم های فوتبال در 
شهرستان و استان شده است، گفت: لیگ بزرگساالن 
فوتبال در شهرستان پویا نیست و برای پویایی آن باید 
مدارس فوتبال و کالس های آموزشی را برگزار کنیم. 
عظیمی در نشست خبری اظهار کرد: هیچ مشکلی از 
نظر مربی وجود ندارد اما در زمینه کیفی سازی دچار 
مشکل هستیم. وی افزود: برگزاری کالس تنها راه 
موفقیت نیست و برای رسیدن به موفقیت نیاز به 
نیروی انسانی، منابع مالی، مدیریت و زیرساخت ها 
الزم است. رئیس هیئت فوتبال شهرستان بیرجند هم 
از وجود 2 هزار ورزشکار سازمان یافته در فوتبال این 
شهرستان خبر داد و گفت: متاسفانه از لحاظ حمایت 
بخش خصوصی در فقر قرار داریم و حمایت بخش 
خصوصی از رشته فوتبال کمرنگ است. حبیب زاده 
با بیان اینکه جام رمضان آقایان در بیرجند برگزار 
می شود  گفت: امسال برای نخستین بار مسابقات جام 

رمضان بانوان برگزار خواهد شد.

ورود ملخ ها به برخی
 از  مراتع کنترل شد

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ارتباط با ورود 
مراتع  در  ملخ ها  کرد:  اظهار  نهبندان  به  ملخ ها 
به  نشده اند.  کشاورزی  اراضی  وارد  هنوز  و  بوده 
گزارش فارس، قوسی با بیان اینکه پیش بینی های 
از  شده،گفت:  انجام  ملخ ها  با  مقابله  برای  الزم 
ابتدای هفته جاری اکیپ ها و شبکه های مراقبت 
این  در  دامپزشکی  و  طبیعی  منابع  همکاری  با 
وی  شده اند.  مستقر  سم پاشی  کار  برای  منطقه 
داشته  قرار  جفت گیری  مرحله  در  ملخ ها  افزود: 
خود  به  آسیب  و  طغیانی  حالت  خوشبختانه  و 
هیچ  جای  اندیشیده شده  تدابیر  با  که  نگرفته اند 

گونه نگرانی وجود ندارد.

نت
نتر

:  ای
س

عک

تردد در پل موسی بن جعفر )ع(
 بیرجند انجام می شود

استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  ایرنا-   
گفت: پل موسی بن جعفر )ع( شهر بیرجند که به 
دالیلی مسدود شده بود، باز و تردد در حال انجام 
است. سرهنگ عباسی افزود: پل موسی بن جعفر 
مجدد  بازگشایی  از  بعد  ساعاتی  گذشته  روز  )ع( 
مسدود شد اما اکنون تردد در آن انجام می شود. 
وی بیان کرد: این مسیر با نواقصی از جمله کمبود 
روشنایی، نبود سرعت کاه و سایر موارد مواجه بود 
که شهرداری بیرجند متعهد شد تا پایان هفته برای 
رفع نواقص اقدام کند. وی اظهار کرد: هنگام بازدید 
مشکالت  سایر  زودی  به  شد  مقرر  معبر   این  از 
مشکل  شهروندان  برای  تردد  تا  شود  رفع  آن 
 ساز نشود. وی گفت: مسیر موسی بن جعفر )ع(

 تقاطع ورودی این بلوار از حاشیه کنار گذر ضلع 
غربی یکطرفه خواهد شد. سرهنگ عباسی افزود: 
آیلند و بریدگی و تمامی مسیرهای فرعی این پل 
به منظور تردد بهتر و ایمن تر مسدود شده است 
و در گذشته تردد از کنار کانال انجام می شد که 
این مسیر یکطرفه می شود و شهروندان باید درست 

تعیین مسیر کنند تا دچار مشکل نشوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

دادرس مقدم - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
شد.طی  منصوب  جنوبی  خراسان  استانداری 
خوش  ناصر  دکتر  کشور،  وزیر  سوی  از  حکمی 
خبر به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی منصوب شد.به گزارش 
آوا و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری 
خراسان جنوبی، ناصر خوش خبر فرزند شهید و 
از جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
می باشد که دارای مدرک دکترای جامعه شناسی 
است.بر پایه این گزارش، فرماندار شهرستان ایالم، 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
ایالم، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری ایالم،مشاور ارشد استاندار ایالم 
و  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  دفتر  مدیرکل  و 
مشاور استاندار ایالم در امور ایثارگران از مهمترین 

سوابق اجرایی وی می باشد.

کاری -  رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
بیرجند با  بیان اینکه همایش کویر لوت در دو بخش 
علمی و بازدید از کویر برگزار خواهد شد، اظهار کرد: 
12 اردیبهشت نقطه پایان کار درباره ظرفیت های 
بیابان لوت نیست، بلکه آغاز حرکتی 10 ساله است 
را مشاهده خواهیم  آن  ثمرات  که در سال 1۴0۸ 
کرد. مجیدی روز گذشته در نشست خبری همایش 
بین المللی گردشگری بیابان لوت  یادآور شد:   فرهنگ، 
مهمترین  از  اقتصاد  و  گردشگری  شناسی،  مردم 
مسایلی است که با محوریت بیابان لوت می توان 
پژوهش های خوبی درباره آن انجام داد. وی با بیان 
اینکه  فراهم نبودن زیر ساخت های حمل و نقل در 
خراسان جنوبی حضور بسیاری از مهمانان همایش ها را 
با مشکل رو به رو می کند، یادآور شد: برخی از مهمانان 
وقتی صبح در همایش شرکت می کنند به واسطه 
برنامه ها باید عصر به تهران برگردند که پروازهای 
فرودگاه بیرجند چنین موقعیتی را فراهم نمی کند.

افتتاح نمایشگاه عکس
 بیابان لوت در باغ اکبریه

به  اشاره  با   همایش  این  های  برنامه  درباره  وی 
بازدید  استارتاپ و  آموزشی و  برگزاری کارگاه های 
تورگردانان از بیابان لوت عنوان کرد: عصر چهارشنبه 
یازده اردیبهشت اولین نمایشگاه عکس بیابان لوت در 
باغ اکبریه افتتاح می شود.رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه در این همایش 
موضوع دبیرخانه دائمی همایش بیابان لوت مطرح  
خواهد شد، ادامه داد: هر دو سال یک بار همایش در 
استان های مشرف به بیابان و کویر لوت برگزار  خواهد 
شد. مجیدی یادآور شد: با حضور مسئوالن کشوری 

امروز نشست تخصصی دیپلماسی تجاری و اقتصادی 
با برخی از مسئوالن اتاق بازرگانی و وزارت خارجه در 

اتاق بازرگانی بیرجند برگزار می شود.

افزایش حجم سرمایه گذاری
 بعد از ثبت جهانی بیابان لوت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی نیز در این نشست  گفت: از زمانی 
که بیابان لوت در فهرست یونسکو ثبت جهانی شد 
تاکنون حجم سرمایه گذاری در روستاهای مشرف به 
این بیابان افزایش یافته است.حسن رمضانی با بیان 
اینکه پس از ثبت جهانی این اثر طبیعی بسیاری از 
نگاه ها معطوف این جاذبه طبیعی شده است، ادامه داد: 
به این دلیل  متقاضیانی را برای ساخت کمپ و اقامتگاه 
بومگردی در روستاهای چاهداشی، حیدرآباد، دهسلم 
و چهارفرسخ داشته ایم. وی ابراز امیدواری کرد: با 
حمایت دانشگاه بیرجند وسایر مسئوالن و  با تداوم این 

دغدغه ها در سایه نشست های علمی راه برون رفت از 
مشکالت  گردشگری استان را بیابیم. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، 
با بیان اینکه در گذشته از کویر به عنوان مشکل یاد 

می شد ، خاطر نشان کرد: اما  امروز شهرستان های 
گوناگون  به دنبال یافتن نقطه ای کویری هستند که 

به عنوان فرصت گردشگری معرفی کنند.

حضور چشمگیر گردشگران 
در پلوند فردوس در روزهای گذشته

وی  یادآور شد:  خوشبختانه در روزهای گذشته حضور 
گردشگران در کویر پلوند فردوس چشمگیر بوده است  
که این حضور به گونه ای بود که تمام مکان های 

اقامتی با ظرفیت کامل پر شد. 
در  کویری  مستعد  نقاط  اینکه  بیان  با  رمضانی 
شهرستان های بشرویه، طبس، فردوس، زیرکوه و 
نهبندان وجود دارد که برای جذب گردشگر مناسب 

است، ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های دقیق 
و کارآمد به صنعت گردشگری کمک  شود. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور 
شد: برگزاری همایش ها برای مطرح کردن قابلیت 

های استان در عرصه های ملی و بین المللی مثمر و 
قابل توجه است. وی با بیان اینکه اکنون  ۴5 اقامتگاه 
بومگردی فعال وجود دارد، افزود: بیش از 60 درصد 
این اقامتگاه ها در روستاهای کویری واقع شده است.

اولین کمپ کویری در روستای دهسلم
با بیان اینکه اولین کمپ کویری استان  رمضانی 
در روستای دهسلم شهرستان نهبندان ساخته شده 
است، ادامه داد: برای این پروژه ۸00 میلیون تومان 
اعتبار اختصاص یافت و هم اکنون در اختیار بخش 

خصوصی است که از آن بهره برداری می شود.
اقدام های خوب  وی خاطر نشان کرد: همچنین 
 زیرساختی برای تامین آب و راه دسترسی به کویر 

سه قلعه نیز انجام شده است. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه 200 میلیون تومان اعتبار ملی برای برق رسانی 
به کویر همت آباد زیرکوه تخصیص داده شده است، 
بیان کرد: سرمایه گذاری در کویر استان نسبت به سال 
های گذشته رونق زیادی داشته است. وی با بیان اینکه 
تجربه ای که نوروز امسال داشتیم با توجه به وضع  
اقلیمی کشور سفر به خراسان جنوبی و ماندگاری در 
استان افزایش یافت،  ادامه داد: ظرفیت تمام اقامتگاه 
های بومگردی کامل شد و ضریب اشغال برخی هتل 
ها نیز نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش 

داشت.

ارسال ۱۳۵ مقاله به همایش 
از کشورهای گوناگون

رئیس دانشگاه بیرجند هم در این نشست با بیان اینکه  
آموزش عالی از پایه های اصلی در نگهداشت جمعیت 
است،گفت:  حوزه گردشگری با کمترین سرمایه گذاری 
کالن به اشتغال و پایداری جمعیت این استان کمک 
می کند.وی عنوان کرد: برای این همایش 135 مقاله 
از کشورهای گوناگون چون ترکیه، انگلیس و استرالیا 
و داخل کشور ارسال شده است.احمد خامسان با تأکید 
بر اینکه رونق اقتصادی با توسعه صنعت گردشگری 
محقق می شود، ادامه داد:  در برگزاری همایش مذکور 
بخش خصوصی و دولتی مشارکت دارند بنابراین امید 
است از این موهبت طبیعی و الهی )بیابان لوت( حداکثر 

استفاده را برای این منطقه داشته باشیم.
گفتنی است اولین همایش بین المللی گردشگری 
بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی از امروز 
)چهارشنبه( یازدهم اردیبهشت در بیرجند برگزار می 

همایش کویر لوت، آغاز حرکت ۱۰ ساله برای معرفی ظرفیت ها

ری
 اکب
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عک

 تصمیم شورای عالی شهرسازی برای منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند

توزیع ۲۰۵ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  رئیس  به  نامه ای 
منطقه  درباره  شورا  مصوب  خراسان جنوبی 
ابالغ کرد.  را  بیرجند  دره  بند  نمونه گردشگری 
در  صادق  مالواجرد  فرزانه  تسنیم،  گزارش  به 
منطقه  درباره  شورا  مصوب  استاندار  به  نامه ای 
نمونه گردشگری بند دره بیرجند را ابالغ کرد و 
تا ظرف  اتخاذ کند  ترتیبی  استانداری  مقرر شد 
بنددره و  دو ماه اسناد منطقه نمونه گردشگری 
سند پهنه بندی حریم بیرجند تهیه و به دبیرخانه 
شورای عالی ارائه شود. در این نامه آمده است: 
با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه 

کاربری  تدقیق  شامل  طرح  پیشنهادات  استان 
مرحله   این  در  آنها  در  بارگذاری  دقیق  میزان  و 
مالکیت  تحت  اراضی  از  قسمتی  به  منحصر 
سرمایه گذار شود که در محدوده مصوب شورای 

برنامه ریزی و توسعه واقع شده است.
)بر اساس نقشه های سرمایه گذار 3۸ / 13 هکتار 
از اراضی تحت مالکیت سرمایه گذار در محدوده 
مصوب شورا واقع شده( و با توجه به مغایریت بین 
متن و نقشه مصوب شورا نظر قطعی و اصالحی 
دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط 

دبیرخانه اخذ شود.
مالکیت  در  محدوده  خارج  پهنه های  عناوین 

و  راه  شورا،  دبیرخانه  هماهنگی  با  سرمایه گذار 
شهرسازی،  میراث فرهنگی و استانداری بازنگری 
و به عنوان نقشه راه توسعه آتی منطقه در اسناد 
طرح لحاظ شود. تاکید می شود حداکثر سطح اشغال 
و تراکم ساختمانی احداثات در همه کاربری ها به 
ترتیب معادل پنج درصد و 10 درصد از محدوده 

تحت مالکیت سرمایه گذار خواهد بود.
عرصه و حریم و ضوابط مترتب بر آثار تاریخی 
ارزشمند ثبتی در منطقه از جمله بند تاریخی در 

اسناد منعکس شود. 
مفاد مجوز محیط  زیست در طرح نهایی لحاظ 
شود. با توجه به میزان گردشگران ورودی تحلیل 

استاندارد   اساس  بر  مصرفی  آب  دقیق  میزان 
برنامه و بودجه و طی استعالم مجدد اداره کل 
تایید  مراتب  منطقه ای  آب  از  شهرسازی  و  راه 
امکان اختصاص این میزان آب مصرفی از شبکه 
آب رسانی بیرجند و استفاده از آب ذخیره شده در 
اخذ  غیرشرب  مصارف  برای  تاریخی  بند  پشت 
و جهت تصویب به دبیرخانه شورای عالی ارائه 
اجرایی  طرح  نقشه  است:  آمده  ادامه  در  شود. 
تصفیه خانه پس  ایستگاه  و  فاضالب  جمع آوری 
از اخذ تایید شرکت آب منطقه ای در اسناد طرح 
لحاظ شود. تمام تجهیزات و تاسیسات موردنیاز و 
پشتیبان برای اراضی تحت مالکیت سرمایه گذار   

از جمله ایستگاه تصفیه خانه باید در همین اراضی 
مکان یابی و اجرا شود. هرگونه عملیات اجرایی 
در خارج از این اراضی تحت عنوان منطقه نمونه 
مراجع  از  جدید  مصوب  اخذ  بدون  گردشگری 
و  شهرسازی  شورای عالی  و  استانی  ذیصالح 

معماری ایران، ممنوع خواهد بود. 
خط شمالی حریم شهر به نحوی اصالح که کل 
اراضی منطقه نمونه گردشگری بند دره در حریم 
شهر بیرجند قرار گیرد. الزم است در این زمینه، نقشه 
پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر بیرجند اصالح  
و اراضی موردنظر  به عنوان منطقه نمونه گردشگری 

در سند پهنه بندی حریم لحاظ شود.

خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
تسهیالت  تومان  میلیارد   205 توزیع  از  جنوبی 
از  استان  در  عشایری  و  روستایی  قیمت  ارزان 
مهر گزارش  به  داد.  خبر  گذشته  سال   ابتدای 

از  تجلیل  مراسم  در  شب  دوشنبه  رکنی  عباس 
کرد:  تصریح  فردوس  شهرستان  نمونه  کارگران 
تومان  میلیارد  دریافت 23  با  فردوس  شهرستان 
تسهیالت پایدار روستایی که به 100 طرح پرداخت 
داد.  اختصاص  خود  به  را  استان  سوم  رتبه  شده 
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری خراسان جنوبی در 
سال ۹6، 11 و نیم درصد بوده گفت: در سال ۹7 

توانستیم این مقدار را به ۸ و نیم درصد کاهش 
دهیم.رکنی اضافه کرد: برابر آمار سازمان تأمین 
اجتماعی در سال ۹6، 11 هزار و 232 کارگاه فعال 
داشته ایم که در سال ۹7 با 6 درصد رشد و اضافه 
شدن 63۸ کارگاه دیگر این رقم را به 11 هزار و 
۸70 کارگاه افزایش دادیم. مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به استقرار دبیرخانه اشتغال 
در این سازمان گفت: از وظایف مهم ما رونق تولید 
و اشتغال است که امیدواریم برای مراحل سوم و 
چهارم تسهیالت پایدار روستایی تمام دستگاه های 
ذیربط با ما همکاری نمایند. رکنی از توزیع 205 

میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت روستایی و 
عشایری در استان از ابتدای سال گذشته خبر داد و 
افزود: این تسهیالت با نرخ ۴ و 6 درصد به 1۴00 
طرح اختصاص یافته است.امام جمعه فردوس نیز 
توسط  کارگران  حقوق  و  حق  کامل  پرداخت  بر 
در  مشاغل  برخی  افزود:  و  تاکید  کارفرمایان 
فردوس مانند پزشکان که درآمدهای باالیی دارند 
از پرداخت حقوق کامل حتی یک منشی خودداری 
باید  و  است  کارگر  به  ظلم  این  که  می کنند 
نظارت ها بیشتر شود.حجت االسالم بابایی با اشاره 
به در شرف تأسیس بودن شرکت تعاونی توسعه و 

عمران فردوس از مردم خواست برای رونق اشتغال 
نسبت به خرید سهام این شرکت اقدام تا در آینده 

نزدیک راه اندازی شود.
معاون سیاسی امنیتی فرماندار فردوس نیز گفت: در 
قداست و اهمیت کار همین بس که پیامبر )ص( 
بر دستان کارگران بوسه زده و امروز کارگران در 
خط مقدم جنگ اقتصادی علیرغم تمام مشکالت 
به رونق تولید وکسب و کار ادامه می دهند. حسین 
اسماعیلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید برونسی 
به عنوان اسوه کارگران گفت: استکبار جهانی که 
جنگ  در  انقالب  توفنده  موج  کردن  متوقف  در 

نظامی نا امید شده و تمام توان خود را برای مقابله 
در صحنه جنگ اقتصادی گذاشته است.

در این مراسم از کارگران نمونه واحدهای تولیدی و 
دستگاه های اجرایی شهرستان تجلیل و برنامه های 
از قبیل نمایش گروه طنز نبوت  شاد و متنوعی 

باغشهر اسالمیه برای حاضران اجرا شد.

ان
جازی

  ح
س:

عک
از  انتقاد  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی   نماینده 
بی توجهی دولت به اشتغال جوانان گفت: با توجه به 
شرایط کنونی می طلبد که بیشتر به جای پرداختن 
به جنبه تئوری به جنبه میدانی پرداخته شود. آیت ا...

عبادی در دیدار با مشاور معاون اشتغال کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اظهار کرد: در حالی که شما نگران آن 
دسته از افرادی هستید که تحت حمایت کمیته امداد، 
بهزیستی و دیگر نهادها هستند بنده بیشتر نگران آن 
افرادی هستم که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و 
این نگرانی نیز بر اساس مراجعاتی است که به دفتر 

می شود. وی گفت: افرادی که به دفتر مراجعه می کنند 
نه زیرپوشش کمیته امداد و نه زیرپوشش بهزیستی و 
دیگر ارگان های حمایتی هستند و حال و روزشان از 
دیگران بسیار بدتر است و این در حالی است که چه 
از نظر استعداد فیزیکی و چه از نظر استعداد فکری و 
به عنوان نیروی تحصیل کرده دارای ظرفیت باالیی 
هستند و انسان واقعاً شرمنده می شود بنابراین می طلبد 
این مسائل به مسئوالن باالدستی منعکس شود تا 
اگر گوش شنوایی باشد اقدام خوبی برای این مردم 
انجام دهند.عبادی بیان کرد: اگر بخواهیم برای این 

مردم با این سابقه، کار و اشتغالی ایجاد کنیم برای 
کشور سرمایه گذاری کرده ایم که آن هم منافعش 
به خود دولت برمی گردد اما در این کار کوتاهی شده 
از کشور خارج  تا جوانان عزیزی  و باعث می شود 
شوند و برخی دیگر نیز از این اداره به آن اداره روانه 
شوند و تلخ تر از همه نیز این است که جوانی به یک 
سازمان مراجعه کند و مسئول به جای پاسخ دادن به 
وی می خندد و این بسیار سخت و ناگوار است. وی 
تصریح کرد: کارگری و کارمندی در دولت امروز به 
برده داری شبیه تر است. امام جمعه بیرجند بیان کرد: 

با توجه به شرایط کنونی می طلبد که بیشتر به جای 
پرداختن به جنبه تئوری به جنبه میدانی پرداخته شود 

و از مسئوالن ذیربط دولتی نیز بخواهیم که درست و 
جدی وارد میدان شوند.
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، حمید مرادی 
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان  جنوبی، روز گذشته در افتتاحیه 
مناظرات  کرد:  اظهار  دانشجویان  مناظره  ملی  مسابقات  دوره  هشتمین 
سازمان  همت  به  گفتگو  فرهنگ  ارتقای  هدف  با  ساله  هر  دانشجویی 

دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه مناظره فرصتی برای یادگیری است، افزود: در این مسابقات 
دانشجویان با کار گروهی و منسجم و هدفمند آشنا شده و این مسابقات در 
ایجاد انگیزه، ارتقای دانش و آگاهی، تمرین و تقویت فعالیت های فرهنگی، 
 اجتماعی و سیاسی و رشد و شکوفایی فرهنگ گفتگو بسیار تاثیرگذار است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان  جنوبی خاطرنشان کرد: امسال 
تیم  نهایت 21  در  که  کردند  نام  ثبت  مسابقات  این  در  تیم  حدود 26 
از  دور  این  در  و  کرده  ارسال  جهاددانشگاهی  برای  را  خود  مستندات 

مسابقات، شرکت کردند.
دانشجویان  با حضور  روز  برگزاری مسابقات در چهار  به  اشاره  با  مرادی 
دانشگاه های استان، از اختتامیه مسابقه در 14 اردیبهشت ماه در سالن 
اجتماعات فرهنگ ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 

خبر داد.

مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان 
با حضور ۲۱ تیم از دانشگاه های استان در دانشگاه بیرجند آغاز شد

آغاز  مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان در بیرجند
اختتامیه مسابقات؛  14 اردیبهشت ماه

عکس : خزیمه

نمی گذاریم آمریکا موفق شود

تصمیم  گذاریم  نمی  گفت:  رئیس جمهور  روحانی 
به  ایران  نفت  به صفر رساندن صادرات  آمریکا در 
نتیجه برسد؛ ماه های آینده خواهند دید. هدف آمریکا 
از قطع صادرات نفت کاهش درآمد ارزی ماست؛ راه 

مقابله با آن تولید و صادرات غیرنفتی است.

اروپایی ها نگران ایران هستند

حشمت ا... فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با اشاره به دیدارش با فرستاده 
دولت نروژ گفت: اروپایی ها نگران هستند ایران به 

راهبرد مشارکت جویانه خود پایان دهد.

اولویت آمریکا ، منافع اسرائیل است!

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل گفت: اصل حاکم بر سیاست خارجی 
این کشور، »اول  کنونی  دولت  در  ویژه  به  آمریکا، 

آمریکا« نیست، بلکه »اول اسرائیل« است.

اروپا برای حفظ برجام هزینه دهد

سید عباس عراقچی گفت: حمایت های سیاسی کافی 
نیست و اروپا باید برای حفظ برجام هزینه بدهد و گرنه 

توافق قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

آمادگی مدیر اینستکس 
برای تجارت با ایران

مدیر اینستکس )ساز و کار تبادالت تجاری با ایران( 
اعالم کرد: با جدیت به دنبال اولین تبادل تجاری با 
همتای ایرانی خود در سریعترین زمان ممکن است.

نماینده عراق: پایبندی به تحریم  
آمریکا »خودکشی اقتصادی« است

ائتالف الفتح با تأکید بر لزوم عدم همراهی عراق با 
تحریم ها، اظهار کرد بغداد حاضر نیست با ترک تعامل 
اقتصادی و تجاری با تهران، خود را به مخاطره بیاندازد.
یک نماینده عراقی نیز اعالم کرد: حرکت به سمت 
گزینه پایبندی به تحریم های تحمیلی علیه ایران، 
»به منزله خودکشی اقتصادی کشور )عراق( است«.

پژمانفر: آذری جهرمی به جای 
توییت بازی پاسخگو باشد

حجت االسالم پژمانفر گفت: وزیر ارتباطات به جای 
اینکه مشغول توییت بازی باشد، باید به مردم پاسخ دهد 
که چرا امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و 

تهدیدات خارجی شده است.

حمله کیهان به عباس عبدی

به اظهارات عباس عبدی درباره  کیهان در واکنش 
ترور طلبه همدانی نوشت: عباس عبدی، متهم فروش 
اطالعات به بیگانگان و نظریه ساز »خروج از حاکمیت« 
است که در یادداشتی در روزنامه اعتماد گفته است: »قاتل 

واقعی طلبه همدانی، بخشی از جریان اصولگراست!«

واریز مرحله دوم هزینه سفر
 حج ۹۸ از دیروز آغاز شد

طبق اعالم قبلی سازمان حج و زیارت و تمهیدات 
اندیشیده شده، هزینه سفر حج ۹۸ در دو مرحله از 
متقاضیان دریافت می شود که واریز مرحله اول در 
واریز  و  بود  گرفته  انجام  گذشته  سال  ماه  اسفند 
مرحله دوم هزینه سفر نیز از روز سه شنبه دهم 

اردیبهشت ماه و به مدت ۱۰ روز انجام می پذیرد.

امروز برای کارگران
 تعطیل رسمی است

تسنیم- رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به ماده ۶۳ قانون کار اظهار کرد: روز 
کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای 
کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در 

این روز کارگران را وادار به کار کنند.

آغاز سهمیه بندی بنزین 
احتماال از پنجشنبه

از  بنزین  سهمیه بندی  طرح  اجرای  از  آگاه  منابع 
قیمت  و  دهند  می  خبر  پنجشنبه  روز  ساعت 24 
بنزین سهمیه ای احتماال ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر 
دست  به  اطالعات  براساس  ماند.  خواهد  باقی 
آمده طرح سهمیه بندی بنزین به تصویب شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و هیئت 
دولت قصد دارد احتمااًل از روز پنجشنبه طرح ناکارآمد 
تخصیص سهمیه به خودرو را مجدد اجرایی کند.    

غذای مردم شناسنامه دار می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با راه اندازی سامانه صدور 
حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، غذای 
مصرفی مردم شناسنامه دار می شود و در صورتی 
محصول  آن  برای  کردن  دار  شناسنامه  روند  که 
طی شده باشد، کد استاندارد نیز دریافت می کند.

چک آزاد وارد سیستم بانکی شد

مشتریان سیستم بانکی با تغییرات چک آزاد در راستای 
قانون جدید چک،از این پس می توانند سه بار در سال 
بدون  شعب  در  وجه  برداشت  برای  آزاد”  “چک  از 
همراه داشتن دسته چک استفاده کنند. چک آزاد یکی 
از خدمات سیستم بانکی است که تاکنون به ندرت 
 استفاده شده ولی با تغییراتی در استفاده از چک آزاد ،

انتظار می رود استفاده از چک آزاد افزایش پیدا کند.

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش
 خراسان جنوبی

با توجه به نیاز مبرم تقویت بنیه مالی تعاونی از کلیه اعضا خواهشمند است با واریز مبلع 10 میلیون 
تومان به حساب شماره 4000111۳۸۷۷0621 نزد بانک توسعه تعاون واقع در خیابان پاسداران شعبه 
مرکزی آورده خود را به سقف هفتاد میلیون برسانند. تسریع در واریز وجه موجب برخورداری از امتیازات 

متعلقه خواهد بود. 
هیئت مدیره

خانواده های محترم دعا گویان، توانایی و جمیع
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحوم کربالیی محمود  دعاگویان
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده،  از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران و 
واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. ضمنا مراسم سومین روز 
درگذشت آن مرحوم امروز چهارشنبه ۹۸/۲/۱۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد. تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی -  دار االیتام حضرت ابوالفضل )ع(

 صندوق بیمه با ابوالفضل - مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی 

سرکار خانم کریمی پور
فقدان  تاسف بار پدر بزرگوارتان 

را حضور شما تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

به اطالع کلیه مخاطبین و هم استانی هـای 
عزیز می رساند:

روزنامه آوای خراسان جنوبی افتخار دارد 
 به مناسبت بزرگداشت مقام معلم کلیه آگهی های 

تبریک )روز معلم( را در 
صفحات داخلی با 50 درصد

 صفحه آخر 35 درصد
 و صفحه اول 25 درصد تخفیف 

به چاپ رساند.

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی اجرای عملیات فاز 
دوم تکمیل استخر سرپوشیده شهرستان بشرویه به شماره 209۸000165000001 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه تاریخ 1۳9۸/02/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ  9۸/02/10 

لغایت ساعت 19 مورخ 9۸/02/12 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 9 صبح  روز  دوشنبه تاریخ 9۸/02/2۳ 

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  9۸/02/2۳ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه و ارائه پاکت های  الف و ارزیابی کیفی :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مفتح 2۷ - استادیوم آزادی - اداره کل ورزش و جوانان 

خراسان جنوبی 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 021-419۳4 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(

حداقل مبلغ سپرده گذاری:  ۵۰ میلیون ریال
حداقل مدت سپرده گذاری:  ۲ ماه

مدت بازپرداخت اقساط:  
به دلخواه مشتریان حداکثر ۲۴ ماه

سقف تسهیالت :
یک میلیارد ریال ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نرخ سود تسهیالت:  ۱۲ درصد

برای کسب اطالعات بیشتر به شعب بانک کشاورزی مراجعه نمایید.

تامین اجتماعی عاملی تاثیرگذار در افزایش تولید، شکوفایی اقتصادی، همدلی  و وفاق ، روابط کارگری و کارفرمایی است 
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی روز کارگر بر نیروهای مولد  و سخت کوش ایران اسالمی مبارک باد


