
سرمقاله

دوشنبه 20  خرداد 1398  *  6 شوال  1440  *  10  ژوئن  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و دوم  *  شماره: 4367

5معیشت 29 هزار خانوار در گرو مراتع استان5 درگذشت آیت ا... سید محمدتقی نقوی5آغاز ساخت ده هزار واحد مسکونی برای نیازمندان

تغییر ساعت کاری ادارات  استان
 از اول تیر،  به دلیل گرما به مدت یک ماه انجام می شود

قوسی ، در نشست خبری هفته جهاد کشاورزی عنوان کرد :

نقش پررنگ مدیریت منابع آب 
در پروژه های هفته جهاد کشاورزی

صفحه  5

صفحه  6

عکس:  اینترنت

*مهرآیین

گردشگری “فریب”
شاید داستان آن روستایی اهل فارس 
را شنیده اید که شبی  اتفاقی میزبان 
چند گردشگر آلمانی شد و بدون هیچ 
چشمداشتی با همه داشته هایش از آنها 
پذیرایی کرد، آنها رفتند و بعد از مدتی 
او  درباره  فرستادند  او  برای  یورو   200
بسیار تبلیغ کردند،مهمانان تازه ای  آمدند 
و... تا آن که روستایی فقیر آن روز به 
فکرایجاد یک خانه بومگردی افتاد وحاال 
را  ایران  روستایی  ثروتمندترین  عنوان 
دارد و فرصت سر خاراندن هم  ندارد ! 
حاال این داستان را هم بشنوید و مقایسه 
کنید: روز آخر رمضان به یک اقامتگاه  
بومگردی در یک روستای کوهستانی 
2 صفحه  در  ادامه   ... رفتیم  استان 

 

 

 

مگر انتخابات بدون
 وعده می شود؟!

لعیا جنیدی:

صفحه 2

مردم در انتخابات ها 
درست انتخاب نمی کنند 

سردار رحیم صفوی:

شادمانه به نجفی
 زمین خورده لگد می زنند!

محسن میردامادی: 

صفحه 2

صفحه 2

خیر گرانقدرجناب آقای هادی سردار
با قلبی مملو از اندوه درگذشت پدر عزیزتان 

را حضور شما تسلیت عرض نموده، از پروردگار سبحان 
برای آن مرحوم غفران و برای بازماندگان

 صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
موسسه خیریه مهر کویر

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه  
گلثوم اکبرزاده همسر مرحوم عباسعلی وردی
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 98/3/20 از ساعت 17 

الی 18 در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در بیست 
متری چهارم مدرس، خیابان عدالت برگزار می شود.

خانواده های: وردی، اکبرزاده و سایر بستگان

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق    09151655537- بلوچی

حفـظ سالمـت بـا انـدازه گیـری منظـم فشـار خـون.

فراخوان مدیریت بهزیستی شهرستان بیرجند جهت راه اندازی
 مرکز نگهداری دختران 12 تا 18 سال بی سرپرست و بدسرپرست 

شرح در صفحه 2

به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست
پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

 از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( تلفن 111
سه شنبه مورخ 98/3/21        از ساعت 10 الی 11:30

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

آگهـی مزایـده
کارخانه هبلکس بیرجند وابسته به موسسه عمران و توسعه رضوی 
سری   SH-PA760 مدل  شیرینگ  دستگاه  یک  دارد:  نظر  در 
۱۱۰۰۴۳۹۴۰۱ با مشخصات  مندرج در جدول ذیل به صورت مزایده 

واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اطالعات اسناد مربوطه از تاریخ درج آگهی به 
مدت یک هفته به آدرس دفتر سازمان واقع در بیرجند، بلوار مسافر، حاشیه میدان قائم 

مراجعه نمایند. تلفن تماس: ۳2۳۳۸۳2۰- ۰۵۶

مشخصاتردیف

3/۵۵×3/7×۵ مترابعاد1

10 تنوزن2

20 پالت در ساعت )قابل افزایش(سرعت شیرینگ3

1/۴×2×2 مترماکزیمم ابعاد پالت۴

گازی برقیمنبع انرژی۵

2۵ مترمکعب بر ساعتمصرف سوخت )گاز(۶

۵0 آمپرماکزیمم جریان مصرفی7

سازمان عمران و توسعه رضوی

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم.
پنجمین سالگرد  درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز 

شادروان محمدصادق ابراهیمی  را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم. 
خانواده شهیدین احمد و محمد ابراهیمی

خانواده های محترم مقدم و میر
با نهایت تأسف درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان عباس میر
 را حضور شما تسلیت عرض نموده و ضمن طلب غفران الهی 

برای روانشاد و صبر برای بازماندگان از عموم همشهریان
 دعوت می گردد در مراسم تشییع و تدفین 

 مرحوم که امروز دوشنبه 98/3/20 ساعت 1۶ از محل 
بهشت متقین انجام می شود، حضور بهم رسانند. 

خانواده های وحیدنیا

تعداد جلساتهزینه ثبت نامنام مربیزمان برگزاریویژه نام دوره
آقای حسینی مدرس و مربی روزهای زوج - ساعت 9 الی 10:30برادرانتیراندازی

تیراندازی دانشگاه
12 جلسه  70 هزار تومان

در ماه
خانم سعادتی روزهای فرد - ساعت 9 الی 10:30خواهران

برادران سنین 7 - 10 فوتسال
سال

آقای امیرآبادیروزهای فرد - ساعت 1۶:30 الی 18
 مدرس تربیت بدنی دانشگاه

۵0 هزار تومان

برادران سنین
 10 سال به باال

روزهای فرد - ساعت 18 الی 19:30

خانم امیاری مربی فوتسال و روزهای فرد - ساعت 10:30 الی 12خواهران
فوتبال و دروازه بانی

عمومی : روزهای زوج برادرانشنا
 ساعت 10:30 الی 12

آقایان علیزاده عضو تیم ملی 
سه گانه

عمومی
 و 

خصوصی

 80 هزار تومان

خصوصی: تعیین وقت با متقاضی

والیبال
عمومی: روزهای فرد  خواهران

 ساعت 9 الی 30: 10
خانم مهال قاسمی

 قهرمان شنای استان
  

091۵3۶12832
خصوصی: تعیین وقت با متقاضی

خانم نارمنجیروزهای زوج - ساعت 17 الی 18:30خواهران
 مدرس تربیت بدنی دانشگاه

۵0 هزار تومان

 بزرگترین طرح تابستانی کالس های اوقات فراغت و آموزش شنا )عمومی و خصوصی( دانشگاه آزاد اسالمی در بزرگترین استخر شرق کشور
 توسط مربیان مقام دار  بانوان: مهال قاسمی )قهرمان شنای استان(     آقایان : سعید و مسعود علیزاده )عضو تیم ملی(

ثبت نام اینترنتی: از طریق سایت دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به نشانی  www.iaubir.ac. ir  امکان پذیر می باشد.
مسیر ثبت نام در سایت: صفحه اصلی - دفتر ارزیابی و عملکرد - دوره های تابستانی یا مراجعه به یکی از پایگاه های ثبت نام حضوری: ۱( دبستان دخترانه 
سما واقع در خیابان غفاری - خیابان قدس شرقی - جنب مرکز علمی کاربردی - شماره تماس : ۳22۰۷۰۴۹ - ۳22۰۷۵۶۰ 2( دبستان پسرانه سما دوره 
اول واقع در تقاطع خیابان جماران و معلم ۳( دبستان پسرانه سما دوره دوم واقع در تقاطع خیابان جماران و معلم *ثبت نام برای همگان آزاد است * کسانی 

که بستگان درجه ۱ در حال تحصیل در واحد بیرجند دارند یا از دانش آموزان سما می باشند، مشمول 2۰ درصد تخفیف خواهند شد. کلیه شرکت کنندگان در این دوره ها 
می توانند از تخفیف ویژه بهره مند شوند. * پرداخت هزینه دوره به شماره حساب: ۰2۰۵۰۴۴۳۳۶۰۰۶ سیبا بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

مدارک موردنیاز برای ثبت نام: 2 قطعه عکس + کپی شناسنامه و کارت ملی + بیمه ورزشی + فیش واریزی
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۵۳۶۱2۸۳2 جناب آقای رخشانی تماس حاصل فرمایید.
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سرمقاله

دوشنبه * 20 خرداد  1398 * شماره 4367

 گردشگری »فریب« 
* مهرآیین

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( یک روستای کوهستانی استان 

رفتیم ما تنها مهمانان موجود بودیم و با  صاحب اقامتگاه  
قرار کردیم که دو شب بمانیم و قدری هم تخفیف بگیریم 
متصدی بومگردی )پسر بهره بردار( ساعتی بعد آمد اما هیچ 
فرمی پر نکرد و هیچ منو و اطالعاتی از هزینه ها ارائه نکرد 
تا عصر روز بعد که دوباره آمد وگفت سوییت را رزرو کرده 
 اند و چون ماندن خود را قطعی نکرده اید باید تخلیه کنید ! 
وقتی موضوع را با  رئیس میراث ... مطرح کردیم، گفت: 
صحبت کرده ام تا طبقه میانی را به مهمانان تازه بدهند اما 
متصدی جوان اقامتگاه عصبی از طرح موضوع با میراث 
 فرهنگی گفت مهمانان 10 نفرند و در طبقه وسط جا 
نمی شوند ! ما هم به ناچار همه وسایل مان را جمع کردیم و 
از آنجا بیرون آمدیم چون طمع به دریافت پول بیشتر)هرنفر 
35 هزارتومان 10نفر 350 هزار تومان (”مهمان” را در نگاه 
متصدی کم تجربه این بومگردی به “مشتری”! بدل کرده 
بود. جالب آن که این فرد هزینه ها را تقریبا کامل برای 
مزایایی اخذ کرد که وجود خارجی نداشت از جمله این که 
در سایت اطالع رسانی عنوان شده بود سوییت 4 تخته، 
دارای هال، 2 اتاق خواب، یخچال، توالت ایرانی وتلویزیون و 
اینترنت و... است اما در عمل این سوییت یک اتاق  9 متری 
بدون در، بدون سرویس بهداشتی ایرانی، تلویزیون)دکوری 
بدون آنتن (، اینترنت و...بود )بماندکه دریغ از یک جعبه 
دستمال کاغذی یا یک پارچ آب !( بدتر و غیر اخالقی تر 
از همه اینها ترجیح منافع زودگذر و بیرون راندن مهمانان 
به طمع دریافت مبالغی بیشتر از افراد تازه بود که خاطره 
ای تلخ برای ما رقم زد و به طور قطع از این به بعد ما به 
هرکس نیت عبور از این مسیر را داشته باشد توصیه می 
کنیم سراغ این بومگردی نرود ! راستی تفاوت این روستا 
با آن روستا در حوالی فارس چیست؟  اگر بگوییم به لحاظ 
طبیعت وزیبایی شاید روستاهای کوهستانی ما خنک تر و 
زیباتر است یا به لحاظ معماری و بکر بودن جذاب تر است 
سخنی به گزاف نگفته ایم، ما از مصعبی سرایان تا  دهسلم 
نهبندان دهها نقطه برای جلب گردشگر و چندین اقامتگاه 
بومگردی داریم اما چرا مثل بسیاری از استان های دیگر پر 
رونق نیست  شاید دو موضوع در داستان باال به ما کمک کند 
تا دریابیم مشکل از کجاست ؟مساله اول طمع و بی اخالقی 
وتکیه بر منافع کوتاه مدت به جای منافع بلند مدت و ارزش 
های انسانی در برخی از این اماکن است. مسافر وگردشگری 
که به اقامتگاه بومگردی با حال و هوای روستایی می آید 
به جستجوی دکور سادگی و صداقت نیامده است، نیامده 
چند کاسه بشقاب توی تاقچه را ببیند، آمده است معرفت 
و ادب و سادگی و صفا و صداقت ما را ببیند. اگر در برخورد 
با مسافران غریب آنها را به جای مهمان، مشتری ببینیم و با 
تراز جیب شان محک بزنیم و احترام بگذاریم به طور قطع 
خطا رفته ایم و در دراز مدت حتی مشتری  هم نخواهیم 
داشت .چون قوی ترین رسانه برای معرفی هر فرد و موسسه 
رفتار است و نه گفتار. نکته بعد: ما می توانیم از پیشرفته 
ترین امکانات ارتباطی کمک بگیریم... )ادامه در ستون مقابل(

پرونده »شهریه های دانشگاه آزاد« روی میز کمیسیون اصل 90

میزان-عضو کمیته فرهنگی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بررسی موضوع شهریه های دانشگاه آزاد در این کمیسیون گفت: قسمتی از 
شهریه هایی که توسط دانشگاه آزاد از دانشجویان اخذ می شود با برخی از آئین نامه ها تطابق ندارد همچنین ما پیرو این موضوع نامه نگاری را با آقای 

طهرانچی داشته ایم که این مسئله را حداقل منطبق با قوانین کنند چرا که اگر این دانشگاه شهریه اضافه از دانشجویان گرفته، باید به آن ها بازگرداند.

مگر انتخابات بدون وعده می شود؟!

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به 
این پرسش که چرا در صورت نبود اختیارات الزم، 
آقای روحانی در زمان انتخابات وعده های بسیاری 
داده اند اظهار داشت: شما انتخابات بدون وعده در دنیا 
دارید؟ آن وقت دیگر انتخابات نمی شود! مگر می شود 
بگویی من در انتخابات شرکت می کنم اما کار خاصی 

نمی توانم انجام دهم!

انتقاد شدید ظریف از اروپا

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اروپایی ها در موقعیتی 
نیستند که از ایران حتی در حوزه هایی که به برجام 
ربطی ندارد، انتقاد کنند، گفت: در برجام اقدام مهم 
نیست بلکه این نتیجه است که مهم است. اینکه گفته 
شود ما تالش کردیم و نشد، ُخب ما هم می توانیم از 

این به بعد تالش کنیم و نشود.

شادمانه به نجفی لگد می زنند!

محسن میردامادی نوشت: آنچه در مجموع ماجرای 
نجفی جای تامل و تاسف دارد این است که اختالفات 
و کینه های شخصی آقای کرباسچی نسبت به نجفی 
چقدر اهمیت داشته که امروز، بخشی به دلیل خطای 
خود و بخشی با سناریوئی که برای وی طراحی و اجرا 

شد، زمین خورده است شادمانه لگد می زند؟

مردم درست انتخاب نمی کنند 

در  کشورمان  مردم  اگر  گفت:  صفوی  سردار 
انتخابات های شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری 
می شود  درست  چیزها  خیلی  کنند  انتخاب  درست 
اما چه کنیم که مردم ما احساساتی هستند و شب 
یک فکر می کنند و صبح یک رأی دیگر می دهند.

زنگنه اسرار را بگوید تا
 خیانت ها مشخص شود

اسرار  بیان  برای  زنگنه  از  استقبال  ضمن  زاکانی 
کرسنت نوشت:متهمان اصلی این فساد  آقای زنگنه و 
دوستانش هستند. پس باید به استقبال اسرار آن رفت 

تا خیانت ها مشخص شود!

علت تحریم شدن از زبان وزیر:
 زیاد غذا می خوریم و می پوشیم!

نقطه  فهمیده اند  کنندگان  تحریم  گفت:  نیرو  وزیر 
ضعف ما؛ مصرف است. ما جامعه ای مصرفی هستیم؛ 
چرا چین اینگونه تحریم نمی شود؟ چون با یک وعده 

غذا هم رفع گرسنگی می کنند.«

)ادامه سرمقاله ( وآوازه ای پر فریب که از راه دور خوش 

است راه بیاندازیم اما این آوازه پس از مشاهده واقعیت به 
مدد گفتارهای چهره به چهره و همان امکانات ارتباطی 
خیلی زود منفی می شود و رونق چنین مکان هایی از 
بین می رود.شما وقتی با عنوان ارائه امکاناتی کامل مردم 
را از راه دور و نزدیک به محلی بکشانید و دریافتی خود را 
در تراز اماکن فول امکانات بگیرید اما خدمات ناچیز ارائه 
دهید حتما موجب نارضایتی و حتی نفرت مراجعان را 
فراهم می آورید و این موج های منفی به ضرر شماست 
این را هر کاسب با اخالق گذشته می دانست اما امروز 
افراد کم تجربه به مدد همین خطا کاری ها در کار و 
زندگی خود آسیب می بینند و به زمین وآسمان ناسزا می 
گویند و عجیب آن که آنقدر هم هوشمندی ندارند که 
متوجه اشتباه  شوند و از در اصالح کار  درآیند. نکته سوم 
نقش میراث فرهنگی به عنوان ناظر ومتولی اصلی این 
گونه اماکن است. راستی چه نظارتی بر اجرای مقررات 
و رعایت اخالق در این اماکن وجود دارد ادعاها درباره 
 امکانات ارائه شده چه قدر راستی آزمایی می شود؟ 
متصدیان آنها چقدر آموزش دیده و روش برخورد با 
مهمانان را می دانند وقتی با این رفتارها آبرو و حیثیت 
استان را می برند این آسیب چگونه جبران می شود ؟ 
سواالت بی شماری در این باره  وجود دارد که مشتاقیم  

میراث فرهنگی به آن پاسخ دهد !      

پرداخت تمام و کمال حقوق و عیدی 
کارمندان و بازنشستگان تصویب شد

بر اساس مصوبه سران قوا در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ، مقرر شد هزینه های ضروری 
کارکنان  مستمر  مزایای  و  حقوق  پرداخت  شامل: 
کشوری و لشکری،  اجرای طرح رتبه بندی معلمان، 
حقوق  سازی  همسان  و  عیدی  و  حقوق  تأمین 
بازنشستگان و برخی موارد ضروری دیگر به هیچ 
وجه تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار نگرفته و 

100 درصد تخصیص یابد.

دالر در کانال 12 هزار تومانی

کاهش  قبل  کاری  روزهای  به  نسبت  دالر   قیمت 
چشمگیری داشته و دالر از کانال 14 هزار تومانی به 
کانال قیمتی 13 هزار تومان وارد شده بود و دیروز بعد 
از چند روز افت و خیز وارد کانال 12 هزار تومانی شد.

زمان تحویل خودروهای
 پیش فروش  شده در سال گذشته

و  معدن  وزارت صنعت،  امور صنایع  معاون  ایسنا- 
تجارت گفت: خودروهای پیش فروش شده در سال 
گذشته دو خودروسازی بزرگ تا پایان شهریور ماه 

امسال تحویل داده می شود.

پیشنهاد افزایش قیمت لبنیات

میزان- دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: پیشنهاد افزایش 
قیمت 2۷.3 درصد محصوالت لبنی از سوی انجمن 
صنایع لبنی به سازمان حمایت ارائه شده و بررسی آن 

در سه شنبه جاری انجام و نتایج اعالم می شود.

تسنیم- هشت اولویت بخشش سود تسهیالت 
ناشی از اجرای تبصره 35 قانون اصالح قانون 
قوانین  طی  آن  تنفیذ  و   1395 سال  بودجه 
بودجه سال های 139۶، 139۷ و 139۸ اعالم 
شد. بانک مرکزی برای اجرای بهینه ابالغیه 
بخشش سود تسهیالت زیر 100 میلیون تومان 
در سال جاری ۸ اولویت بندی را به بانک های 
کشور ابالغ کرده است. براساس جدول منتشر 
شده توسط مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، 
اولویت نخست بخشش سود تسهیالت ناشی 
از اجرای تبصره 35 قانون اصالح قانون بودجه 
سال 1395 و تنفیذ آن طی قوانین بودجه سال 
های 139۶، 139۷ و 139۸ »تسهیالت اعطایی 
حوادث  بابت  دولت  حمایت  مورد  ای  یارانه 

غیرمترقبه و مسکن روستایی« است.اولویت دوم 
این قانون، »مطالبات امهال شده آسیب دیدگان 
ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای 
)د( تبصره 11 قانون بودجه سال های 1393 و 
1394 و بند )و( تبصره 13 قانون بودجه سال 
سال  و طی  سال 1395  قبل  از  )اعم   1395
1395(« عنوان شده است، اما سومین اولویت 
بخشش سود تسهیالت زیر 100 میلیون تومان 
مربوط به بانک کشاورزی می شود. براین اساس 
»طرح های دولت بابت پرورش دهندگان موز 
گلخانه ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک 
های گلخانه ای، طرح های آب و خاک، اراضی 
باهوکالت و طرح های پرورش ماهیان گرم آبی 
استان های شمالی )که فاقد توجیه اقتصادی 

اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت 
پرداخت نشده( « نیز می توانند از اولویت سوم 
مزایای بخشش سود تسهیالت زیر 100 میلیون 
تومان استفاده کنند.جدول منتشر شده در این 
زمینه نشان می دهد که »طرح های پرورش 
میگو، صیادان و شیالت که به دلیل حوادث 
غیرمترقبه و بیماری نتوانسته اند نسبت به تسویه 
بدهی خود اقدام کنند« به تشخیص بانک عامل 
در اولویت چهارم بخشش سود تسهیالت زیر 
100 میلیون تومان هستند.همچنین »تسهیالت 
گیرندگان زیر یک میلیارد ریال که محکومیت 
آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و 
زندانی شده اند« در اولویت پنجم استفاده از این 
قانون هستند.اولویت ششم مربوط به »آسیب 

دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از 
وقوع زلزله تسهیالت دریافت کرده اند« می شود 
و اولویت هفتم نیز »پرونده هایی که از سوی 
بانک ها بر آنها اقدام حقوقی صورت گرفته و 
تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت مانده 
اصل تسهیالت« دارند، اعالم شده است. اولویت 
اتحادیه  نیز شامل »تسهیالت  آخر  و  هشتم 
مرکزی تعاونی های عشایری ایران و حداکثر تا 

سقف یک میلیارد ریال« است.

۸ اولویت بخشش سود تسهیالت زیر 100 میلیون

بنا  تهران  در  انگلستان  سفارت  امسال 
را  ملکه  تولد  مراسم  برگزاری  هزینه  دارد 
سفیر  کند!  تأمین  ایرانی  اسپانسر های  از 
انگلستان، رابرت )راب( مک ایر، حتی به روی 
خود نیاورده که شرکت های انگلیسی را از 
ایران بیرون برده و برخالف سال های قبل 
که هزینه از شرکت های انگلیسی در مقابل 
سفارت،  امسال  شد،  می  تامین  اسپانسری 
ارسال  شوندگان  دعوت  برای  را  ایمیلی 
تا  بین هزار  مبالغی  آنها خواسته  از  و  کرده 
2500 پوند بپردازند و در عوض این امکان 
تبلیغات  از  استندی  که  داشت  خواهند  را 

محصوالت خود را در محلی که به آنها گفته 
خواهد شد، نمایش دهند و با مهمانان دیگر 
به دلیل خوش  آنها  از  گفتگو کنند و سفیر 
خدمتی شان، تشکر خواهد کرد! امسال مقرر 
شده که این مراسم روز 13 ژوئن مصادف با 
تهران، محل  در  برگزار شود که  23 خرداد 
واقع  انگلیس  سفارت  در  مراسم  برگزاری 
ایمیل  این  بود.  خواهد  فردوسی  خیابان  در 
توهین آمیز برای فعالین اقتصادی و برندهای 
ایرانی ارسال شده است و با ارائه راه ارتباطی 
از آنان خواسته شده که حضور یا عدم حضور 

خود را نیز اعالم نمایند.

ماجرایی تازه برای اسنپ

 روز پنجشنبه در جریان سفر کاربری با اسنپ ، 
راننده از مسافر خود خواست قانون حجاب 
نشود  جریمه  تا  کند  رعایت  را  خودرو  در 
منفی  واکنش  با  راننده،  درخواست  این  که 
مسافر مواجه و از خودرو پیاده شد. پس از 
چند ساعت مسافر مذکور با انتشار تصاویر 
و مشخصات راننده در صفحه شخصی خود 
در توئیتر از مسئوالن اسنپ خواست تا این 
راننده را اخراج کنند. این توییت با  واکنش 
مواجه شد.  کاربران  و  مخالف  موافق  های 
بیشتر کاربران معتقد بودند که راننده اسنپ 
نباید تاوان رعایت نکردن قانون توسط این 
خانم را بدهند و تهدید کردند که در صورت 
اخراج این راننده، اسنپ را تحریم می کنیم. 
توئیت  در  اسنپ  مسافر  بعد  ساعت  چند 
جدیدی مدعی شد که مسئوالن اسنپ در 
تماس با وی، از او دلجویی کردند. در همین 
راستا، با پیگیری خبرنگار فارس، اسنپ در 
نشان  واکنش  اتفاقات  این  به  ای  اطالعیه 
طبق  است:  آمده  اسنپ  اطالعیه  در  داد. 

رعایت  به  متعهد  کاربران  اسنپ،  قوانین 
قوانین اسالمی، اخالقی و اجتماعی هستند. 
و  کاربران  حریم خصوصی  حفظ  همچنین 
از  یک  هر  شخصی  اطالعات  انتشار  عدم 
طرفین از دغدغه های مهم اسنپ محسوب 
هر  بین  اختالف  بروز  صورت  در  می شود. 
با  اسنپ  راننده،  و  مسافر  کاربران  از  یک 
تمام امکانات خود )از جمله مرکز تماس 24 
ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند 
جهت  در  را  تالشش  نهایت  میانجیگری( 
حفظ رضایت هر دو طرف و رفع اختالفات 
ایجاد شده به کار می گیرد. بر همین اساس، 
هر  با  الزم  صحبت های  نیز  مورد  این  در 
کاربر  از  است.  شده  انجام  طرفین  از  یک 
شخصی شان  اطالعات  انتشار  بابت  راننده 
با  ایشان  و  آورده ایم  عمل  به  دلجویی 
به  اسنپ  ناوگان  در  شخصی شان  رضایت 
آن،  بر  عالوه  می دهند.  ادامه  خود  فعالیت 
می کرد  اقتضا  مشتری مداری  اصل  رعایت 
از  از ذکر شرایط و قوانین اسنپ،  که پس 
سفرشان  ماندن  ناتمام  دلیل  به  نیز  مسافر 

دلجویی شود.

از تولد ملکه انگلیس در ایران تا تحریم اسنپ!

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

فروشگاه اتکا مرکزی بیرجند در نظر دارد: بخشی از فضای فروش خود را در 
قالب قرارداد به صورت غرفه آزاد و مشارکتی  نقدی در اختیار شرکت های 
تولیدی، افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط قرار دهد. متقاضیان می توانند از 
تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۳/۳۱  همه روزه به بخش 
بازرگانی فروشگاه مرکزی بیرجند واقع در چهار راه آیت ا.. غفاری مراجعه یا با 
شماره های ۳22۰72۳۳ و ۰۹۱۵۸۶۴۴۹۱۵ تماس حاصل نموده و بر اساس 
صنف مورد نیاز فروشگاه پس از بازدید از محل، نسبت به دریافت فرم مزایده ، 

تشکیل پرونده و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
)هزینه آگهی به عهده برنده مزایده بوده و اتکا در قبول یا رد پیشنهادهای 

واصله مختار می باشد(

فراخـوان
مدیریت بهزیستی شهرستان بیرجند درنظر دارد: خانه کودکان  و نوجوانان 
 )مرکز نگهداری دختران ۱2 تا ۱۸ سال بی سرپرست و بدسرپرست(

به صورت موسسه حقوقی راه اندازی نماید. لذا از موسسات، خیران و افراد 
عالقه مند به کار با کودک دعوت می گردد در صورت تمایل به همکاری 

تا پایان خرداد ماه به این مدیریت واقع در خیابان ارتش مراجعه نمایند.
روابط عمومی مدیریت بهزیستی بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
کانون بازنشستگان صنعت آب و برق خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( کانون بازنشستگان صنعت آب و برق خراسان جنوبی راس 
 ساعت ۱۰/۳۰ صبح روز سه شنبه ۹۸/۴/۴ در محل شرکت توزیع برق قاینات واقع در شهر قاین برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به 
دفتر کانون مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای می باشد. 
ضمنا متقاضیان سمت هیئت مدیره و بازرس می توانند حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی دعوت، به دفتر 

کانون مراجعه و ضمن ارائه مدارک، فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- انتخاب هیئت مدیره جدید و بازرس

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

 برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۱22 - ۱۳۹۸/۳/7 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اعتمادیان فرزند ابراهیم به شماره 
شناسنامه 22۵ صادره از قاین و به شماره ملی ۰۸۸۸۹7۹۱۹۳ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۵2/۳۰ مترمربع در قسمتی 
از پالک ۴۹۶ فرعی از ۱2۶۸ - اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین - خیابان شهید رجائی - روبروی فرمانداری خریداری از محل مالکیت 
رسمی و مشاعی خود متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۳/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۴/۵
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه ای - مهریه(
بدین وسیله به آقایان حمید محمودی با کد ملی ۵۶۳۹۹2۴۱۴۴ ، مرتضی محمودی با کد ملی ۵۶۳۹۵7۹۰۵۶ ، حسین محمودی 
با کد ملی ۰۶۴۰۶۳۵۳۳۴، علیرضا محمودی با کد ملی ۰۶۴۰۴۶۹۴۸۵ ، حسن محمودی با کد ملی ۰۶۴۰۸۶۰۵۴۰، ستار 

محمودی با کد ملی ۵۶۳۰۰۳7۸۸۹ ، عبدالغني محمودی با کد ملی ۰۶۴۰۰۳7۵۰۱ ، عبدالعزیز محمودی با کد ملی ۰۶۴۰2۸۱۵7۵ و خانم 
ها عفت محمودی با کد ملی ۰۶۵۰۱727۱۱ ، معصومه محمودی با کد ملی ۰۶۴۰۵2۵2۳7 ، عصمت محمودی با کد ملی ۵۶۳۹۵7۹۱۶۱ 
، عالیه محمودی با کد ملی ۰۶۵۳۱۵۱۳۳۰ همگی فرزندان مرحوم محمد محمودی و خانم خدیجه عبداللهی با کد ملی ۵۶۳۹۸۶۵۶۳۶ به 
عنوان ورثه حین الفوت مرحوم محمد محمودی )زوج( ابالغ می گردد: خانم کنیز رضا فالحی فرزند علی با کد ملی ۵۶۳۹۶۴۳۹۵۱ به عنوان 
زوجه مستند به سند شماره ۶۸۳7 - ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ نزد دفترخانه ازدواج شماره یک بیرجند جهت وصول کل صداقیه خویش به شرح : مبلغ یک 
میلیون و چهارصد هزار ریال وجه نقد که برابر شاخص بهای بانک مرکزی به مبلغ 2۰۴/۶۵۳/2۵2 ریال محاسبه می گردد، تقاضای صدور اجرائیه 
علیه شما به عنوان وراث زوج را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۱۵7 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. چون امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس مورث به شرح : سریخان عربخانه 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 - آئین 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: ۱۳۹۸/۳/۲۰      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

اصالحیه آگهی  فراخوان مناقصه عمومی شناسه آگهی: 492923
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری 
مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت )حداقل رتبه ۵ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از 
 http://iets.mporg.ir تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس 
و یا به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به آدرس khj.farhang.gov.ir  و یا به سایت  
www.setadiran.ir یا شماره فراخوان 2۰۹۸۰۰۰۱۸۹۰۰۰۰۰2 مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است فقط به 

  اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود.
آخرین بخشنامه سرجمع )مترمربع(نوع قرارداد

راس ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱بازگشایی پاکات
آخرین مهلت تسلیم 

پیشنهادها
راس ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ الزم به ذکر است فقط به 
اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود

۱۳۹۸/۰۳/۲۰آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
نوع و مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱/۲۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۲۵/۸۴7/7۸۰/۰۰۰مبلغ برآورده )ریال(
6 ماهمدت پیمان
شهرستان بشرویهمحل اجرا

تکمیل فونداسیون و اسکلت سالن آمفی تئاتر بشرویهموضوع قرارداد
تکمیل فونداسیون و اسکلت سالن آمفی تئاتر بشرویهعنوان پروژه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

اصالحیه آگهی  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی    شناسه آگهی: 492۸94
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری 
مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت )حداقل رتبه ۵ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از 
 http://iets.mporg.ir تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس 
و یا سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به آدرس khj.farhang.gov.ir  و یا به سایت  
www.setadiran.ir یا شماره فراخوان 2۰۹۸۰۰۰۱۸۹۰۰۰۰۰۳ مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است فقط به 

  اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود.
آخرین بخشنامه سرجمع )مترمربع(نوع قرارداد

راس ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱بازگشایی پاکات
آخرین مهلت تسلیم 

پیشنهادها
راس ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ الزم به ذکر است فقط به 
اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود

آخرین مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

۱۳۹۸/۰۳/۲۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت 
ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریالدر مناقصه )ریال(

۴/۰۰6/۴۴۱/۰۰۰مبلغ برآورد )ریال(
۴ ماهمدت پیمان
شهرستان قاینمحل اجرا

تکمیل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینموضوع قرارداد
تکمیل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینعنوان پروژه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹7۱۰7۶ محکوم علیه آقای امیر قهرمانی نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 
۶2/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مبلغ نقدی رای اعسار و اقساط معوق در حق محکوم له آقای مهدی فرجامی و پرداخت مبلغ 

۱۰/۱۴۹/۰۴۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه فست فود گازی دو طبقه به طول ۱/۸۰ ، 
عرض ۹۰ و ارتفاع ۱/۵۰ و دستگاه نو می باشد به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
۱۳۹۸/۴/۱ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه آقای سید حسن هاشمی احدی از مالکین مشاعی پالک ۱۰7۱ فرعی از ۴۱۰ - اصلی واقع در مزرعه چاهداشی 
بخش ۵ نهبندان تقاضای افراز حصه مشاعی خویش را در پالک مذکور نموده است لذا به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور 

اخطار می گردد که عملیات افرازی در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۸/۴/2 با حضور نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل خواهد آمد 
و عدم حضور مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورت مجلس افرازی متعاقبا به اطالع مالکین مشاعی 

سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندانخواهد رسید.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 ۱- مرغداری محمد زرنگ ۲- کوره آجرفشاری انقالب زرنگ

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم
۱- مرغداری محمد زرنگ 2- کوره آجرفشاری انقالب زرنگ ابالغ می گردد آقای رضا رمضانی  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۱۹2۸2 ادعای اشتغال 
در آن کارگاه ها با عنوان شغلی کارگر سالن و کوره پز داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند-

انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده واگذاری غرفه مشارکتی در فروشگاه اتکا مرکزی بیرجند 



3
پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه * 20  خرداد 1398 * شماره 4367

استقرار 6 شرکت دانش بنیان در دانشگاه بیرجند

صداوسیما- 6 شرکت دانش بنیان و نوآور برای اولین بار در مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند مستقر شدند. مسئول مرکز نوآوری و 
شتابدهی دانشگاه بیرجند گفت: این شش شرکت فعال در زمینه تولید داروهای گیاهی، تجهیزات الکترونیک مرتبط با انرژی خورشیدی، بهینه 

سالم روزنامه آوا، لطفا اینقدر به اسم امنیت شهر تیتر نزن سازی مصرف آب، تولید اپلیکیشنهای مهندسی،خدماتی، عمومی و محصوالت کشاورزی می باشند که مورد حمایت این مرکز قرار گرفتند.
اینقدر نگو خراسان جنوبی امن است در روز ۱۴ خرداد 
مغازه ای در روز روشن با وسیله های سنگین آهن بری 
قفلش را می شکنند و مبالغ هنگفتی سرقت می کنند 
آنوقت نکته جالب این است که هیچکدام از دوربین های 
معابر خیابان های اصلی شهر امکان ردیابی سارقان را که 
با یک ماشین آمده اند را ندارد باید تاسف خورد که اگر 
یک لحظه در میدان شهدا توقف کنی در کمتر از ۵ دقیقه 
پیامک جریمه شما برای توقف ممنوع از طریق دوربین 
های پلیس ارسال می شوند اما چند دزد به راحتی در 
همان جا سرقت می کند و کسی هم نمی تواند ردشان 
را بگیرد. جای درد است که علیرغم وجود مراکز بزرگ 
در این میدان یک دوربین پالک خوان وجود ندارد و ما 
فقط شعار امنیت را می دهیم . قبل از اینها که دوربین و 
... باشد همیشه ۲ سرباز در خیابان های اصلی شهر قدم 
می زدند و به نوعی حس امنیت را به ما می دادند اما گویا 

االن تمرکز روی مسائل دیگر است. 
ارسالی به تلگرام آوا
به نظر من وزارت نیرو باید تعداد افراد خانوار رو در نظر 
بگیره بعد حداقل الگوی مصرف تعریف کنه به نظر شما 
حداقل الگوی مصرف برای یک خانواده دونفره با یک 
خانواده شش نفره یکسانه لطفا مسئوالن وزارت نیرو در 

استان پاسخ بدهند
9۱۵...۴۲3
باعرض سالم و خسته نباشید خدمت دست اندرکاران 
روزنامه آوا، با عرض گالیه از مدیر کل آموزش و پرورش 
و استاندار و فرماندار محترم آیا بعد از هفت سال که ما در 
محله الهیه زندگی کردیم نیازی به مدرسه نداریم آیا از 
نظر رئیس آموزش و پرورش بچه های این محله جزو 
این شهر نیستند چه عدالتی است؟ آیا اگر اینجا هم باالی 

شهر بود با مردم همین کار رو می کردین؟  
9۱۵...09۲
 شورای شهر و شهردار محترم  ما ساکنان خیابان امیر کبیر، 
پونه ، نیلوفر ، میرداماد و ... به دلیل عدم وجود پیاده رو 
در حاشیه  خیابان مالصدرا مجبوریم از  داخل  خیابان 
حرکت کنیم. تا  تصادفی صورت نگرفته و کسی کشته 

نشده  نسبت به ایجاد پیاده رو اقدام فرمایید. با تشکر
9۱۵...۵9۲
روز گذشته ایستگاه اتوبوسرانی  ابوذر در مسیر غفاری 
از ساعت ۱9:۱6 دقیقه تا ۱9:۵۲  مردم منتظر اتوبوس 
نهایت هم   در  و  بود  درآمده  مردم  شدند. صدای همه 
آنقدر فشرده که مردم  فضا برای نفس کشیدن نداشتند 
در اتوبوس و پیرزن هایی که مجبور به ایستادن بودن 
و ... متاسفانه دفعه اول نیست و نخواهد بود. مسئول 
محترم از زیر باد کولر نیم نگاهی هم به مردم بیچاره 
برای  است  ارزش  بی  مردم  وقت  اینقدر  چرا  بنداز 
را ها  سرویس  بودن  ای  دقیقه  ده  ادعای  بعد  و   شما 
می کنید. ناگفته نماند که ۲ اتوبوس از مسیر پاسداران و  
معلم در همین فاصله رفتند و از غفاری خبری نشد. بی 

برنامگی تا کجا!!!
9۱۵...۲۲۵

کاری - نقاشی یا نگارگری ایرانی که به اشتباه مینیاتور نیز 
خوانده می شود شامل آثاری از دوره های گوناگون تاریخ اسالمی 
ایران است که بیشتر به صورت مصورسازی کتب ادبی، علمی و 
فنی، تاریخی و همچنین، برخی کتب مذهبی می باشد. نگارگران 
با شعر، فرهنگ  و شیوه های   را  پیوندهای  خود  ایرانی ، هرگز 
تفکر بومی  نبریده  و افسانه ها، اساطیر، قهرمانان  ملی ، سنن  و 
شیوه های  زندگی  ایرانی ، همواره  نمودی  آشکار در آثار آنان  داشته  
و این  وابستگی  به  زندگی  و اعتقادات  ملی  به  حدی  نیرومند 
و قوی  است  که  به  نگارگری ایرانی ، علیرغم  پیوندها و نقاط  
مشترک  فراوانش  با سایر مکاتب  آسیایی  وجهة  خاصی  می دهد و 

باعث  تمایزش  از هنر سایر ملت ها و ممالک  می شود. 

نگارگری، معنوی ترین بخش هنر ایران

شود.  می  محسوب  ایران  هنر  بخش  ترین  معنوی  هنر  این 
در واقع هنرمند نگارگر آنچه را که در پرده خیال دیده است 
به تصویر می کشد و در این راه با چنگ انداختن به ریسمان 
الهی و بهره گیری از تعالیم اسالمی به خلق اثر هنری ایرانی 
اسالمی می پردازد. پیشینه این هنر به زمان ساسانیان بر می 
گردد اما دوران اوج آن در دوره تیموریان بوده است. گسترش 
نگارگری  کلی  به طور  و  اسلیمی  و  تذهیب  نقوش  کاربردی 
ایرانی در بسیاری از تولیدات و طراحی پارچه و لباس نیز مورد 
استقبال مردم واقع شده است.  تاریخچه نگارگری دینی نیز به 
تصویرسازی قصص قرآنی و کتب مقدس آسمانی در اواخر سده 
7 تا ۱۲ هجری زمانی که مغوالن به ایران حمله کردند، باز 
می گردد. در کالمی دیگر اگر شعر حافظ برای جهانیان نیاز به 
ترجمه دارد، نگارگری، تذهیب و تشعیر، نقش و رنگ شان احتیاج 
به هیچگونه تفسیر و ترجمه ای ندارد. یکی از این نگارگران جوان 
همشهری که در این زمینه فعال است و نمایشگاه هایی هم 

داشته است مهمان آوا می شود و از هنرش برایمان می گوید.

در سال ۹۲ رشته گرافیک را 
در هنرستان رسالت به پایان رساندم

وی درباره خود می گوید: مینو ناصح سال ۱37۴در یک خانواده 
فرهنگی وهنردوست به دنیا آمدم. وی با بیان اینکه آموزش متوسطه 
را سال ۱39۲ در هنرستان رسالت در رشته گرافیک به پایان رساندم، 
می افزاید: در سال ۱396 موفق به اخذ مدرک لیسانس در رشته هنر 

اسالمی )گرایش نگارگری( از دانشگاه بیرجند شدم. ناصح با بیان 
اینکه از بین شاخه های هنر اسالمی بیشتر در شاخه نگارگری به کار 
های گل و مرغ و تذهیب و مینیاتور پرداختم، می افزاید:  همچنین 
تجربه حضور فعال در سه نمایشگاه هنری در مشهد و بیرجند را هم 
داشته ام. وی با بیان اینکه خیلی ها در موفقیت من تاثیرگذار بوده 
اند، ادامه می دهد: در درجه اول پدر و مادرم که همواره مشوق و 
حامی من در این رشته بودند و سپس، اساتید من که از تعالیم آنها 

و تشویق و راهنمایی های پر مهرشان بهره مند شدم. 

مینو ناصح خاطر نشان می کند: آشنایی من با هنر به تابستان ۱3۸3 
بر می گردد که در کالس نقاشی تحت نظر جناب آقای حمید رضا 

حسنی ثبت نام کردم و به تدریج به هنر عالقه مند شدم. 

نگارگری همان نقاشی ایرانی
 و به معنی طبیعت کوچک است

است  ایرانی  نقاشی  همان  نگارگری  شود:  می  یادآور  وی 

شود، می  گفته  مینیاتور  نقاشی  آن  به  فرانسه  در   که 
گرفته  کوچک  طبیعت  معنی  به   mini nature لغت  از   
شده که ترکیبی از نقش تذهیب و نگاره )یا انسان( و گل 
اینکه  به  اشاره  با  همشهری  جوان  هنرمند  است.  مرغ  و 
بیان فکر و احساسات  زیبایی و  توان و مهارت خلق  هنر، 
مانند  هنرمندانی  عرصه  این  در  افزاید:  می  است،  هنرمند 
حسین بهزاد و استاد فرشچیان درخشیدند و نامی به یادگار 

گذاشته اند.

برای خلق یک اثر ایده نو و ذهن خالق موثر است
وی با بیان اینکه برای خلق یک اثر هنری ذهن خالق، ایده 
نو، انگیزه خلق اثر، موثر است ادامه می دهد: همچنین بازخورد 
مناسب اثر در جامعه و فضای آرام برای ثبت خلق اثر و بهره 

برداری مادی و معنوی از اثر هنری هم قابل تامل است.
 مینو ناصح خاطر نشان می کند: هنر و خانواده تاثیر متقابل داشته اند، 
 هم خانواده بر هنر من تاثیرگذار بوده و هم هنر من در مواردی ، 

خانواده را بهره مند کرده است. هنرمند جوان بیرجندی تاکید می 
کند: هنر تظاهر و تجلی عشق است و از عوامل موثر در موفقیت 
هنرمند عشق وعالقه اوست. وی با بیان اینکه برای خلق یک 
اثر نگارگری در ابتدا طراحی و تهیه نقش مورد نظر بر روی کاغذ 
کالک انجام می شود، بیان می کند: در مرحله بعد پیاده کردن 
طرح روی کاغذ یا مقوای زمینه که معموال از مقوای فابریانو 
استفاده می شود. وی ادامه می دهد: سپس طراحی نقشه، رنگ 
آمیزی و رنگ پردازی است و اجرای طرح روی کار و در نهایت 

از قبیل  ارائه  پس از خشک شدن، مراحل آماده سازی برای 
پاسپارتو و قاب گیری انجام می شود.

رونق بازار کارهنری کاهش پیدا کرده است

مینو ناصح خاطر نشان می کند: برای کسانی که می خواهند از 
این راه درآمد کسب کنند، اوضاع فعلی جامعه و کاهش قدرت 

خرید مردم، در رونق بازار کار هنری تاثیرگذار بوده است. وی 
با اشاره به اینکه در نمایشگاه گروهی تذهیب های قرآنی در 
محل میراث فرهنگی بیرجند و نمایشگاه گروهی گل و مرغ 
و تذهیب در نگارخانه شهرداری بیرجند شرکت داشته ام، یادآور 
می شود: همچنین در نمایشگاه فردی سایه سار مینو در مشهد 
شرکت کرده ام و باز خورد خوبی از لحاظ کسب تجربه و شناخت 
وآشنایی با نحوه برگزاری نمایشگاه و ارزیابی میزان عالقه مردم 
به کارهای هنری داشته ام. وی عنوان می کند: نوآوری بدان 
 معنی که خلق ایده و شیوه جدیدی در نگارگری باشد، نداشته ام 
و بیشتر روی کار تابلو، تذهیب و گل و مرغ تمرکز  کرده ام. 
وی با اشاره به اینکه در مرحله رنگ پردازی یک کار گل و مرغ 
یک قطره از آبرنگ روی کار چکید که پاک کردن آن مشکل 
بود، یادآور می شود: با چکاندن چند قطره از همان رنگ در 
نقاط مختلف کار نقشی به طرح اضافه کردم که مورد قبول 

هم واقع شد. 

نگارگری بین گردشگران طرفدارانی دارد

وی با بیان اینکه صنایع دستی و هنرهای ایرانی بین گردشگران 
خارجی طرفداران زیادی دارد، می افزاید: اگر شرایط طوری باشد 
 که گردشگران بتوانند به راحتی رفت و آمد کنند بازار ما بسیار

پر رونق می شود. وی خاطر نشان می کند: نگارگری اصیل ایرانی 
به لحاظ سبک و زیبایی خاص خود بین جهانگردان و عالقه 
مندان به هنر جایگاه خوبی پیدا کرده است و نیازمند این است که 

مسئوالن برای معرفی آن قدم های موثری بردارند. 
اینکه در خانواده من هنر و  بیان  با  بیرجندی  هنرمند جوان 
نقاشی در کنار گل و گیاه عجین شده است، خاطر نشان می 
کند: پدر و مادرم خانه ای پر از گل و گیاه برایم مهیا کرده 
اند که هر روز صبح با صفای طبیعت باغچه خانه مان بیدار 
می شویم. مینو ناصح با اشاره به اینکه از همه اساتید بزرگوارم 
باالخص سرکار خانم دکتر پایدارفرد که همیشه در انجام کار 
 های هنری مشوقم بوده اند کمال قدردانی و تشکر را دارم ،

هنری  رشته  این  به  مند  عالقه  که  افرادی  به  افزاید:  می 
هنری  و  فرهنگی  موسسه  در  که  شوم  می  یادآور  هستند، 
عرفان کارگاهی برای آشنایی و آموزش این هنر راه اندازی 

شده است که می توانند از آن استفاده کنند.
 غیر از هنر که تاج سر آفرینش است

 دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست

هنر ظهور  و تجلی عشق است
گفتگوی اختصاصی آوا با نگارگر جوان همشهری »مینو ناصح«

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی ۱5   0۹۱55۶۱4880

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 
۱- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز ۲- شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت ۳۶۰۰۵ ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم
۱- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز ۲- شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان ابالغ می گردد آقای رضا فرازی  با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۱۸۴۵۹ 
ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی خدمات داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند-

انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۱۰ مورخ ۹۸/۲/۲۳ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر آتش خیز 
فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۴۶۸ صادره از بیرجند در یک قطعه باغ منزل به مساحت ۴۳۲۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۱۶۰ -  اصلی 
واقع در بخش ۲ سربیشه خریداری از مالکین رسمی ورثه مرحوم فاطمه مودی و علی مودی و غالمحسین محمدپور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۳/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۸/۳/۲۰
 محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۳۹۷۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۳۷ مورخ ۹۷/۹/۲۱ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا صالحی مقدم  مود فرزند محمد علی 
به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از در ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت ۱۵۲۹۲ متر مربع تحت پالک ۷۲۵ فرعی از ۱۱۵۶ - اصلی 
واقع در بخش ۲ سربیشه شهر  مود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسمعیل هاشمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۳/۵     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۳/۲۰   طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

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

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ - ۱۳۹۸/۲/۱۴ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن خسروی قومنجان 

) از محل مالکیت عباس کیانی قومنجان( فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۶۶۰۲۱۲ در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۶۳۷۳/۵۰ مترمربع قسمتی از پالک ۳- اصلی بخش ۱۰ قاین واقع در روستای قومنجان خریداری 
از آقای کربالیی محمد کیانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود و در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه عتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۳/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۳/۲۰
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی دو شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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.

32227177

09155618482 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بیرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار تولید و نوآوران 
تلفن: 32255119- 32255118- 056  همراه:09151611476

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قیمت پیشنهادی

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:  
مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  -  مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی www.tax.gov.ir۱۵۲6 حداکثر خردادماه سال جاری می باشد. 

توجه: شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

شناسه آگهی:
۴۸۸۷۵۱

دی
دآبا

مو
مح

س: 
عک



موفقیت و انرژی

قوانین موفقیت

نقش مطالعه و کاهش استرس

بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت هر شب قبل 
از خواب حدود یک ساعت راجع به تمامی مسائل 
بر اساس مطالعات  نظیر سیاست مطالعه می کند. 
انجام شده ۶ دقیقه مطالعه روزانه می تواند استرس را 

تا ۶۸ درصد کاهش دهد.
از دیگر خواص مطالعه در بلند مدت، ممانعت و به 
است  آلزایمر گزارش شده  به  ابتال  انداختن  تاخیر 
که تقریباً اکثر انسان ها هنگام پیری تا حدودی به 
آن مبتال می شوند. همچنین عالوه بر خواص ذکر 
شده برای مطالعه، مطالعه روزانه می تواند استرس 
را کاهش دهد و حافظه را قدرت بخشد. تحقیقات 
نشان می دهد که مطالعه روزانه تا ۳۲ درصد احتمال 

ابتال به بیماری زوال شناختی را کاهش می دهد.

پیروی از قوانین موفقیت

زمانی  تا  تان خارج شوید:  امنیت  از محدوده   .۱
که بخواهیم در محدوده امن زندگی کنیم اتفاقی 

نمی افتد. 
با  نکشید: مسلما هیچ کاری  کنار  ۲. هیچ وقت 
اولین تالش جواب نمی دهد. این که حس کنید 
که  نیست  این  معنی اش  نمی دهد،  جواب  کاری 
چنین  از  که  برداشتی  تنها  ندهد!  جواب  واقعا 
اتفاقی می شود داشت این است که راه شما برای 
رسیدن به آن هدف اشتباه بوده است. اگر آسان 
بود همه آن کار را انجام می دادند و شما شانسی 

برای موفقیت در آن نداشتید.
ترک  را  تان  هدف  می گیرید  تصمیم  وقتی   .۳
کنید، از همیشه بیشتر به آن نزدیکید: یک ضرب 
المثل چینی می گوید: وسوسه ترک کردن زمانی 
می آید که تو از هر زمانی به موفقیت نزدیکتری!

که  چیزی  روی  کنید:  فکر  تان  هدف  به   .۴
ضرب  کنید.  تمرکز  آورید  دست  به  می خواهید 
المثل قدیمی می گوید به هرچی فکر کنی همون 

میشه!
مهم  نباشید:  نیفتاده  هنوز  که  اتفاقی  نگران   .۵
شما  است.  سخت  تان  شرایط  چقدر  که  نیست 
به  االن  از  بگذارید.  سر  پشت  را  آن  می توانید 
مشکالتی که در آینده ممکن است پیش آید نگاه 

نکنید و بر روی زمان حال متمرکز  باشید.
وقت  هیچ  کنید:  حرکت  جلو  به  همیشه   .۶
سرمایه گذاری را متوقف نکنید، اصالح را متوقف 
نوین  کار های  و  خالق  تفکر  وقت  هیچ  نکنید، 
را ترک نکنید، لحظه ای که اصالحات را متوقف 

کنید، لحظه مرگ شما است.

آلوئه ورا دارای ترکیبات
 ضد التهابی قوی است

آلوئه ورا حاوی چندین ترکیب ضد التهابی قوی 
اند  شده  یافت  آلوئه  ژل  در  که  ترکیباتی  است. 
و  کاهش  به  قادر  که  هستند  ساکاریدها  پلی  از 

آلوئه  از  توانید  می  شما  هستند.  التهاب  ترمیم 
کنید.  استفاده  هم  مفاصل  درد  تسکین  برای 
اولین کاربرد موضعی است که در مناطق دردناک 
افرادی  باشید  داشته  توجه  داده می شود.  ماساژ 
باید قبل  که داروهای دیابتی، مصرف می کنند 
از مصرف آلوئه ورا با پزشک خود  صحبت کنند.

درد گلو و گوش ممکن است 
نشانه سرطان باشد!

از آنجا که گوش، بینی و گلو ارتباط دارند، احتمال دارد 
که سرطان گلو نیز بر آنها تاثیر بگذارد. اگر در معرض کم 
شنوایی و درد گوش هستید، به ویژه اگر متوجه شدید که 

یک توده در گردن دارید و غذا خوردن مشکل است، اگر 
به پزشک مراجعه نکنید، این عالئم در طول زمان بدتر 
می شود. بسته به اندازه و موقعیت تومور در گلو شما می 
تواند جریان طبیعی هوا را مسدود کنید. به عنوان یک 
نتیجه، تنفس شما ممکن است سخت شود. بنابراین، 

این نیز می تواند نشانه ای از سرطان گلو باشد.

درد خفیف و سوء هاضمه 
عدم تحمل الکتوز

درد معده و نفخ از عالئم شایع است که نشان از عدم 
تحمل الکتوز می دهد. این می تواند باعث اسهال، 
افزایش گاز یا یبوست شود. برخی از عالئم دیگر شامل 

سردرد، خستگی، از دست دادن غلظت، درد عضالنی و 
درد مفصلی، زخم دهان و مشکالت ادرار است.توصیه 
می شود که رژیم غذایی بدون الکتوز را دنبال کنید. 
مطمئن شوید کلسیم و سایر عناصر مفید را از دست 
ندهید، سعی کنید محصوالت بیشتری مانند بروکلی، 

کلم، ماهی تن و ماهی قزل آال  بخورید.

عضالت پا را
 قوی تر کنید

تمرینات ساده ورزشی نه فقط به تقویت عضالت پا 
کمک می کنند، بلکه می توانند درد مفاصل را نیز 
کاهش دهند. شما فقط باید آنها را به دقت انجام دهید.

۱ - مستقیما ایستاده و انگشتان پا را روی زمین 
فشار دهید تا ۱0 ثانیه بدون بلند کردن پاشنه. سپس 
آنها را بلند کنید و نگه دارید تا ۱0 ثانیه. تکرار تا ۵ 
بار. ۲ - انگشتان پا را در اطراف حوله قرار دهید و به 
طرف خود بکشید. سپس آن را درست کنید. این را 

۵ تا ۱0 بار  در روز تکرار کنید.

فلفل به دفع التهاب
 کمک می کند

و  است  التهابی  ضد  اثر  دارای  قرمز  فلفل 
به  بخشد.  می  بهبود  را  خون  جریان  همچنین 
منظور استفاده از فلفل به عنوان درمان، شما باید 

آنها را ریز ریز کنید. آب فلفل را بر روی محل 
و  بمالید  وازلین  بگذارید. سپس کمی  نظر  مورد 
آن را با یک پارچه بپوشانید. ۱۵ دقیقه صبر کنید. 
اگر احساس سوزش شدید دارید، مقدار فلفل را 
کاهش دهید، آن را به تدریج و به نسبت توصیه 

شده کاهش دهید.

خونریزی داخلی و خارجی ممکن است بسیار خطرناک باشد و باید هرچه سریع تر رسیدگی شود. اگر مصدوم خون 
زیادی از دست  بدهد وضعیتی به نام شوک به وجود می آید و به دنبال آن هوشیاری خود را از دست خواهد داد. اگر 
خونریزی خارجی  باشد محل خروج خون روی پوست دیده می شود. فقط زمانی به مصدوم نزدیک شوید که محل 
امن باشد. محل زخم را از لحاظ  جسم خارجی فرو رفته بررسی کنید و از مصدوم بپرسید چه اتفاقی افتاده است. 
خونریزی شدید می تواند سبب بروز اضطراب شود  بنابراین برای آرامش خاطر دادن به مصدوم توضیح دهید که 

درحال انجام چه کاری هستید. مطمئن شوید روی جسم خارجی در  زخم فشار وارد نمی کنید .
روش های  برخورد با این مشکل: بررسی خونریزی، پیشگیری از عفونت، پیشگیری از بروز شوک، انتقال فوری 

مصدوم به بیمارستان

بیماری فشارخون باال از جمله بیماری هایی است که با رعایت نکات بسیار ساده ای می توان از ابتال به آن 
پیشگیری نمود که از جمله آنها می توان موارد زیر را برشمرد:  اندازه گیری منظم فشارخون، چربی خون و قند خون،    
تخصیص ساعاتی از روز به انجام فعالیت بدنی با توجه به شرایط جسمی، انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط به 
مدت حداقل ۳0 دقیقه در روز ،  کاهش وزن در صورت اضافه وزن،   ترک مصرف دخانیات ، مصرف حداقل ۵ وعده 

میوه و سبزی در طول روز،  کاهش مصرف نمک و مصرف کمتر غذاهای فرآوری شده و پر نمک. 
در بررسی عوامل ایجادکننده این بیماری در محیط های کاری موارد قابل تامل ذیل به دست آمده است:  استرس و 
فشار کاری،  تغذیه و برنامه غذایی نامناسب ، عدم اختصاص زمان کافی به فعالیت های بدنی، کمبود زمان استراحت،   

زمان بندی نامناسب ساعات خواب

پیشگیری از پرفشاری خونروش برخورد با خونریزی شدید

حسادت ریشه در ضعف های انسان دارد. زمانی که فردی به شما 
حسادت می کند، جایی در ناخودآگاه ذهن خود از ضعف خود نیز 
رنج می برد، اما گاه این خود شما هستید که با رفتار های نابه جا 

افراد را به سمت حسادت می برید.
ریشه را درخود بکش! رفتار های ناشیانه و اشتباه شما پس از به 
موفقیت رسیدن در هر کدام از جنبه های زندگی دلیل خوبی برای 
افرادیست که مستعد حسادت هستند. شما اشتباه رفتار می کنید و 
افراد به سبب ضعف شان به حسادت کردن سوق پیدا می کنند. 
رفتار های تحریک آمیز که خشم دیگران را بر می انگیزد و نقاط 
ضعف آن ها را نشانه می گیرد اصلی ترین ریشه های حسادت 

دیگران هستند. اولین قدم تأمل درباره این رفتار ها و تغییر روند 
است. از تکنیک “ اگه جایش بودم” استفاده کنید. در این تکنیک 
وقتی یک فرد حسود را می بینید که چطور با یک فرد دیگر 
 برخورد می کند، خوب دقت کنید که نفر دوم چگونه برخورد 
می کند و در دل خود بگویید اگه من جایش بودم فالن کار 
 را می کردم. خوب فکر کنید که اگر جای او بودید چه کار 
می کردید. این رفتارها را در یک دفتر بنویسید. بعد از چند ماه 

کلی تجربه به دست آورده اید و کلی پیشرفت کرده اید.
اگر کسی رفتار نادرستی با شما داشت یا حرف نامناسبی زد، احساس 
خطر نکنید و مضطرب نشوید. حسادت می تواند باعث شود افراد در 

مورد خودشان یا رابطه شان تفکرات منفی و غیرواقعی داشته باشند. 
کسی که به شما حسادت می کند ممکن است حرف ها یا رفتارهای 
شما را به خودش بگیرد، حتی وقتی که کالم و رفتار شما مستقیما 
متوجه او نباشد. در واکنش به تفکرات منفی او، تدافعی عمل نکنید. 
در عوض، برایش راحت توضیح دهید که جریان از چه قرار است.  
ببینید آیا فرد حسود، فقط چیزهای خوب زندگی تان را می بیند و 
توجهی به چیزهای بد زندگی تان ندارد، یا غیر از این است. بعضی ها 
حسادت می کنند چون نمی توانند پیچیدگی زندگی دیگران را درک 
کنند. دلیلش هم این است که ذهن آنها درگیر نگرانی های زندگی 

خودشان است.

راه های برخورد با حسادت دیگران

آیه روز

سپاس خدایی را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و در آخرت ]نیز[ سپاس از آن 
اوست و هم اوست  سنجیده  کار آگاه. )سوره سبا/ آیه ۱( 

سخن روز

 اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم
به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگري ندارد. )دانته(
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آثار معروف گالب  از  افقي: ۱- 
دره اي - قوي و رشید ۲- جو دو 
سر - آوازه خوان - رزق ۳- پایه 
ساختمان - ظالم - تنبل جالیزي 
۴- هرگز نه عرب - گیاه گوني 
چشم  سرمه   - ترکي  گوشت   -
۵- از شهرهاي ایالم-  خورشید 
سیاه  عقاب   -۶ توت  شهر    -
گل   - یوناني  نخست  حرف   -
و  خراب   -7 صحرایي  سرخ 
عدد   - زمین  کمربند   - ویران 
معلم   - آهنگر    -۸ شماره  و 
دانشگاه - ورم 9- ساده و آسان 
-  ساز استاد احمد عبادي - یک 
رنگ ۱0-  زاینده-  شاعر یوش 
- کشور خوشبخت ۱۱- عود - 
پادشاه  لقب   - ترازو  پارسنگ 
حکم   -۱۲ کردستان  و  چین 
باد  بر   - آخر  رمق    - دستور  و 
رفته-  شعله آتش ۱۳- شادماني 
زکریاي  محمد  معروف  آثار  از   -
رازي - جوان ۱۴-  نمایش خنده 
دار - منظم و آراسته - باقي بودن 
۱۵- از معجزات موسي )ع( - از 

آثار معروف احمد محمود

یخهاي  کشور   -۱ عمودي: 
فوتبال  مربیان  از   - جاویدان 
وقامت  قد  خوش   -۲ کشورمان 
از کسب  - عقیده و نظر - سود 
میوه   - پراکنده    -۳ تجارت  و 
شبیه گیالس - عدسي کوژ ۴-  
آمریکایي را گویند - نام ترکی - 
برگ - حرف دهن کجي  و  ساز 
جانشینان   - دست   سطح   -۵
کراسوس  که  اشکاني  سردار   -
ظرفي   -۶ داد  شکست  را  رومي 
هدیه   - شود  پخته  کوره  در  که 
اراده   -7 تاجریزي    - فرستادن 
قوي - گرانمایگي  -انکار کننده 

۸- چپاول و تاراج - از تقسیمات 
کشوري - جلگه وسیع 9- سخن 
 - پیشینیان  سرگذشت   - ظریف 
آمدن  به  امر  خشک شدن ۱0-  
- دشمن سرسخت - زبردست و 
وارد ۱۱-  جانوري شبیه عنکبوت 
- زمین پر از سنگ - درست و به 
اندازه ۱۲-  پر حرفي - حرف درد - 
حرف ندا-  صاحب و مالک ۱۳-  از 
زیراندازها - کاخ روسیه - خودروي 
فرانسوي ۱۴- مقابل دور- ازا لقاب 
امام دوازدهم )عج( - از غالت پر 
مصرف ۱۵-  از آثار معروف مولوي 

- چشم انتظار بودن
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به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵

به یک راننده کمپرسی ۱۰ چرخ 
نیازمندیم.

۰۹۱۵۳۵۸۸۳۶۵- رزاقی

مجوز حمل سالح و مهمات شکاری سالح ساچمه زنی تک 
لول به نام محمد رحیم رحمانی فرزند احمد به شماره 

ملی ۰۶۵۱۳۴۶۵۸۴و شماره جواز ۱۹۰۰۵۸۹
 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

به چند نفر خانم )آشپز و ظرفشوی( و یک 
آقا )سالن دار( برای رستوران نیازمندیم.  

۰۹۳۶۳۶۵۴۷۴۶ - ۳۲۳۴۲۳۱۵

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
اجرایی خود نیروی خدماتی

 و مهماندار آقا و خانم
جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: ۹/۳۰ صبح الی 
۱۲/۳۰ و  ۱۷/۳۰ الی  ۲۲ 
آدرس دفتر: نبش توحید 

۴۲- تقاطع محالتی

شرکت لبنیات پگاه 
جهت توزیع محصوالت خود در شهر 

طبس، بشرویه و شهربیرجند
 به تعدادی خودرو نیسان و ایسوزو 

یخچال دار نیاز دارد.متقاضیان 
می توانند جهت اطالع بیشتر 
 با شماره ۰۹۱۵۸۹۲۲۰۳۲
تماس گرفته و یا به آدرس: 

بیرجند،بلوارآیت ا...عبادی،نرسیده 
به میدان ابن حسام)معصومیه(

 شرکت پگاه مراجعه نمایند.

شرکت لبنیات پگاه 
به ۲ نفر ویزیتورآقا با مدرک 
حداقل دیپلم برای شهرهای 
بیرجند و طبس نیازمنداست.
متقاضیان می توانند با شماره 

۰۹۱۵۸۹۲۲۰۳۲تماس
 و یا به آدرس:بیرجند، بلوارآیت 

ا... عبادی، نرسیده به میدان
 ابن حسام مراجعه نمایند.

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵۲۶۰۰-۳۲۴۴۷۱۱۰

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور

رستوران شاندیز به دو نفر کارگر ساده 
ترجیحا خانم نیازمند است.

۰۹۱۵۱۵۸۲۶۷۵ -۰۹۳۵۹۲۸۰۹۲۷

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

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳۸

تعمیر یخچال فریزر در منزل     ۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی ۲

۳۲۳۰۰۲۲۸
۰۹۱۵۵۶۲۹۶۸۳ -۰۹۱۵۱۶۱۳۷۷۶

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط ۵ هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب ۱۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط
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خبر ویژه

*170 پایگاه اوقات فراغت آموزش و پرورش تابستان 
امسال برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان 

خراسان جنوبی فعال است.
به  کمک  برای  قاین  شهرستان  اسفدن  *بانوان 

بازسازی عتبات عالیات 10 قالیچه اهدا کردند.
*تهیه پرونده و ثبت ملی برک بافی به عنوان میراث 
ملی  استاندارد  تدوین  و  شماره 810  به  ناملموس 
برک بافی به شماره 14264 از جمله اقدامات پژوهشی 
است که در سطح ملی جهت حفظ آیین کار و هر 
آنچه در مورد برک تولید شده در خراسان جنوبی وجود 

دارد انجام شده است.
*زمین چمن مصنوعی دبستان شهید سیدعلیرضا 

رحیمی بیرجند بهره برداری شد.
*مدیر کل آموزش و پرورش گفت: دولت مبلغ هزار 
میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام آموزش 
و پرورش اختصاص داد که یک درصد آن، حدود 10 

میلیارد تومان، سهم استان است.
*به گفته مسئول نمایندگی اداره میراث فرهنگی مرمت 
بافت تاریخی خوسف  با 120میلیون تومان اعتبار آغاز شد.
*110 پرونده تخلف در طرح نظارتی ویژه ماه مبارک 
تعزیرات  به  و  تشکیل  جنوبی  خراسان  در  رمضان 

حکومتی ارسال شد.
*براثر واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور 

روستایی دره چرم به اسدیه، 14 نفر مصدوم شدند.
*شهرداری اسدیه برای کمک به اشتغال، حق بهره 
را به  اختیار خود  از مکان های در  برداری بخشی 

مددجویان بهزیستی این شهرستان واگذار کرد.

اخبار کوتاه

تقویت فرهنگ در سایر بخش های توسعه آثار مثبت دارد

آغاز ساخت ده هزار واحد مسکونی برای نیازمندان

حذف ۱۰۰کالس کانکسی
 در خراسان جنوبی

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
در  خراسان جنوبی گفت: 167 کالس کانکسی 
استان وجود دارد که تالش می شود بیش از 100 
حذف  آینده  تحصیلی  سال  تا  کانکسی  کالس 
 58 می شود  تالش  کرد:  اظهار   بیکی   شود. 
کالس درس جایگزین کانکس برای مهر امسال 
یا تا سال آینده شود، 59 کانکس نیز با جمعیت 
بیش از 10 نفر است که استاندار خراسان جنوبی 
وعده های خوبی برای جایگزینی داده است و 50 
کانکس نیز به دلیل کمبود جمعیت روستاها فعال 
مدیرکل  داشت.  آن  برای  برنامه ریزی  نمی توان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 
گفت: تعهد خیرین در بیست و یکمین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی 241 میلیارد و 
667 میلیون و 990 هزار ریال است. وی افزود: از 
این میزان 47 میلیارد و 268 میلیون ریال با 327 
به تعهدات درباره پول و تجهیزات  مورد مربوط 
نقدی است. بیکی گفت: میزان تعهدات احداثی 
140 میلیارد و 599 میلیون ریال است و ساخت 
32 مدرسه، 124 کالس درس، 15 سالن و سلف 
این  جمله  از  بهداشتی  سرویس  پنج  و  سرویس 
تعهدات است. وی با اشاره به 367 مورد مجموع 
تعهدات افزود: شش قطعه زمین به مساحت 39 
میلیارد  ریالی 53  ارزش  و  متر مربع  هزار و 10 
و 800 میلیون ریال از دیگر تعهدات خیرین در 

جشنواره اخیر است. 

خراسان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبی گفت: اگر قرار است در مسیر توسعه استان 
در سایر بخش ها اتفاقی مثبت رخ دهد، این مسیر 
تنها با تقویت بخش فرهنگ و توسعه زیرساخت 
های فرهنگی به دست خواهد آمد.به گزارش ایرنا، 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  دیدار  در  میرجعفریان 
اسالمی و معاونان این اداره کل، بخش زیرساخت 
مهم  استان  فرهنگ  توسعه  در  را  فرهنگی  های 
برشمرد و گفت: در اجرا و ساخت پروژه ها، توجه به 
مسائل فرهنگی مردم الزم و ضروری است و اگر این 
مسائل مورد توجه قرار نگیرد هزینه اجرای پروژه باال 
خواهد بود. وی مسئوالن فرهنگی استان را به ارائه 
راهکارهای مناسب برای حل مشکالت حوزه عمرانی 
فرهنگ در استان فراخواند و اقدامات صورت گرفته 
در بخش فرهنگ و توسعه زیرساخت های مربوط به 

آن را قابل توجه و مهم ارزیابی کرد.معاون استاندار، 
با تامل بر اهمیت ارتقای زیرساخت های عمرانی 

به منظور بهره برداری فرهنگی و هنری گفت: بی 
شک ارتقای زیرساخت های فرهنگی استان گامی 
در راستای ارتقای دیگر بخش هاست که در استان 

باید به طور جد در دستور کار مسئوالن باشد. وی 
با اشاره به تاکید استاندار خراسان جنوبی در زمینه 

احیای فرهنگ و هنر استان اظهار کرد: انتظار می 
رود در سال جاری اقدامات مهمی در بحث تکمیل 
پروژه های فرهنگی و هنری استان صورت پذیرد. 

ابتدای  ارشاد اسالمی هم در  مدیرکل فرهنگ و 
این دیدار ضمن بیان تبریک این انتصاب، با بیان 
هنری  و  فرهنگی  های  زیرساخت  بحث  اینکه 
انداز  گفت: چشم  است،  استانی ضعیف  حوزه  در 
خوبی در مرکز و شهرستان های استان دیده شده 
که امیدواریم با نگاه روشن مقام ارشد استان و با 
اعتباراتی که امسال برای آن پیش بینی خواهد شد و 
 با نگاه حرفه ای تری که به این پروژه ها داشته ایم 

آنها را در آینده ای نزدیک به اتمام رسانیم.
ناصر نبی زاده با بیان اینکه زیرساخت های فرهنگی 
استان در حد مطلوب نیست، افزود: استاندار خراسان 
جنوبی نگاه خوبی به بحث زیرساخت های فرهنگی 
دارند و دستوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
که  است  داده  ها  زیرساخت  حوزه  تکمیل  برای 
باشیم. حوزه  این  در  تحوالتی  شاهد   امیدواریم 

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به عنوان یک 
استان فرهنگی دارای ظرفیت های فرهنگی و هنری 
بسیار زیادی است که باید بیش از پیش این ظرفیت 
ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد: در آینده 
نزدیک شاهد حضور گردشگران و هنرمندان مطرح 
کشوری در قالب جشنواره های متعدد فرهنگی و 
هنری باشیم. وی گفت: برای انجام کارهای بهتر و 
بیشتر در این زمینه نیارمند حمایت مسئوالن ارشد 
استان هستیم. وی در بخش دیگری از سخنانش 
درباره گذرهای فرهنگی هنری بیرجند تصریح کرد: 
به طور قطع افتتاح گذر فرهنگ و هنر در استان آغاز 
پربرکتی برای اقدامات فرهنگی است و بستر مناسبی 
به منظور توسعه مشاغل فرهنگی، اوقات فراغت، 
جاذبه های گردشگری و توریستی و از همه مهم تر 

رونق اقتصاد فرهنگ و هنر خواهد بود.

ویژه  مسکونی  واحد  هزار  ساخت 10  خبر-  گروه 
نیازمندان در خراسان جنوبی آغاز شد. مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در نشست بررسی اجرای 
تفاهم نامه ساخت 10 هزار واحد مسکونی نیازمندان 
گفت: بنیاد مسکن ساخت 5 هزار واحد را تعهد کرده 
و تا کنون هزار و 620 خانوار نیازمند در 278 روستای 
استان شناسایی و 865 پرونده تشکیل شده است. 
آسمانی مقدم افزود: از این تعداد 168 متقاضی برای 
دریافت تسهیالت به بانک ها معرفی شده اند که 
 89 نفر موفق به عقد قرارداد با بانک عامل شده اند. 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی هم در این نشست 

گفت: 12 هزار و 220 خانواده مددجو در استان یا 
مسکن ندارند یا خانه های شان غیر مقاوم است.

سلم آبادی افزود: 7 هزار و 202 خانواده در اولویت 
ساخت مسکن هستند اما تعهد کمیته امداد ساخت 5 

هزار واحد است که کار شناسایی و تشکیل پرونده این 
افراد به پایان رسیده است.

طرح ها نباید به غیرمتخصص واگذار شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  هم گفت: کار 

باید به شکل کیفی انجام و نباید طرح های عمرانی به 
فرد غیرمتخصص واگذار شود. میرجعفریان افزود: اگر 
سازنده متخصص نباشد، کار به درستی پیش نمی رود.
وی با اشاره به اینکه شورای فنی  از جلسات اثرگذار 
های  کمیته  گفت:  است،  استان  ساز  تصمیم  و 
زیرمجموعه شورای فنی باید توسط دستگاه های 
مربوط فعال تر شود و همه مباحث فنی در حوزه 
ساخت و سازها باید در یک چارچوب فنی، علمی و 
قانونی پیش برود. وی افزود: سازمان برنامه و بودجه 
استان در زمینه تشخیص صالحیت افراد به این مهم 
توجه کرده و نقاط قوت و ضعف پیمانکار را از سیستم 

ارزیابی دستگاه مربوط بگیرند.

شهرداری و دهیاری ها 
محرومان را درگیر هزینه ها نکنند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم  
گفت: شهرداری ها و دهیاری ها محرومان را درگیر 
هزینه های پروانه ساختمانی نکنند. پورعیسی افزود: 
بنیاد مسکن و کمیته امداد هرچه سریعتر نسبت به ارائه 
نقشه های تیپ، تجزیه و تحلیل هزینه ها و ضوابط 
شناسایی خانواده محرومان اقدام کنند تا اطالعات مورد 

نیاز به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
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ساعت کاری ادارات  استان در تیرماه تغییر کرد
تسنیم- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 29 هزار 
خانوار در استان از مراتع بهره برداری می کنند و معیشت شان 
به این عرصه های طبیعی وابسته است.نصرآبادی با اشاره به 
وابستگی معیشت 29 هزار خانوار از جمعیت استان به مراتع 
اظهارکرد: خوشبختانه با بارش های خوب امسال بیشتر مراتع 
کرده اند. پیدا  مطلوب تری  زیرکوه وضع  مناطق  در  ویژه  به 

وی با تاکید بر مأموریت اصلی امور مراتع سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری افزود: وظیفه این بخش، نظارت بر اجرای 
شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع 
است. وی با بیان اینکه تمامی سیاست ها و برنامه های امور 

مراتع سازمان جنگل ها بر اساس مشارکت بهره برداران واقعی 
طراحی شده است، بیان کرد:  ممیزی مراتع بر اساس پروژه ها، 
از زمان انقالب تاکنون در حال اجراست و صدور مجوزها و 

طراحی برنامه ها نیز با این روش انجام می شود.
مردم  مشارکت  نقش  آبخیزداری،  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در حفظ منابع طبیعی را مهم دانست و گفت: این 29 هزار 
خانوار یعنی نسبت به مراتع احساس تعلق دارند و رقابت ها 
و تخلفاتی هم صورت گرفته است که مراجع نظارتی با آن 
برخورد می کنند اما بیشتر مردم با رعایت فرهنگ صرفه جویی 

می توانند به حفظ منابع طبیعی کمک کنند.

معیشت 29 هزار خانوار در گرو مراتع استان
از اول  غالمی- تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند 
تیرماه به مدت یک ماه، ساعت کاری خود را از 6:30 الی 
به  دهند.  تغییر   12:30 الی   6:30 از  پنجشنبه ها  و   13:30
گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، براساس نامه 
استانداری ساعت کاری ادارت در فصل گرما به جهت رعایت 
الگوی مصرف در تمام دستگاه های اجرایی به جز مراکز درمانی 
و خدمت رسان که مکلف به ارائه خدمات شبانه روزی هستند، 
تغییر کرد. بر این اساس تمام دستگاه های اجرایی موظف هستند 
از اول تیرماه به مدت یک ماه، ساعت کاری خود را از 6:30 الی 

13:30 و پنجشنبه ها از 6:30 الی 12:30 تغییر دهند.

به منظور صرفه جویی در مصرف برق،  ضمن رعایت سایر 
حداقل  کار  محیط  هوای  دمای  تنظیم  ویژه  به  مقررات، 
و  سرمایشی  وسایل  نمودن  خارج  و  سانتی گراد  درجه   25
روشنایی از مدار بعد از ساعت کاری، مدیران دستگاه های 
دقیق  نظارت  برنامه  اجرای  بر حسن  فرمانداران  و  اجرایی 
به عمل آورند. همچنین شرکت توزیع نیروی برق موظف 
است گزارش عملکرد ادارات و میزان صرفه جویی ناشی از 
تغییرات را به این معاونت )معاونت توسعه مدیریت و منابع 
استانداری( گزارش نماید؛ بدیهی است در صورت ارائه نتایج 

مثبت،  تمدید دوره زمانی یاد شده متعاقباً ابالغ خواهد شد.

دانش آموزان مراقب قرص های
 شب امتحان باشند

کاوش-سرهنگ محمدپور گفت: امروزه افراد سود جو 
و فرصت  طلب از قابلیت های فضای  مجازی استفاده 
کرده اند و برای کسب د رآمد، اقدام به راه اندازی سایت 
 ها و وبگاه  هایی در باره فروش  داروی شب امتحان 
برای افزایش تمرکز، در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی می  کنند. وی افزود: براساس آمار موجود 
اغلب این سایت ها اقدام به کالهبرداری از خریداران 
کرده و داروی بدون مجوز، تاریخ گذشته و غیرقانونی 
را عرضه می  کنند. محمد پور گفت: مدیران سایت  
هایی که اقدام به تبلیغ، خرید و فروش این چنین 
داروهایی در فضای مجازی می کنند، توجه کنند که 
این اقدام از منظر قانون جرم بوده و پلیس با این افراد 
برخورد قانونی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه تبلیغات 
داروهای تقلبی توسط مجرمان سایبری ممکن است 
به گونه ای باشد که کاربر پس از تایید خرید به درگاه 
بانکی جعلی )فیشینگ( هدایت شود، تأکید کرد: با 
این کار مجرمان تمامی اطالعات حساب بانکی افراد 
را به دست می آورند و در فرصتی مناسب اقدام به 
خالی کردن حساب افراد می کنند. وی از شهروندان 
خواست: هشدار های پلیس فتا را جدی بگیرند و در 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای 
 مجازی یا پیام رسان  های   موبایلی موضوع را از طریق 
 www.cyberpolice.ir آدرس  به  پلیس فتا   نشانی 

بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

درگذشت آیت ا... سید محمدتقی نقوی

صداوسیما- آیت ا... سید محمدتقی نقوی مفسر قرآن 
و شارح نهج البالغه پس از 9 دهه عمر با برکت، 
در تهران دار فانی را وداع گفت. وی در سال 1348 
قمری )1308 ش( در قاین به دنیا آمد و تا 16سالگی 
مقدمات علوم دینی را در این شهر خواند و برای ادامه 
تحصیل  به مشهد و سپس به قم عزیمت کرد. آن 
مرحوم همچنین از تحصیل کردگان حوزه علمیه نجف 
و از علما و وعاظ به نام تهران بود. وی در کنار فعالیت 
های علمی، به خدمات دینی و نشر معارف اسالمی 
و تبلیغ مکتب اهل بیت )ع( اهتمام می ورزید. مفتاح 
السعاده فی شرح نهج البالغه، شرح خطبه فدک، شرح 
زیارت جامعه کبیره، شرح خطبه غدیر و ضیاء الفرقان 

فی تفسیر القرآن از جمله آثار وی است.

کاهش دما در استان

غالمی- دمای هوا از  امروز کاهش می یابد.کارشناس هواشناسی استان گفت: از  امروز با افزایش 
جریانات پرفشار در منطقه شرق کشور، وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک و در برخی ساعات 
کاهش دید افقی و کیفیت هوا به ویژه در نواحی شرق و شمال غرب استان قابل پیش بینی است.
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
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نقش پررنگ مدیریت منابع آب در پروژه های هفته جهاد کشاورزی

از  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  حسینی- 
افتتاح 269 پروژه عمرانی در هفته جهادکشاورزی خبر 
داد و عنوان کرد: حوزه آب و خاک با 161 پروژه به 
مبلغ 14 میلیارد تومان ، بیشترین فراوانی پروژه در 
حوزه اجرایی را به خود اختصاص داده است که نشان 
از توجه این سازمان به شرایط اقلیمی و مدیریت منابع 
آبی استان دارد. صبح دیروز نشست خبری به مناسبت 
ها،  برنامه  تشریح  هدف  با  کشاورزی  جهاد   هفته 
دستاوردها و سیاست های این سازمان برگزار شد. 
 48 اعتبار  با  عمرانی  پروژه   269 افتتاح  از  قوسی 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  هفته  این  در  تومان   میلیارد 
از این مبلغ، 8 میلیارد از محل خودیاری و مشارکت 
میلیارد   18 و  بانکی  تسهیالت  میلیارد   19 مردم، 
دولتی  بالعوض  و  دارایی  تملک  اعتبارات   تومان 
راستای  در  که  این  به  اشاره  با  وی  باشد.  می 
 227 و  هزار   15 ها  پروژه  این   افتتاح 
خانوار بهره مند خواهند شد، اضافه کرد: همچنین بیش 
از 3 هزار و 46 فرصت شغلی تثبیت و 314 فرصت 
شغلی ایجاد می شود. به گفته وی بیشترین تعداد پروژه 
 ها متعلق به شهرستان خوسف با 33 پروژه می باشد.

دیگر  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
های  سیستم  را  هفته  این  های   پروژه 
گلخانه  احداث  قنوات،  مرمت  و  احیا  آبیاری،  نوین 
سبزی و صیفی، انتقال آب با لوله و کشت نشائی و 
حفاظتی اعالم کرد و افزود: به دنبال ایجاد سند توسعه 
هر روستا هستیم تا متناسب با نیازهای آموزشی و 

کشاورزی مطرح شده، آنها را برطرف کنیم.
ایجاد 9 هزار و 415 فرصت شغلی در سال 97

قوسی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد سال 97 
اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته از محل اعتبارات 
قانون بودجه 108 میلیارد تومان اعتبار گرفتیم که 60 
میلیارد آن تخصیص و برای 400 پروژه عمرانی هزینه 
شد. همچنین از محل تسهیالت بانکی 10 هزار و 92 
میلیارد ریال به 31 هزار و 800 پرونده تعلق گرفته و به 
بانک معرفی شدند اما فقط 13 هزار و 22 طرح با ارزش 
285 میلیارد تومان توانستند تسهیالت بگیرند. به گفته 
وی علت عمده این موضوع، نداشتن شرایط بانکی یا 
تسهیالت می شد. گرفتن  از  مانع  که  بود   قوانینی 

هزار   9 برای  گذشته  سال  افزود:  وی 
شد. فراهم  شغلی  زمینه  نفر   415  و 
توسعه کشت گلخانه ای، امسال به اندازه 40 سال
اجرای 8 هزار و 700 هکتار سیستم های نوین 

آبیاری در سال 98
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از تعهد افزایش 
سطح زیر کشت گلخانه ای تا 60 هکتار در سال جاری 
خبر داد و گفت: این درحالیست که طی 40 سال 
 گذشته ، در مجموع تنها 67 هکتار کشت گلخانه ای 
انجام شده است. قوسی با اشاره به این که تا امروز از محل 
تبصره 18، 30 میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه 
کشت گلخانه ای ابالغ شده است، اضافه کرد: اجرای 8 
هزار و 700 هکتار سیستم های نوین آبیاری از دیگر 
اهداف سال 98 سازمان می باشد. وی با بیان این که 

 سال گذشته تعهد اجرا برای 3 هزار و 700 هکتار بود که
 7 هزار و 48 هکتار اجرایی شد، ادامه داد: 11 هزار 

هکتار نیز در حال اجراست.
در  که  این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
معادل  اراضی کشاورزی  از  هکتار  هزار  مجموع 23 
16 درصد، دارای سیستم های نوین آبیاری هستند، 
خاطرنشان کرد: هدف ما رساندن این عدد به 22 تا 
25 درصد می باشد. قوسی از بازگشایی ، مرمت و 
بهسازی قنوات نیز سخن گفت و یادآور شد: نزدیک 
به 13 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات 
ملی برای این موضوع اعتبار گرفتیم که نسبت به سال 
گذشته با 7 میلیارد و 800 میلیون تومان رشد تقریبا 

60 درصدی داشته است.
اعتبارات  از  استان  سهم  تومان  میلیارد   95

خسارات ناشی از سیل
وی همچنین به هزار میلیارد تسهیالتی که برای جبران 
خسارات ناشی از سیل در سال 97 به 13 هزار نفر در 
استان پرداخت شد، اشاره کرد و افزود: در سال 98، 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، 50 هزار میلیارد ریال 
برای جبران خسارت ناشی از سیل در نظر گرفته شده 
که سهم استان 95 میلیارد تومان می باشد. به گفته 
وی تاکنون 47 میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص 
داده شده که پیگیر انجام مقدمات و روش های پرداخت 
استخرهای  دامداران،  باغداران،  کشاورزان،  به  آن 
هستیم. دیده  آسیب  تاسیسات  و  ماهی   پرورش 
متولی بخش کشاورزی استان، میزان تمام خسارات 

کرد  عنوان  تومان  میلیارد   230 را  سیل  از  ناشی 
نداشتند  بیمه  به کسانی که  این مبلغ  ادامه داد:  و 
پرداخت می شود، در همین راستا به ازای هر راس 
اراضی خسارت  یا  باغ  تومان،  هزار  دام سبک 500 
دیده 5 میلیون تومان، دام سنگین 3 میلیون تومان 
دریافت  تومان خسارت  هزار  عسل 200  کندوی  و 
می کنند. در صورتی که بیمه داشته باشد بر اساس 
 تعرفه صندوق بیمه خسارت محاسبه و تعلق می گیرد.

سمپوزیوم بین المللی قنات بلده، فرصتی برای 
رشد اقتصادی منطقه

قوسی در ادامه از 143 میلیارد تومانی که برای 625 
طرح در حوزه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری و برای هزار و 900 نفر پرداخت شده خبر داد 
و گفت: سال 97 ، 14 هزار و 289 نفر روز آموزش به 

کشاورزان داده شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین به برگزاری 
سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس در انتهای هفته 
جاری اشاره کرد و افزود: این رویداد فرصت بزرگی را برای 
 اقتصاد منطقه به ویژه بخش کشاورزی فراهم می کند.
سطح  در  بازار  بوم  مرکز   20 افتتاح  است  گفتنی 
شهرستان های استان طی تفاهم نامه ای بین مدیریت 
هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی، دفتر امور روستایی 
استانداری و بخش خصوصی صاحب برند »بوم بازار« 
، در روز جمعه از دیگر پروژه های شاخص هفته جهاد 

کشاورزی می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد:

توسعه کشت گلخانه ای، امسال به اندازه 40 سال
عکس : حسینی

 ارزآوری ۲۴ میلیارد تومانی صنایع دستی برای استان

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی  ظهر 
یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به روز جهانی صنایع دستی 
گفت: در چند سال اخیر صنایع دستی خراسان جنوبی به جایگاه مناسبی رسیده 
که تنها یکی از این قابلیت ها افتخار داشتن روستای جهانی است. حسن رمضانی 
افزود: در کارنامه پیش رویمان اکنون بیش از 20 نشان ملی کیفیت و مرغوبیت 
برای تولید صنایع دستی در استان کسب کرده ایم که نقش بزرگی در جلب اعتماد 
مشتریان و فروش صنایع دستی دارد. وی با اشاره به  اینکه در تمام شهرها مجموعه 
کارگاهی در زمینه صنایع دستی داریم، اضافه کرد: همچنین با پرداخت تسهیالت 

اتفاقات خوبی در زمینه تولیدات انفرادی صنایع دستی افتاده است.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته دو میلیون و 50  هزار دالر صادرات صنایع دستی داشته 
 ایم، افزود: همچنین طی ایام نوروز دو میلیارد تومان فروش صنایع دستی داشته ایم.

رمضانی در ادامه از راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در استان گفت و تاثیر آن 
در فروش و آشنایی مردم با صنایع دستی که بسیار ارزشمند است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبار ملی سال 98 این بازارچه ها به خصوص 
بازارچه بیرجند به بهره برداری برسد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد:  در پارک تون شهرستان فردوس راه اندازی 
بازارچه صنایع دستی با اعتبار 120 میلیون تومان در دست اقدام است که در سال 
جاری به بهره برداری می رسد. وی گفت: همچنین بازارچه شهرستان خضری در 
کنار جاده مواصالتی استان به مراحل پایانی رسیده است، عالوه بر این موافقت 
اصولی بازارچه صنایع دستی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در طبس صادر 
شده و در حال اجراست. وی با بیان اینکه بازارچه اکبریه نیز به بخش خصوصی 
واگذار شده است، اعالم کرد: همچنین موافقت اصولی ایجاد بازارچه صنایع دستی 

در شوسف و مود با سرمایه گذاری بخش خصوصی صادر شده است.
آموزش صنایع دستی و اشتغال زایی

رمضانی با بیان اینکه در بخش آموزش صنایع دستی این اداره کل روند رو به 

رشدی داشته ، افزود: امروزه آموزش های صنایع دستی بین جوانان جایگاه خوبی 
پیدا کرده و راه ایجاد اشتغال از طریق صنایع دستی را فرا گرفته اند.

وی با توجه به اینکه در حال حاضر چند برند ثبت شده در خراسان جنوبی داریم، 
گفت:  تالش کردیم هنرمندان مان در تمامی نمایشگاه های استانی و کشوری 

شرکت کنند که این امر نقش بسزایی در معرفی محصوالت صنایع دستی دارد.
پیشنهاد ثبت دو روستا و یک شهر برای ملی و جهانی شدن

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از پیشنهادهای ویژه 
 این اداره کل برای ثبت جهانی خبر داد و افزود: ثبت روستاهای ملی را برای سنگ های

 قیمتی خور، پارچه مله خوسف و حصیربافی نایبند پیشنهاد کرده ایم که امیدواریم 
امسال با پیگیری های انجام شده آنها را به ثبت برسانیم. رمضانی با اشاره به 
برنامه های هفته صنایع دستی اضافه کرد: تقدیر از هنرمندان و پیشکسوتان، 
ایجاد بازارچه های موقت صنایع دستی با اولویت بناهای تاریخی، دیدار صنعتگران 
با استاندار و مجموعه مدیریتی استان از جمله برنامه های پیش بینی شده در این 

هفته است.
برک و امیدهای جهانی 

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از افتتاح خانه برک 
در مود خبر داد و گفت: برک از جمله صنایع دستی فراموش شده استان بود که 

طی دو سال گذشته احیا شده است. 
است،  فعال  مود  در  بافی  برک  کارگاه  حاضر 20  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  اشاعه  راستای حفظ،  در  مود  قدیمی  بناهای  از  یکی  در  برک  خانه  گفت: 
 معرفی برک افتتاح می شود. رمضانی برگزاری کارگاه آموزشی صنایع دستی 
در هفته صنایع دستی را از جمله برنامه های پیش بینی شده اعالم کرد و افزود: 
عالوه بر نبود برند، نداشتن بسته بندی مناسب از مشکالت پیش روی صنایع دستی 
 استان بوده که در این کارگاه به اهمیت بسته بندی مناسب پرداخته می شود. 
وی ادامه داد: برگزاری نشست تخصصی صنایع دستی در شهرستان ها، ایجاد مرکز 

خالق صنایع دستی در بیرجند، آیین کلنگ زنی بازارچه صنایع دستی در روستای 
 جهانی خراشاد و برگزاری جشن جهانی خراشاد از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

اجرای طرح خداقوت صنعتگر
رمضانی راه اندازی کارگاه حوله بافی در روستای سرچاه، اجرای طرح خداقوت 
صنعتگر در سطح استان، برپایی نمایشگاه عکس در سربیشه و راه اندازی کارگاه پخل 
 بافی در روستای چاهداشی نهبندان را از دیگر برنامه های پیش بینی شده دانست.

ی با اشاره به راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در شهر قهستان، اسدیه، فورگ، 
گزیک و نوزاد افزود: نصب بنر معرفی صنایع دستی با رویکرد ترویج رشته های صنایع 
 دستی بین هنرمندان و جوانان از دیگر برنامه های قابل اجرا طی این هفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اعالم کرد: در 
 روز جهانی صنایع دستی برنامه ای ویژه برای کودکان در باغ رحیم آباد برگزار می شود.

لزوم تقویت بخش خصوصی
وی با بیان اینکه باید تالش کنیم بخش خصوصی صنایع دستی حرفه ای شود، 
افزود: تا زمانی که بخش خصوصی صنایع دستی اصول حرفه ای بازار را نیاموزد 
مستقل از بخش دولتی نخواهد بود. به گفته رمضانی اگر صنعتگران با کمک 
مجامع علمی به دنبال ارزش افزوده صنایع دستی باشند، بازار نیز ظرفیت های 
نهفته زیادی برای تولید دارد که می طلبد مورد توجه واقع شود. وی تاکید کرد: 

هر چه تالش کنیم ارزش افزوده تولید کنیم بازار هم برای ارتقا و خرید جا دارد.
وی ادامه داد: باید به صنایع دستی نگاه جهانی داشته باشیم و مهمتر از آن هر 
روز در عرضه محصول به بازار به دنبال تنوع باشیم. بر این اساس هیچ گاه بازار از 
تولید یک محصول صنایع دستی اشباع نخواهد شد. البته االن هم در هیچ کدام از 

تولیدات صنایع دستی استان به مرحله اشباع نرسیده ایم.
سهم 1۲ میلیاردی صنایع دستی در درآمد استان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی نیز در این نشست خبری اعالم کرد: طی سال گذشته سهم صنایع دستی 

از درآمد خراسان جنوبی 12 میلیارد تومان بوده است.
حسین عباس زاده با اشاره به حمایت های انجام شده از صنعتگران بیان کرد: در طول 
سال گذشته برای حدود  200 طرح مستقل و 54 طرح پشتیبان در حوزه صنایع 
دستی تسهیالت پرداخت شده است . وی ادامه داد: در مجموع طی سال گذشته 
بیش از هشت میلیارد تومان در قالب مشاغل خانگی و اشتغال فراگیر در حوزه صنایع 
دستی در خراسان جنوبی پرداخت شده است. وی با بیان اینکه چند رشته ملی 
صنایع دستی در خراسان جنوبی مورد توجه صنعتگران و فارغ التحصیالن صنایع 
دستی واقع شده است، گفت: سفالگری و لعاب روی سفال از جمله رشته هایی است 
 که در شهرستان های بیرجند،سرایان،فردوس،قاین و کریت طبس فراگیر شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی گفت: همچنین دو رشته طراحی و تولید چرم و صنایع چوب مورد استقبال 

قرار گرفته و اشتغال زایی زیادی را به خود اختصاص داده است.
عباس زاده با اشاره به مشکالت پیش روی صنایع دستی استان گفت: در کنار 
تولیدکنندگان باید تحصیل کرده های گرافیک، نقاشی و صنایع دستی باشند تا 

متناسب با سلیقه بازار در تنوع طرح ها و کاربردی کردن تولیدات مشاوره دهند.
خبرهای بهتر برای رونق صنایع دستی در روستای جهانی توبافی خراشاد

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی با اشاره به روستای جهانی خراشاد افزود: مجوز راه اندازی رنگرزی سنتی 
در خراشاد صادر شده و به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود. وی همچنین از 
راه اندازی بازارچه صنایع دستی با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان در خراشاد 
خبر داد و گفت: البته این اعتبار هنوز تخصیص داده نشده اما قرار است با این 
مبلغ امسال بازارچه راه اندازی شود. وی همچنین از برنامه ریزی برای  راه اندازی 
مرکز علمی تخصصی پژوهش های نساجی سنتی در این روستای جهانی خبر داد 
و گفت: عالوه بر این برک مود به عنوان اولین منسوج مورد حمایت دفتر منطقه ای 
یونسکو درتهران قرار گرفته است که برای معرفی بیشتر آن نیز برنامه هایی داریم.

کارنامه زیبای صنایع دستی در استان
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