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* مهر آیین

آدم فروشی 
در جعبه جادو

 پنج شنبه 4مهر 1389ستون پیام  
شما روزنامه آوای خراسان جنوبی: 
...کارشناسان ازدواج مالک انتخاب 
 همسر خوب را همواره اعالم  وتاکید 
می کنند )زوجین ( دلبستگی به 
مسائل مادی مثل نوع مبل وفرش 
انتخاب  در  را   ... ماشین  و  وخانه 
همسر مالک قرار ندهند. عجیب 
این که در سیمای خاوران در تبلیغ 
)فرش ومبل( در جلسه خواستگاری 
خانواده عروس ... ادامه در صفحه 2

3معمای حضور لشکر ۳0 گرگان در تاسیسات سابق پادگان  بیرجند۱۹5 آبان، آخرین مهلت شرکت در نمایشگاه استانی کتاب5مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان

هراس زیر پوست
شهر بیرجند 

آمارهای تکان دهنده استاد جامعه شناسی دانشگاه از  

 *  67 درصد مردم بیرجند نسبت  به هم بی اعتماد هستند ! * 76 درصد از مردم بیرجند از لحاظ فرهنگی احساس ناامنی می کنند 
 *  بیش از نیمی از مردم بیرجند از حاشیه نشینی اطراف شهر ترس دارند *  مرز خالی شود ، با هیچ اسلحه ای نمی توان آن را نگه داشت 
 * به شهرهای استان نیز باید با دید مرزی و امنیتی رسیدگی شود * نوعی رقابت کاذب در عزاداری های مرکز استان به چشم می خورد 
 * مسئوالن به جای خاموش  کردن مشکل مهاجرت، آن را  شعله ور می کنند * در بیرجند شانس مهاجرت معکوس روستاییان 
حاشیه نشین وجود دارد * روابط اجتماعی مردم حتی در سطح خانواده نیز کاهش پیدا کرده است *  در بیرجند به عنوان مرکز استان 

هیچ کار چشمگیری انجام نشده است * برخی مسئوالن با سیاسی کاری شکاف های جامعه را بیشتر می کنند ...  مشروح در صفحه ۳

صبح پاییزی مسئوالن در مزرعه زعفران
صفحه ۵

خراسان جنوبی؛  اولویت مبارزه با گرد و غبار
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه از دغدغه های اساسی کشور ما پدیده گرد و غبار است، بیان کرد: باید گونه ای برنامه ریزی کرد که ضمن حفظ 
طبیعت، اشتغال پایدار نیز تامین شود. میر جعفریان روز گذشته، در نشست منطقه ای هماهنگی و نظارت بر پروژه های مقابله با گرد و غبار ویژه استان های جنوبی و 
شرق کشور  گفت: در مقابله با این پدیده ضمن اینکه باید نسخه مناسبی برای جلوگیری از تخریب طبیعت بپیچیم، نباید از پیشگیری غافل شویم ... مشروح در صفحه ۵

 

صفحه  6

صفحه  6

 

 

خواب دیده اند که مجلس
 یازدهم یکدست اصولگراست

جعفرزاده ایمن آبادی :

صفحه  6

اگر کسی از رهبری انقالبی تر 
است باید به او شک کرد

حجت االسالم مروی :

مردم می گویند تا  کی 
مقاومت کنیم؟

علی مطهری:

دعـوت بـه همکـاری
شركت شبكه گستر  پيام آوران كوير

در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی خود اقدام به جذب تعدادی 
 لیسانس کامپیوتر )خانم یا آقا( نماید. متقاضیان می توانند

 Info@birjand.net رزومه خود را به ایمیل
ارسال نمایند. متقاضیان مسلط به زبان های برنامه نویسی،

 پایگاه داده، شبکه و لینوکس در اولویت هستند

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب۱                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

جناب آقای مهندس حسین مودی
مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از شایستگی، 

توانمندی و لیاقت تان در عرصه های مختلف مدیریتی می باشد 
تبریک عرض  می نماییم

توفیق تان را از خداوند منان در مسئولیت جدید خواستاریم.
مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو )پورشمسیان(

جناب آقای مهندس مودی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی شما در امور اجرایی می باشد، صمیمانه تبریک گفته 

موفقیت و سربلندی شما آرزوی قلبی ماست.

کشت و صنعت بیدمشک - فرآورده های لبنی سایی

فروشگاه زنجیره ای رفاه
جهت گسترش فروشگاه در شهر بیرجند

 متقاضی اجاره امالک تجاری
 با مساحت 500 متر تا 5000 متر می باشد.

لذا متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود 
را تا مورخ 98/8/20 به آدرس مشهد، بلوار شهید 
کامیاب، کامیاب 62 ، ساختمان اداری رفاه ، دفتر 
مدیریت به کدپستی 9193844688 و یا با شماره 

فاکس 05137131083 ارسال نمایند. 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

قابل توجه ادارات ، سازمان ها ، تعاونی ها ،
 شرکت های دولتی و خصوصی و مالکین محترم

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32۴3961۴ - 32۴39613 -09151600158 ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

دعوت به همکاری لیسانس عمران/ معماری در شرکت ساختمانی

۱- نیروی خانم جهت  امور دفتری ۲- نیروی آقا / خانم جهت دفتر فنی

آدرس: خیابان باهنر شرقی-پالک۳8 * شماره تماس: 0۹۱5۴۹۴6۳60

گل زعفران فروشی
 به قیمت روز موجود است
بازار - جمهوری 10- جنب 
پاساژ سادسی - صباغ گل

09151۶13494 - 322233۷۶

به تعدادی نیرو جهت 
پاک کردن گل زعفران 

نیازمندیم.
0991030۷۷31 -09151۶359۶4

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه حـوا دشتنـورد  
 )والده آقای عباس نازی نژاد(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز یکشنبه ۹8/8/۱۲ ساعت ۳ الی۴ 
بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این 

جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: نازی نژاد ، میابادی

تقدیر و تشکر
مصیبت از دست دادن عزیزمان

 حاج ناصرالدین رضائی 
 ماجرایی است که استواری کوه را می طلبد

که  سوگی  خواهد.  می  وار  ایوب  صبری  و   
توانفرسا  سخت  افکند  سایه  ما  زندگی  بر 
شما  همراهی  و  همدردی  ابراز  ولیکن   بود. 
 عزیزان و مهربانان تسکینی بود بر دل دردمندمان .
 ، آشنایان   ، دوستان  کلیه  از  بدینوسیله  لذا 
عزیزانی که  تمامی  و  ، همشهریان   همکاران 

به صورت حضوری و غیرحضوری با پیام های تسلیت خود در لحظات سخت ما را همراهی 
نمودند و التیامی بر اندوه مان بودند ، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم و برای همگان
 از خداوند رحمان اجری عظیم می طلبیم، امید است که در شادی هایتان جبران کنیم.

از طرف خانواده مرحوم رضائی

برادر ارجمند جناب آقای  اشرفی
 سرپرست محترم اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

   سید محمد حسین زینلی
 مدیرعامل شرکت کویرتایر

با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند که حاصل سال ها تجربه ارزنده، 
شایستگی و توانمندی اجرایی جناب عالی می باشد را صمیمانه 
تبریک عـرض نموده، سربلندی و موفقیـت روزافزون شما را در 
مسئولیـت جدید از درگـاه بلند خالـق هستی بخـش آرزو دارم.
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آغاز طرح غربالگری شنوایی کودکان در استان

فارس- اعظم احمدی شادمهری، معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان از آغاز طرح غربالگری 
شنوایی کودکان سه تا پنج سال در استان خبر داد و گفت: این طرح از 10 آبان تا 30 بهمن  در مهدهای 
کودک تحت پوشش ادارات بهزیستی شهرستان های بیرجند، قاین، سرایان، بشرویه و فردوس اجرا می شود.

 آدم فروشی در جعبه جادو

* مهرآیین
 

خواستگاری  جلسه  در  یک(  صفحه  از  ...ادامه 
خانواده عروس با شنیدن اسم مبل و فرش 
داماد  خانواده  به  مثبت  جواب  هست.   ... 
می دهند! این روش تبلیغات ضربه ای مهلک بر 
بنیان زندگی می زند و به نوعی آموزش نادیده 
گرفتن مالکهای اصلی ومهم انتخاب همسر 
برای یک زندگی به شمار می رود  انتظار می 
رود صداوسیمای خراسان جنوبی در این زمینه 
پاسخگو باشد .علی طلوعی در “کتاب سواد 
رسانه ای در آمدی برشیوه یادگیری وسنجش” 
 می نویسد: چیزی که تعداد زیادی از مردم 
نمی دانند این است که آنچه از طریق تلویزیون 
به فروش می رسد فروش کاالهای تبلیغ شده 
به مخاطبان نیست بلکه فروش مخاطبان به 
پیام دهندگان است.مقصود واقعی از پخش 
تلویزیونی،  کانالهای  بازرگانی  های  برنامه 
سرگرم  فقط  نه  وتفریحی،  خبری  از  اعم 
کردن بلکه یافتن مخاطبان وقرار دادن آنان 
در یک حالت پذیرش و اقناع است به طوری 
که شبکه یا فرستنده تلویزیون بتواند زمانی 
کاالی  قراردهدتا  کاالها  اختیارصاحبان  در 
کاالها  صاحبان  برسانند  فروش  به  را  خود 
به  دارد  احتمال  که  تعدادافرادی  براساس 
تماشای تلویزیون بنشینند پول می پردازند. 
اینجا نویسنده کتاب خطاب به خوانندگان  می 
گوید: بنابراین باید قادر به درک زبان رسانه 
ها بود و  معانی، مفاهیم ونشانه های رسانه 
را شناخت. همه این حرفها به زبان ساده یعنی 
این که بدانیم پیامهای صادر شده از رسانه ها 
و به ویژه تلویزیون حتما صادقانه و مبتنی بر 
ارزشهای انسانی وآیینی نیستند! تلویزیون رادیو 
وهمه رسانه هایی که ازفرهنگ بیگانه آمده 
اند الزاما با ارزشهای دینی و ملی ما همسان 
سازی نمی شوند به ویژه در فضایی که ارزشها 
با جیبها! سنجیده می شود و روش عمل همان 
روشهای سود انگارانه ومبتنی برنظام سرمایه 
داری است. دوگانگی فضای ارزشهای مطلوب 
با وضع موجود البته خاص کشور ما نیست 
سیطره اقتصاد غربی بر دنیا که اتفاقا یکی از 
ابزارهای آن شبکه های تلویزیونی بوده است 
غیر قابل انکار است در این میان درفضای رسانه 
ای کشور ما و به ویژه تلویزیون اتفاق خاصی 
وانطباق  بازرگانی   پیامها ی  پاالیش  برای 
آن با ارزشهای دینی... ادامه در ستون  مقابل(
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مسابقات  از  دوره  نهمین   - کاری  نسرین 
با  کشور  تاالسمی  ورزشکاران  قهرمانی 
شرکت ۴00 نفر  از سراسر ایران برگزار شد 
و  نماینده خراسان جنوبی در این مسابقات 
ورزشکار  یوسفی  علی  درخشید.   خوش 
هم استانی که در این ماراتن ملی در مجتمع 
آموزشی و ورزشی منطقه آزاد انزلی استان 
گیالن به مصاف برترین های ایران رفته بود 
در ورزش دارت با گردن آویز طال بر سکوی 
قهرمانی رقابت ها ایستاد. این که ورزشکاران در 
مجامع ملی و جهانی مقام بیاورند افتخار آفرین 
است، اما زمانی که ورزشکاری با محدودیت  
 مقامی را کسب کند این افتخار چند برابر 

می شود و باید از او  ویژه قدردانی شود. 

مربیگری پینگ پنگ و پتانک را دارم
یوسفی با بیان اینکه از بدو تولد به تاالسمی 
مبتال بودم، گفت: اما هیچگاه خودم را دست 
و  دارم  کامپیوتر  کارشناسی  نگرفتم،   کم 
پنگ  پینگ  مربیگری  مدرک  همچنین 
یادآور  دارم. وی  را هم  “پتانک”  و)ورزش( 
می شود: اولین هیئت ورزشی پتانک را راه 
اندازی کردیم و فقط من و خانم محمد زاده 
را  ورزش  این  مربیگری  مدرک  استان  در 
داریم. ورزشکار هم استانی ادامه می دهد: 
تمام آنچه برای بازی پتانک نیاز است یک 
دست توپ، یک عدد “جک” و یک زمین 
نوع جنس کفپوش می باشد. سطح  با هر 
زمین بازی مورد تائید فدراسیون بین المللی، 
پوشیده از خاک و ماسه کوبیده است. وی با 
بیان اینکه شروع بازی پتانک با قرعه کشی 
از نوع پرتاب سکه می باشد، ادامه می دهد:  
ورزشکار یا  تیم پیروز جک و سپس اولین 
توپ را در زمین بازی پرتاب می کند. وی 
باید در محدوده بین بعد  افزاید: جک  می 
از ششمین متر و قبل از دهمین متر طول 
زمین فرود آید. در پتانک مبنای امتیازدهی 
نزدیک ترین توپ به جک می باشد و سایر 

توپ های تیم مالک نمی باشند. در هر ست 
فقط یک تیم امتیاز می گیرد. 

مسابقات ورزشی بیماران خاص 
مهرماه در بندر انزلی برگزار شد

وی خاطرنشان می کند: مسابقات ورزشی 
بیماران خاص از 16 تا 19 مهر در زیبا کنار 
بندر انزلی در ۴ رشته پینگ پنگ، دارت، 
شطرنج و پتانک برگزار شد.یوسفی با بیان 
اینکه ما در این مسابقه با حرفه ای ها بازی 
کردیم، ادامه می دهد: من موفق شدم در 

مسابقات دارت مدال طال را کسب کنم. 

مسابقات  برای  دبستان  سوم  سال 
بدمینتون کشوری انتخاب شدم!

به  بچگی  از  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
ورزش عالقه مند بودم خوب یادم هست 
سال سوم دبستان در مسابقات  بدمینتون 
دالیلی  به  البته  شدم  انتخاب  کشوری 
اما  نشدم!  اعزام  بیماری  همین  جمله  از 
که  است  سال   7 را   ای  حرفه  ورزش 
اینکه  به  اشاره  با  ام.یوسفی  شروع کرده 
به طور  را حدود یک سال  دارت  ورزش 
حرفه ای شروع کرده ام، ادامه می دهد: 

این ورزش خیلی جذاب است و کشورهای 
اروپایی روی آن سرمایه گذاری می کنند 
چرا که ورزشی پولساز و آینده دار است. 
وی یادآور می شود: همچنین ورزشکاران  
در  امسال  مهر   12 کشور  نوجوان  دارت 
دوم  انفرادی  آقایان  بخش  در  رومانی  
مشترک  سوم  مقام  به  ها  خانم  و  شدند 
و  تخت  کند:  می  اظهار  وی  رسیدند. 
کشورهای  از  بیشتر  ورزش  این  وسایل 
انگلیس، کنیا و مالزی تهیه می شود و در 
سال 202۴ به احتمال قوی ورزش دارت 

به المپیک هم می رسد.

سه سال  از فعالیت خانه دارت 
بیرجند می گذرد

وی بیان می کند: انجمن دارت  در کشور از  
حدود سال 8۴ راه اندازی شد و خانه دارت 
بیرجند هم 3 الی ۴ سال است که فعال شده 
و عالقه مندان می توانند به این ورزش جذاب  
بپردازند. وی عنوان می کند: تیر دارت حرفه 
ای از تنگستن است که مثل طال و نقره گرمی 
فروخته می شود و قیمت آن باالست. وی با 
بیان اینکه در ورزش دارت حرفه ای استان 
آقای وکیل زاده از طبس و خانم بیگمی در 

لیگ برتر شرکت داشته اند، بیان می کند: ما در 
استان استعدادهای خیلی خوبی در این ورزش 

داریم که باید به آنها بها داده شود. 

به این ورزش توجه الزم نمی شود
یوسفی انتقاد می کند از این که آنچنان که 
باید و شاید به این ورزش توجه نمی شود 
خاص  بیماران  مظلومیت  مورد  در  این  و 
بیشترهم هست با وجود اینکه ما در فینال 
با افراد سالم بازی می کنیم و هیچ فرقی 
نداریم.  وی با بیان اینکه بیماری خاص در 
تمام دنیا یک موضوع تعریف شده است و هر 

کسی ممکن است در خانواده خود فردی با 
بیماری خاص داشته باشد، خاطر نشان می 
کند: این افراد می توانند ازدواج کنند، بچه دار 
شوند و زندگی عادی داشته باشند ولی اینجا 

با مشکالت عدیده روبرو هستیم.. 

اشتغال، مهمترین مشکل 
ورزشکاران بیماری خاص

می گوید:  کاش برای اشتغال ما هم فکری 
شود، تا با آسایش خیال  ورزش کنیم و برای 
استان و کشور افتخار آفرین باشیم، خاطر 

نشان می کند: من لیسانس کامپیوتر دارم 
و در این زمینه می توانم فعالیت کنم چون 
تجربه کاری هم دارم. ورزشکار هم استانی  
اشتغال را مهمترین مشکل بیماران خاص 
می داندو می افزاید: چون ما معافیت پزشکی 
داریم  هر جایی برای کار مراجعه می کنیم 
بدون اینکه از توانمندی های ما بپرسند رد 
می شویم.  می افزاید: در  بیشتر استخدام 
های دولتی به صراحت نوشته معافی غیر 
پزشکی و همان ابتدا راه ما بسته می شود 

و امیدی به استخدام نداریم.

کارشناسی ارشد را به خاطر
 نداشتن انگیزه رها کردم

وی با بیان اینکه من حتی کارشناسی ارشد 
چون  اما  شدم  قبول  هم  دولتی   دانشگاه 
انگیزه ای برای ادامه تحصیل نداشتم  ان 
رارها کردم، ادامه می دهد: قبال ماشین داشتم 
و در آژانس کار می کردم  ولی االن بیکار 
هستم. ویبا تشکر از خانم افسانه اسالمی 
امیر  آقای  و  خاص  بیماران  هیئت  رئیس 
مداح مربی دارت  می گوید: پس از کسب 
مدال طالیی دارت ساعت 10 شب به بیرجند 
رسیدم و این عزیزان به استقبال من آمدند. 
یوسفی با اشاره به تجلیل از مقام آوران که 
در سال 99 انجام می شود، می افزاید: کاش 
بود چون  مقام  با کسب  کار همزمان  این 
اثرگذاری آن بیشتر می شد وخیلی شایسته 
است مسئوالن به قول هایشان عمل کنند. 

مظلومیت بیماران خاص در صحنه های ورزشی و اشتغال
درگفتگوی علی یوسفی “قهرمان دارت  استان” در مسابقات کشوری با خبرنگار آوا مطرح شد:

.... ادامه سرمقاله( وحتی علمی نیفتاده است. 
قرعه کشی در اپلیکیشن های صدا وسیما 
که به یک فرد چند میلیون جایزه می دهند 
خالف موازین شرعی است استفاده ابزاری از 
زنان، حضور زنان در اگهی های غیر مرتبط 
با آرایش های پر رنگ نه فقط در شأن رسانه 
با  حتی  بلکه  نیست  اسالمی  انقالب  تراز 
صدا  بازرگانی  کل  اداره  العملهای  دستور 
این  این حال  با  ندارد.  وسیما هم سنخیت 
خواسته کامال به حقی است که  در کشوری 
اسالمی ومدعی ارزش مداری، تلویزیون منشا 
صدور پیامهای مبتنی بر اخالق، خرد وحافظ   
ارزشهای جامعه باشد  اما به هر روی دوگانگی 
در کردار وگفتاردرد بزرگ جامعه امروز است 
وگویا به این زودی ها نیز قرار نیست درمان 
شود. مخصوصا که سیطره فرهنگ مادی 
دامن  وریاکاری  دوگانگی  این  به  عمل  در 
می زند  در حالی که در بخشهایی از همین 
برنامه های تلویزیونی درباره جایگاه قناعت 
وسادگی ودوری از تجمالت سخن گفته یا 
شعار اقتصاد مقاومتی سر داده می شود وتبلیغ 
زندگی تجملی و اشرافی از خط قرمزهای 
بازرگانی  پیامهای  درقالب  است  ای  رسانه 
به شدت برمصرف  هرچه بیشتروگستردن 
 سفره های تجملی رنگارنگ  واسراف تاکید 
یا  تا مثال یک قوطی رب گوجه  می شود 
میلیاردی  درآمدهای  شود.  فروخته  سس 
که  آنقدرها هست  طریق  این  از  تلویزیون 
گویا مدیران این رسانه نمی توانند از آن دل 
بکنند.به طور مثال یک بررسی درباره آگهی 
های پخش شده قبل وحین نمایش سریال 
“برادر جان” در ماه رمضان درآمد  بیش از 
175میلیارد را نشان می دهد  تلویزیون برای 
هر ثانیه آگهی 19 میلیون تومان دریافت می 
کند این رقم درزمان مسابقات فوتبال لیگ 
یا جام جهانی تا چندبرابر دیگر قابل افزایش 
است از سوی دیگر این رسانه دریافت های 
این  مجموعه  داردکه  هم  دیگری  پنهان 
همه باعث می شود توجه به دریافت های 
مالی بیشتر از پرداخت های فرهنگی باشد! 
این درآمدهای هنگفت گویا چنان به مذاق 
است  آمده   رسانه شیرین  این  گردانندگان 
که بنگاه داری اقتصادی جای کار و رسالت 
فرهنگی را گرفته است و این متاسفانه آغاز 
فاجعه ای است که پایانی برای آن  تصور 
نمی شود مگر آنکه مسئوالن این رسانه به 
این نکته برسند که پول ارزش واقعی نیست 
جامعه  وارزشهای  وفرهنگ  اخالق  این  و 
است که در فضایی تبلیغات باری به هرجهت 

قربانی وفدا می شود.

به یک راننده پایه یک 
نیازمندیم.  ۰۹۰۲۱۶۱۱۸۴۴

آگهی تغییرات شرکت آبی ساز کاریز )سهامی خاص( به شماره ثبت 
5779 و شناسه ملی 14007611803 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای امیر 
جان نثار مقدم بیرجند به شماره ملی 0653202946 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و خانم سعیده وجاهت به شماره ملی 0640465463 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی احراری به شماره ملی 
0653187920به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر جان نثار مقدم 
بیرجند به شماره ملی 0653202946 به عنوان مدیر عامل شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
بانکی و سایر نامه های اداری با امضای آقای امیر جان نثار مقدم بیرجند 

)مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643405(

به  خاص(  )سهامی  کاریز  ساز  آبی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 5779 و شناسه ملی 14007611803 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای امیر جان نثار 
مقدم بیرجند به شماره ملی 0653202946 و آقای مصطفی 
احراری به شماره ملی 0653187920 و خانم سعیده وجاهت به 
شماره ملی 0640465463 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم فاطمه بوشادی 
شماره ملی 0651649625 به عنوان بازرس اصلی و نورمحمد 
جان نثار بیرجند به شماره ملی 0652421148 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643408(

آگهی تغییرات شرکت آبی ساز کاریز )سهامی خاص( به شماره ثبت 5779 و شناسه ملی 14007611803 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: انجام کلیه امور خدماتی 
از قبیل حمل و نقل درون شهری ، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی نظیر امور آبدارخانه و پیشخدمتی، تعمیر و نگهداری 
ساختمان و ماشین آالت، بهره برداری از تاسیسات، نگه داری و خدمات فضای سبز و ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا 
برق رسانی - عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی. فعالیت پس از اخذ مجوزهای 

الزم قانونی.ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643415(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
شهر قاين : 1- برابر رأی شماره 139860308002000346 کالسه پرونده شماره 1398114408002000015 مورخ 1398/7/17  
صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیه خانم محدثه سادات عنبری )از محل مالکیت آقای سید محمدعلی فقیه( فرزند سید جعفر صادره از قاین به شماره 
شناسنامه 480 و کد ملی 0889842574 در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 60/24 مترمربع در قسمتی از پالک 612- اصلی واقع 
در بخش 11 قاینات واقع در شهر قاین - خیابان جانبازان - روبروی جانبازان 8 خریداری شده از احدی از ورثه سید محمدعلی فقیه مالک 
رسمی سه دانگ مشاع از پالک فوق 2- برابر رأی شماره 139860308002000345 کالسه پرونده شماره 1398114408002000002 
مورخ 1398/7/17 صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رامین ایمانی مفرد )از محل مالکیت حاج رجب نعمت پور و معصومه نعمت پور( فرزند 
احمد صادره از زاهدان به شماره شناسنامه 3610582111 و کد ملی 3610582111 در سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه همکف 
و فوقانی به مساحت 57/50 متر مربع در قسمتی از پالک 785- اصلی واقع در بخش 11 قاینات واقع در شهر قاین - خیابان شهید امین 
زاده خریداری شده محل مالکیت حاج رجب نعمت پور مالک رسمی 4/5 دانگ مشاع و معصومه نعمت پور مالک 1/5 دانگ مشاع پالک 
فوق. 3- برابر رأی شماره 139860308002000344 کالسه پرونده شماره 1398114408002000001 مورخ 1398/7/17 صادره 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیه خانم فضه کاظم نژاد ) از محل مالکیت حاج رجب نعمت پور و معصومه نعمت پور( فرزند غالمرضا صادره از قاین 
به شماره شناسنامه 216 و کد ملی 0888979101 در سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه همکف و فوقانی به مساحت 57/50 
متر مربع در قسمتی از پالک 785 - اصلی واقع در بخش 11 قاینات واقع در شهر قاین - خیابان شهید امین زاده خریداری شده محل 
مالکیت حاج رجب نعمت پور مالک رسمی 4/5 دانگ مشاع و معصومه نعمت پور مالک 5/1 دانگ مشاع پالک فوق. قطعه مفروزه مزرعه 
ابوالخیری پالک 1۲۷0- اصلی 4- برابر رأی شماره 139860308002000349 کالسه پرونده شماره 1398114408002000040 
مورخ 1398/7/18 صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیه خانم کبری اسدزاده )از محل مالکیت آقای سید علیرضا مجتهدزاده( فرزند غالمحسین صادره 
از قاین به شماره شناسنامه 136 و کد ملی 0888992262 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 910 متر مربع در تمامی 
پالک 220 فرعی از 1270- اصلی واقع در بخش 11 قاینات واقع در قاین - انتهای کوچه آذر 9 خریداری شده )مع الواسطه( از خانم 
افسانه مجتهد زاده وکیل رسمی تمامی ورثه سید علیرضا مجتهدزاده مالک رسمی پالک فوق محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹8/8/1۲    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹8/8/۲8
علی صفايی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زيان آور استانی به کارفرمای محترم 1- شرکت خدماتی نظافتی کارگشايان 
۲- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز

 در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت 
خدماتی نظافتی کارگشایان 2- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز ابالغ می گردد آقای محمود خلیرانی با کد شناسایی بیمه 68915889 
ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی رفتگر 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 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و 
الزم االجرا می باشد. دبیرخانه مشاغل سخت و زيان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت عامر افالک خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5926 و شناسه ملی 14008166272 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای سید محمد فرساد به شماره ملی 0640261191 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گل محمدی به شماره ملی 0640232752 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی الری به 
شماره ملی 0640237835 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-آقای سید محمد فرساد به شماره ملی 
0640261191 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با 

امضای آقای سید محمد فرساد به شماره ملی 0640261191 )مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643011(

آگهی تغییرات شرکت مسکن مرکز آموزش صفر چهار پادگان بیرجند شرکت تعاونی به شماره ثبت 186 و شناسه ملی 10360008957 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/07/21و به موجب نامه شماره 46272 مورخ 97/08/01 اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی شرکت منتهی به 
تاریخ 1396/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پیام محاسب ایرانیان به شماره ثبت 5982 و 
شناسه ملی14007466000 به شماره ملی 0941550346 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آویژه ارقام 
امین به شماره ثبت4590 و شناسه ملی 14004883592 به شماره ملی 0889389111 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643404(
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی ۱5      بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،ديوار برشی،مخازن 

آگهی استفاده از حق تقدم شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره ۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۴۴۹۴

به اطالع کلیه سهامداران شرکت رایانه بیرجند )سهامی خاص( می رساند:
در راستای ماده 169 اصالح قسمتی از قانون تجارت و براساس مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 98/8/4 مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 
1/500/000/000 ریال منقسم 150000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق آورده نقدی 
افزایش یابد لذا هر یک از سهامداران محترم که تمایل به افزایش سرمایه را دارند می توانند 
حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آگهی برای خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه به 
نسبت سهامی که مالکند به ازای هر سهم مبلغ 10000 ریال به صورت نقدی به حساب 
شماره 990802205337 بانک سپه مدرس واریز و فیش را به دفتر شرکت واقع در بیرجند 
بلوار غفاری، نبش خیابان فرهنگ، ساختمان مرکز کامپیوتر فرهنگ، طبقه اول، کدپستی 
9717914678 تحویل و رسید دریافت نمایند. الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت 
مقرر هر یک از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام ننمایند هیئت مدیره 
مجاز خواهد بود حق تقدم های استفاده نشده بابت افزایش سرمایه و پاره سهم های ایجاد 
شده را به سایر متقاضیان اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید و این انصراف به منزله 

سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد.
هیئت مديره شرکت رايانه بیرجند

به یک راننده پایه یک 
نیازمندیم.  ۰۹۰۲۱۶۱۱۸۴۴

00:05 عناب يار ديرين
00:45 هنوز آواز می آيد 

01:15 فیلم تلويزيونی يک اتفاق ساده
0۲:53 ديدار

03:35 دگرگون سازان زندگی
04:30 اذان صبح به افق بیرجند

04:4۷  مراسم جمع خوانی قرآن کريم
05:50  سخنرانی

06:۲0 مستند روستا
0۷:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:30 مجموعه گسل - بازپخش

0۹:۲0 دسترنج
0۹:50 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:1۷ اذان ظهر به افق بیرجند

11:43 شاهدان

1۲:05 خسته نباشید
1۲:45 روباه کلک و خروس زيرک

13:10 شب های زعفرونی- بازپخش
اتفاق  يک  تلويزيونی  فیلم   14:30

ساده- بازپخش
16:00 خبر استان

16:۲0 بازتاب - بازپخش
16:5۹  اذان مغرب به افق بیرجند
1۷:۲5 سیمای سالمت-بازپخش

18:30 ناخونک
1۹:۲5 صد فرسخ
۲0:00 خبر استان

۲1:00  شب های زعفرونی - زنده
۲۲:15 بازتاب

۲۲:40 گزيده خنده بازار
۲3:00 خبر استان

۲3:1۷ مجموعه گسل

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی
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هم استانی ها اصول ایمنی را هنگام نصب بخاری رعایت کنند 

غالمی- هاشمی مدیرعامل شرکت گاز با اشاره به سرد شدن هوا در استان ، درباره استفاده از وسایل گرمایشی بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی هشدار داد. وی از 
مشترکان گاز خواست قبل از راه اندازی وسایل گاز سوز ، پس از حصول اطمینان از باز بودن مسیر دودکش و وجود کالهک H شکل ، با استفاده از شیلنگ و بست 
استاندارد اقدام به اتصال بخاری استاندارد به شیر گاز نموده و محلهای اتصال به شیر و نیز وسیله گازسوز را برای اطمینان از عدم نشت گاز ، با کف صابون امتحان نمایند.

با سالم به روزنامه مردمی آوا یکی از 
وظایف مهم شما در قبال مردم استان 
تنویر افکار عمومی هست و این به آن 
معنا نیست که شما فقط خبر رسانی کنید 
باید در موقعیت های مختلف اطالعات 
جامعه را نسبت به مسائل باال ببرید و 
روشن  مردم  برای  را  آن  مختلف  ابعاد 
کنید چطور می شود که شما تیتر می 
زنید فالن نماینده در مجلس در خصوص 
فالن موضوع نطق کرده است اما ابعاد و 
فواید و یا عوارض آن را نمی زنید شما 
روزنامه ها به راحتی ذهن مردم را تغییر 
می دهید و از روزنامه آوا که سال هاست 
اعتماد مردم را دارد انتظار می رود در این 
بیشتر دقت کند و همانطور که  موارد 
همیشه با مخاطبانش صادق بوده است 
این بار نیز با گذر از مرزهای خودساخته 
به جای اطالع رسانی تنها به نقش تنویر 
افکار عمومی بپردازد. در جمعی می گفتند 
که فالن نماینده باالخره راه آهن را برای 
استان درست کرد و یا جاده ها حاصل 
زحمات ایشان است من هم منکر این 
قضیه نیستم که ایشان تالش کرده اما 
چه کسی به نتیجه رسانده و چه کسی 
ان را به تاخیر انداخته یادمان نرود که 
به دلیل عدم آشنایی با شرایط مجلس 
و شاید انگیزه های سیاسی بخشی از 
اقدامات برخی نمایندگان نتیجه معکوس 
می داد نماینده ای که باید می رفت با 
تعامل فالن مجوز را می گرفت پشت 
اظهارات  جای  به  و  رفت  می  تریبون 
منطقه ای کلی نطق سیاسی می کرد 
و وزیر یا مسئول مربوطه را می کوباند 
بعد انتظار داشت که مسئول مربوطه هم 
ضمن تشکر کار را انجام دهد و بدون 
اینکه جامعه متوجه شود کارها همچنان 
عقب می افتاد خدا حفظ کند شیخ موسی 
قربانی نماینده قدیم قاین را که آنچنان به 
ظرافت امور مردم را پیگیری می کرد که 
با وجود گرایشات سیاسی قوی در او هیچ 
وقت مسائل مردم و منطقه اش قربانی 
مسائل سیاسی و جناحی اش نمی شد 
لطفا ضمن پرداختن به این موضوعات در 
کنار انتشار اخبار خود در خصوص معیار 
های یک نماینده خوب نیز مطلب چاپ 
کنید تا بیشتر با این مقوله تخصصی آشنا 

و مردم نیز با چشم بازتر انتخاب کنند. 
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

معمای حضور لشکر 30 گرگان 
در تاسیسات سابق

 پادگان  بیرجند

مهدی آبادی- امیر  غفاری فرمانده لشکر 
30 گرگان با بیان اینکه جابه جایی یگان 
های نظامی براساس مصوب نیروهای کل 
مسلح انجام می شود، گفت: با توجه به 
سخنان مقام معظم رهبری تهدیدات شرق 
از غرب کشور مهم تر است و نیروهای 
مسلح مثل همیشه در اطاعت از فرمانده 
کل قوا تردید نمی کنند.  براین اساس با 
توجه به مصوب ستاد کل نیروهای مسلح 
از شهریور 97 تعدادی از یگان های مرزی 
برای امنیت بیشتر و رفع تهدید مستقر شدند 
که برای هدایت این یگان ها نیاز به استقرار 
ستادی در مرکز استان بود. به گفته وی در 
ابتدا لشکر 77 این وظیفه را برعهده داشت 
و از 97/5/1 ادامه ماموریت بر عهده لشکر 
30 گرگان قرار گرفت. وی  با بیان اینکه 
حضور نیروهای مسلح باعث آرامش خاطر 
مردم می شود، عنوان کرد: ماموریت های 
سازمانی زمان شروعی دارد اما خاتمه آن با 
توجه به شرایط و وجود تهدیدات در منطقه 
است. غفاری تصریح کرد: با توجه به  اینکه 
دشمن ) داعش( در عراق و سوریه توسط 
تقریبا    ... و  مدافعان حرم، حشدالشعبی 
به  ها  آن  از  عناصری  خورده،  شکست 
افغانستان کوچ کردند. ستادکل نیروهای 
مسلح به ارتش جمهوری اسالمی برای 
پیشگیری از خطرات احتمالی،ماموریت داد 
و ارتش همراه با مرزبانی استان در مرز 
مشترک با افغانستان حضور دارد و ماموریت 
خود را به خوبی انجام می دهد. وی با بیان 
اینکه مسئوالن حضور یگان های ارتش 
را به نفع امنیت منطقه می دانند، گفت:  
21 هکتاراز اراضی سابق پادگان بیرجند با 
کاربری مسکونی، بهداشتی و... در اختیار 
ارتش است که محل استقرار لشکر 30 
نیز جزو همین 21 هکتار می باشد.  زمین 
خیابان ارتش که در اختیار لشکر 30 قرار 
دارد یک واحد ستادی می باشد و در آن 
تجهیزات جنگی نگهداری نمی شود. و 
شهروندان در این باره دغدغه نداشته باشند . 

 خبر ویژه

شروع  به  توجه  عزیزبا  آوای  سالم 
فصل بارش وهشدارهای هواشناسی در 
خصوص سیل و افزایش سطح آب رود 
خانه ها لطف کنید در خصوص مسئله و 
مشکل دیرینه مردم موسی بن جعفر)ع( 
که منازل آنها دقیقا در حاشیه و چسبیده 
رودخانه )پل موسی بن جعفر ( واقع شده 
و هر لحظه احتمال ریزش در رودخانه را 
دارد از نزدیک یک گزارش تهیه کنید و 

به این مسئله رسیدگی کنید.
ارسالی به تلگرام آوا
جناب  از  ممنون  آوا،  خدمت  سالم 
این  که  مربوطه  مسئوالن  و  شهردار 
قدر به بحث پاکیزگی معابر سایت اداری 
قسمت مسکن مهر اهمیت میدن، ظاهرا 
این قسمت از شهر چون تو دیدشون 

نیست خدمات شهری صفر است.
915...263
خاموش بودن ثانیه شمارهای سر چهار 
راه ها خیلی هم خوب است و از بروز 
به  تصادف های وحشتناک که خودم 
چشم خودم در تقاطع شهید عبادی بارها 
دیده بودم جلو گیری کرده و از موقع 

حذف ثانیه شمار تصادف نشده است.
915...297

با سالم و احترام. این متن را با قلبی پر 
از درد و اندوه تقدیم به آنهایی می کنم 
خدمت  محرومیت،  درد،  معنای   که 
چشیده  را  کار  در  و صداقت  منت  بی 
دلنشین  بیان  این  اند.  کرده  لمس  و 
خواهری است که با دستان پینه بسته 
خانواده کارگری بزرگ و در سال 1362 
در حالی که غم اسارت برادرش را در دل 
داشت مامای واقعی آن کویر پر از مهر و 
محبت و حق شناس شد. او در غروب 
اربعین حسینی27 مهر 9۸ درحال رفتن 
به مسجد بایک نوجوان موتورسوار بی 
احتیاط مورد برخورد می کند و به خاطر 
نبودن راننده آمبوالنس در معدن قلعه 
زری، توسط همسرش با ماشین شخصی 
تا سرچاه عماری منتقل و از آنجا توسط 
آمبوالنسی که از ماژان برای انتقال می 
آمده به خوسف منتقل و در خوسف بعد 
از توقف و کار اداری که در مقابل حفظ 
دوباره  نداشته،   انسان ضرورتی   جان 
جان  بی  جسم  و  تعویض  آمبوالنس 
بیرجند  اورژانس  به  مظلومم  خواهر 
در حالی منتقل می شود که متاسفانه 
زحمتکش  این  برای  حیاتی   عالئم 
آری خواهرم   بود.  نمانده  باقی  ادعا  بی 
انسان های  2۸ سال به  محرومترین 
این  محروم  نقطه  دورترین  در  باصفا، 
استان خدمت کرد و بر اثر سهل انگاری 
مسئوالن دست اندرکار، جان خود را با 
گذاشتن دو فرزند16و 19ساله از دست 
داد. مسئوالن محترم، آیا آمبوالنس در 
ایام تعطیالت درنقطه دور بدون امکانات 
باید بی راننده باشد؟ آیا مصدوم با آن وضع 
که حتی چند ثانیه برای ماندن نفسش هم 
 خیلی مهم است، باید دنبال تشریفات 
آمبوالنس  تعویض  و  اداری  مورد  بی 
کش  زحمت  انسان  یک  او   بود؟ 
بی ادعا در نقطه کویر بود که جان هزاران 
انسان را با دستان وضوگرفته بدون منت 
نجات داد. او همکار خودتان با دستانی 
شفابخش در خدمات درمانی و بهداشتی 
با وجدان  بود.  استان  و  این شهرستان 
و  خدا  جواب  و  کنید  قضاوت  خودتان 
مردم منطقه را بدهید که برای درمانش 
چه کردید؟ ای کاش توفیق حضور در 
تشییع جنازه اش را می داشتید و باچشمان 
خود می دیدید که مردم حق شناس به 
پاس خدمات ارزشمند بی ادعایش چه 
کردند؟ همه سوختند؛ چون شمعی را از 
دست دادند که هر موقع شبانه روز به او 
زنگ می زدند گوشی معمولی اش آماده 
هرگونه خدمت در هر زمان بود. مرخصی، 
و یا نیستم  برایش معنایی نداشت. فقط 
خدمت و جان  انسان ها برایش مهم بود 
نه چیز دیگر. مسئوالن عزیز لطفا سری 
هم به مردم محروم و والیی آن منطقه 
بزنید و خودتان بپرسید که ربابه رضائی52 
ساله که بود؟ در آن دیار چه کرد؟ و جانش 
چطور از دست رفت؟ به خاطر رضای 
خدا و اینکه دیگر شاهد این گونه سهل 
انگاری ها و بی تفاوتی ها در مقابل جان 
انسان ها نباشیم بد نیست پیگیر این درد 

دل های من زجرکشیده باشید.
                ومن ا... توفیق 

     رزمنده، آزاده و جانباز غالمرضارضائی 
           برادر مرحومه ربابه رضائی

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

پیام شما

امین جم - بیرجند در سال های اخیر پس 
از تشکیل استان و در کنار خشکسالی های 
چندین ساله ، مصائب بسیاری را متحمل 
شده و مسائل مختلفی زندگی مردم آنرا  
برای  است.  داده  قرار  خود  الشعاع  تحت 
جامعه  وضع  دقیق  و  کارشناسی  بررسی 
جامعه  دیدگاه  از  استان  مرکز  شهری 
دانشگاه  اساتیدمطرح  از  یکی  با  شناسی، 
بیرجند گفتگو کردیم . دکتر آخوندی در 
ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ابتدا بهتر 
است منشا تضاد ها در جامعه را بررسی و 
سپس به تدریج به دیگر مسائل بپردازیم 
،وی درپاسخ به سوالی درباره چرایی نبود 
انسجام فرهنگی واجتماعی در شهر بیرجند 
می گوید :  در یک جامعه وقتی دو گروه 
براساس منافع یا شرایط و ... رو در روی 
داده  رخ  تضاد   ، گیرند  می  قرار  یکدیگر 
است. به عنوان مثال اقتصاد ، قدرت ، سن 
، جنسیت ، فرهنگ و حتی دین می توانند 

ایجاد کننده تضاد میان افراد جامعه باشند.

چند گانگی و دوگانگی فرهنگی ، از 
منشاهای مهم تضاد است

در  نیز  فرهنگ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عنصر  چهار  مجموعه  به  خود  تعریف 
و  آداب  و  باورها  ها،  ارزش  هنجارها، 
رسوم تقسیم می شود ، اضافه می کند: 
هر کدام از این موارد هم می توانند باعث 
شوند.  جوامع  مختلف  های  بندی  گروه 
استاد جامعه شناسی دانشگاه بیرجند ادامه 
می دهد: یکی از منشاهای مهم تضادها 
نیز چند گانگی و دوگانگی فرهنگی است 
کند.دکتر  می  پیدا  نمود  جامعه  در  که 
آخوندی با بیان اینکه نوع جامعه )شهری 
منشاهای  از  دیگر  یکی  روستایی(  یا 
تضاد است ، می گوید : تازمانی که افراد 
هرکدام از این جوامع در جای خودشان 
وقتی  اما  است  پنهان  تضاد  این  باشد 
 ، گیرند  می  قرار  یکدیگر  کنار  دو   این 

تضاد نمود آشکار پیدا می کند.

 ما به طور غیرقابل کنترلی 
درگیر شبکه های اجتماعی هستیم 

وی با اشاره به تفاوت سنی اقشار مختلف 
جامعه و تضاد سنی افراد ، اظهار می کند : 
به عنوان مثال تقابل جوانان و پیرمردها در 
جامعه نوعی از این تضاد است که اگر همراه 
دیگر انوع تضاد نیز شود ، این موضوع را 
بسیار برجسته تر می کند.این استاد دانشگاه 
اضافه می کند : گاهی در جامعه احساس 
می شود منافع یک گروه پر جنب و جوش 
در مقابل یک گروه خسته و ناتوان و کم 
تحرک قرار می گیرد که باعث ایجاد تضاد 
و تقابل می شود.آخوندی با اشاره به اینکه 
فرهنگ  ورود  است  ممکن  تضاد  منشا 
بیگانه باشد ، تصریح می کند : متاسفانه ما 
به طور غیرقابل کنترلی درگیر شبکه های 
اجتماعی هستیم که همین مورد جامعه را 
دچار آسیب های جدی می کند.وی با بیان 
اینکه کاهش انسجام اجتماعی و بی تفاوتی 
مردم نسبت به یکدیگر شرایط تضاد را به 
وجود می آورد ، تصریح می کند : موارد 
در  به یک  توان یک  را می  عنوان شده 
جامعه شهری بررسی و کالبد شکافی کرد.

مسئوالن به جای خاموش
 کردن مشکل مهاجرت، آن را 

شعله ور می کنند
این استاد دانشگاه با اشاره به خشکسالی 
و  جنوبی  خراسان  ساله  چندین  های 
مشکالتی که برای مردم ایجاد کرده است 
ای شده که  به گونه  : وضع  ، می گوید 
خشکسالی امان مردم را بریده است و در 
واقع شغل و کاری برای مردم در دسترس 
نیست .دکتر آخوندی تصریح می کند : در 
این شرایط بسیاری از افرادی که به دلیل 
خشکسالی و موارد اینچنینی دچار مشکل 
شده اند ، بهترین راه چاره برایشان مهاجرت 
اینکه موضوع مهاجرت  بیان  با  است.وی 
گریبان گیر استان ما است ، اضافه می کند 
: متاسفانه در این بین مسئوالن، آتش را 
شعله ور تر می کنند و گویا کسی به دنبال 

خاموش کردن آتش نیست.
در  بیرجند  دانشگاه  شناسی  جامعه  استاد 

تشریح دالیل مهاجرت می گوید : به طور 
کلی مهاجرت زمانی رخ می دهد که تمام 
زمینه های زندگی و منبع درآمدی فرد از 
بین می رود و در کنار آن به دالیلی سطح 
توقعات باالتر رفته و به زندگی در وضع 

قبل راضی نمی شوند.

کسی که مهارت ندارد ، به
 حاشیه نشینی رو می آورد

دکتر آخوندی با اشاره به امکانات داده شده 

به روستاها اعم از تلفن و تلویزیون و اینترنت 
و ... ، معتقد است باید در کنار این موارد 
امکانات زندگی و انگیزه های ماندگاری در 
روستارا ایجاد می کردیم ولی حاالفقط با 
بردن بخشی از امکانات ، انگیزه مهاجرت 
اینکه  بیان  با  ایم! وی  برابر کرده  را صد 
فردی که از روستا به شهر می آید مهارت 
و تخصص ویژه ای ندارد و بواسطه ان که 
درآمد پایینی دارد ، به حاشیه نشینی رو می 
آورد ، می افزاید : در شهر نیز فقط با مهارت 
و تخصص کار می دهند و با قواعد روستایی 
متفاوت است.همین تفاوت ها نیز باعث می 
شود شرایط بدتر از قبل شود و دیگر حتی 
فرد توان برگشت به اوضاع قبل را هم ندارد.

سست شدن تمام پایبندی ها
 از جمله تبعات حاشیه نشینی

وی ادامه می دهد: در چنین اوضاعی به 
عقیده ی جامعه شناسان ، تمام پایبندی ها 
اعم از اخالقی ، اجتماعی ، فرهنگی، مذهبی 
و... نیز سست می شودو به تدریج جرم و 
جنایت در جامعه ای که حاشیه نشینی دارد،  
می  دانشگاه  استاد  یابد.این  می  افزایش 
افزاید: اینگونه است که قشر مهاجر و حاشیه 
نشین روز به روز فقیر تر می شوند و در شهر 
نیز به چشم بیگانه به آنان نگاه می شود.

ضمن اینکه همین مسئله باعث افزایش 
فاصله طبقانی بین مردم به عنوان مثال در 

شمال و جنوب شهر می شود.

در بیرجند شانس مهاجرت معکوس 
روستاییان حاشیه نشین وجود دارد

دکتر آخوندی ، وجه تمایز شهر بیرجند به 
عنوان مرکز استان با دیگر شهرهای مهاجر 
پذیر را امکان برگشت پذیری مهاجران می 
داند و می گوید : به این دلیل که بیشتر 
کسانی که به بیرجند مهاجرت می کنند 
از روستاها یا شهرهای اطراف هستند ،اگر 
وضع  مطلوب در روستاها ایجاد شود ، به 
محل قبلی خود بر می گردند و پیشه خود 
را از سر می گیرند.اما وقتی همین افراد به 
شهرهای دورتر می روند امکان بازگشت 

انها خیلی کم می شود.

76 درصد از مردم بیرجند از لحاظ 
فرهنگی احساس ناامنی می کنند

وی به تحقیق اخیر خود درباره بیرجند اشاره 
و می گوید : طبق بررسی های ما ، 76 

درصد مردم از لحاظ فرهنگی احساس نا 
امنی می کنند.این ناامنی به این معناست 
که احساس می کنند ارزش ها ، عقاید ، 
هنجارها و ... آنان در خطر افتاده است.این 
استاد دانشگاه با بیان اینکه بخش دیگری 
از این بررسی نشان داد 73 درصد مردم از 
لحاظ اقتصادی احساس ناامنی می کنند 
که ناشی از ترس از دست دادن شغل و 
مشکالت معیشتی و ... است ، ادامه می 
دهد : عالوه بر این 60 درصد مردم احساس 

ناامنی اجتماعی دارند و نگران مسائلی چون 
دزدی و امثالهم هستند.

بیش از نیمی از مردم بیرجند از حاشیه 
دارند ترس  شهر  اطراف  نشینی 
دکتر آخوندی اضافه می کند : اطالعات 
بدست آمده حاکی از آن است که 53 درصد 
نشینی  حاشینه  وجود  از  بیرجند  مردم  از 
اطراف شهر ، ترس دارند و نگران عواقب 
 : کند  اظهار می  معضل هستند.وی  این 
جالب تر اینکه 64 درصد از مردم بیرجند 
نگران هستند که حاشیه نشینی تسری پیدا  
و آنان را درگیر خود کند.این استاد دانشگاه 
با بیان اینکه این موارد ابعاد پنهان  وضع 
جامعه شهری بیرجند است که اگر درست 
بررسی و مداوا نشود روز به روز بدتر خواهد 
شد ، ادامه می دهد : 63 درصد از مردم 
معتقد اند نیروی انتظامی توانایی برقراری 
امنیت را دارد و بیش از ۸0 درصد مردم نیز 
سپاه و ارتش را حافظان خوب و مطمئنی 

برای امنیت کشور می دانند.

67 درصد مردم بیرجند نسبت
 به هم بی اعتماد هستند!

است  جالب   : افزاید  می  آخوندی   دکتر 
احساس  بیرجند  مردم  درصد   45 بدانید 
مرزی بودن دارند و از این جهت نگران 
امنیت خود هستند!وی با اشاره به بخش 
دیگری از تحقیقات خود می افزاید : طبق 
آمار ، 67 درصد مردم نسبت به یکدیگر 
بی اعتماد هستند که  این خود از آثار تضاد 
در جامعه محسوب می شود و روز به روز 

اوضاع   بدتر می شود.

روابط اجتماعی مردم حتی در سطح 
خانواده نیز کاهش پیدا کرده است

با  بیرجند  دانشگاه  شناسی  جامعه  استاد 
جایی  از  است  عبارت  جامعه  اینکه  بیان 
که 3 ویژگی سرزمین مشترک، فرهنگ 
وجود  آن  در  اجتماعی  روابط  و  مشترک 
داشته باشد، می گوید : در زمان حاضر در 
بیرجند دو عنصر از این موارد دچار مشکل 
شده است.آخوندی با بیان اینکه به جای 
فرهنگ مشترک ، درجامعه تضاد  داریم 
، تصریح می کند : نتیجه ی این مسئله 
، احساس ناامنی فرهنگی مردم است.وی 
می افزاید: روابط اجتماعی ، حتی در سطح 
خانواده کاهش پیدا کرده است.وی با بیان 

در  تضاد  منظرهای  از  دیگر  یکی  اینکه 
جامعه ، موضوع طالق است که افزایش 
می  ادامه   ، است  داشته  برانگیزی  تامل 
دهد : منشا برخی تضادها از درون خانواده 
هاست که باعث می شود در نحوه گفتمان 

بین افراد نیز تاثیر بگذارد.

مهاجران تالش می کنند
 هویت اولیه خود را حفظ نمایند

از دلیل دسته  دانشگاه بخشی  استاد  این 

دسته شدن مردم در شهر بیرجند را مهاجرت 
گوید: می  و  دانسته  شهر  به  روستاها   از 
اولیه  هویت  هستند  تالش  در  مهاجران 
خود را حفظ نمایند.این مورد اگر مدیریت 
این  اگر  ایجاد نمی کند.اما   شودمشکلی 
عوامل را تشدید کنیم ، می توانند منشا خطر 
باشند.دکتر آخوندی با بیان اینکه این شرایط 
مرکزیت  و  استان  تشکیل  از  بعد  بیشتر 
بیرجند رخ داد ، ادامه می دهد : به تازگی 
اقداماتی در حوزه روستایی استان مشاهده 
می شود که می تواند در بازگشت مهاجران 
به روستاهای خود نقش مهمی داشته باشد.

عزاداری  در  کاذب  رقابت  نوعی 
های مرکز استان به چشم می خورد
در بخش  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد 
دیگری از سخنان خود به نبودیکپارچگی 
عزاداری ها در بیرجند اشاره و می گوید : 
در بیرجند تقریبا هیچکس حاضر نیست 
با هیئت دیگر، یکی شود. تالش هایی 
نیافت. تحقق  مهم  این  ولی  شد  هم 
مطرح  مسئله  اینکه  بیان  با  آخوندی 
بیرجند  در  عزاداری  فرهنگ  به  شده 
برمی گردد که متاسفانه نوعی از رقابت 
، می  به چشم می خورد  آن  کاذب در 
شناسی  آسیب  به  موضوع  این   : افزاید 
جدی نیاز دارد و در گذشته نیز مواردی 
است.ضمن  داشته  وجود  دست  این  از 
افراد  مهاجرت  به  آن  از  بخشی  آنکه 
حفظ  برای  آنان  تالش  و  بیرجند  به 
هویت خود برمی گردد که باعث ایجاد 
حسینیه ها و هیئت های زیادی به نام 
روستاهای گوناگون در شهر شده است.

مرز خالی شود ، با هیچ اسلحه ای 
نمی توان آن را نگه داشت

وی به مقاله ای علمی که چندی پیش با 
همکار خود باموضوع »نقش استراتژیک 
بیرجند از لحاظ جمعیتی و تاثیری که روی 
امنیت شرق کشور می گذارد« اشاره  و می 
گوید : اگر جمعیت موجود )بیرجندونقاط 
نگردد  جلب  آنها  رضایت  و  مرزی(حفظ 
، ممکن است هر آسیبی ایجاد شود که 
نمی توان ساده از کنار آن رد شد.این استاد 
دانشگاه با بیان اینکه مدت ها توجهی به 
مرز نمی شد و هر ضربه ای می خوردیم 
از همین نقطه بود ، تصریح می کند: به 
تدریج مسئوالن به این نتیجه رسیدند باید 

به مرز ها رسیدگی شود تا انگیزه دفاع و 
ایستادگی  در بین مردم ایجاد شود.زیرا اگر 
مرز خالی شود ،  با هیچ اسلحه ای نمی 

توان آن را نگهداشت.

به شهرهای استان نیز باید با 
دید مرزی و امنیتی رسیدگی شود 
آخوندی با بیان اینکه عالوه بر روستاهای 
مرزی ، باید به شهرها نیز رسیدگی شود ، 
می گوید : خود بیرجند نیز به دلیل اینکه 
نیاز  است  راهبردی  و  مهم  ای  منطقه 
ایجاد  فقط  متاسفانه  .ولی  دارد  توجه  به 
اینکه  بیان  با  است.وی  شده  ناامیدی 
کسانی که از شهرها و روستاهای دیگر 
و  علقه  آن  شونددیگر  می  بیرجند  وارد 
وابستگی را نسبت به آن نخواهند داشت، 
در  برخی  رسد  می  نظر  به  گوید:  می 
را بهم  اند ترکیب جمعیتی شهر  تالش 
بزنند که باید حتی با دید امنیتی به این 
از  اظهار تعجب  با  نگاه کرد.وی  مسائل 
هیچ  که  مسئوالن  توخالی  های  وعده 
عملی در پی ندارد ، می گوید : گاه بنظر 
می رسد این نوع حرکت هابه عمدی یا  
نگه  عقب  برای  و  لجبازی  و  لج  سر  از 

داشتن مرکزاستان! است.

 دربیرجندبه عنوان مرکز استان هیچ 
کار چشمگیری انجام نشده است

وی با بیان اینکه برخی عوامل گویای آن 
است که انگار تمایلی به کار در بیرجند 
به  کند:  می  تصریح   ، نیست  استان  و 
نظر بنده حقیقتا با اینگونه عملکرد ها و 
رفتارها  ، در حق مردم خیانت می شود.
رفتار  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
برخی مسئوالن اگر عمدی باشد، مطمئنا 
ناشی ازجهالت و کوتاهی به معنای واقعی 
ادامه می دهد:مورد کاهش  کلمه است، 
جمعیت بیرجند موضوعی نیست که بتوان 
در  شد.حتی  رد  آن  کنار  از  سادگی  به 
میزان پذیرش دانشجو نیزشاهد کاهش 
اشاره  با  آخوندی  هستیم.  چشمگیری 
اینکه در شهرهای دیگر جاذبه های  به 
متعددی ایجاد شده است اما در بیرجند به 
عنوان مرکز استان هیچ اقدام چشمگیری  
 : ، تصریح می کند  نگرفته است  انجام 
در این موضوع باید یک کار کارشناسی 

توسط استانداری انجام شود.

برخی مسئوالن با سیاسی کاری
شکاف های جامعه را بیشتر می کنند
وی با بیان اینکه شکاف هایی درونی در 
دل جامعه است که برخی مسیوالن نیز با 
مسائل و بازی های سیاسی آنرا برجسته 
می کنند، ادامه می دهد : نخبگان استان 
نیز مهاجرت می کنند زیرا حداقل مسایل 
رفاهی و تفریحی نیز در شهر وجود ندارد.
افزاید : وضع به  این استاد دانشگاه می 
به  پولدار  افراد  که  است  شده  ای  گونه 
شهرهای دیگر می روند و روستاییان نیز 
آیند  ، به مرکز استان می  به دنبال کار 
حالت  بیرجند  است  ممکن  تدریج  به  و 
شهری خود را از دست بدهد.وی با بیان 
داشته  درستی  سیاست  اگر  دولت  اینکه 
باشد اینگونه مسائل نباید رخ دهد ، می 
گوید : متاسفانه برای  مواریث فرهنگی 
و نخبگان فرهنگی و علمی استان کسی 
ارزش قائل نیست.به عنوان مثال مقبره  
که  اند  برده  پارکی  به  را  گنجی  دکتر 

بسیاری از مردم نمی دانند کجا هست!

متاسفانه حرف های ما خریدار ندارد
 استاد دانشگاه بیرجند با تاکید بر اینکه 
نداریم  کم  برجسته  افراد  استان  در  ما 
تخریب  آنهارا  از  بسیاری  متاسفانه  اما 
می کنیم، درحالی که می توانستیم این 
جامعه  در  افرینی  وحدت  محور  را  افراد 
قرار دهیم. آخوندی تصریح می کند : این 
یعنی همان حداقل های موجود را نیز به 
دست سیاست گذاران ما در استان درحال 
تخریب است و به دست خودمان خراب 
می شود.وی در پایان تصریح می کند : 
استان  و مشکالت  مسائل  به  نسبت  ما 
هشدارهای متعددی داده ایم اما متاسفانه 

حرف های ما خریدار ندارد.

هراس زیرپوست شهر بیرجند
آمارهای تکان دهنده استاد جامعه شناسی دانشگاه از؛ 

احساس مرزی بود ن 45 درصد؛ ناامنی اجتماعی  60 درصد؛ بی اعتمادی عمومی 67 درصد ؛ ناامنی اقتصادی 73 درصد و ...

از میان نامه های رسیده

جم
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 امی
س :

عک

ده
کی

چ
اقتصاد ، قدرت ، سن ، جنسيت ، فرهنگ و حتي دين مي توانند ايجاد کننده تضاد باشند*64 
درصد از مردم بيرجند می ترسند خود حاشيه نشين شوند!*  گاها به نظر مي رسد نوعی حرکت 
عمدي  براي عقب نگه داشتن استان درجريان است.* افراد پولدار به شهرهاي ديگر و روستاييان  

به مرکز استان مي آيند و به تدريج شهر حالت شهري خود را از دست می دهد



موفقیت و انرژی

استرس و نگرانی 

شکست، آخر راه نیست

به هیچ عنوان شکست یک نتیجه مطلوب نیست، 
اما یک قسمت از موفقیت است. خیلی از افراد 
موفق بارها و بارها شکست خوردند در زندگی 
شان و این از دالیل اصلی موفقیت در زندگی 
امروزیشان است. شکست را قبول کنید و از آنها 
درس یاد بگیرید.فقط وقتی که نسبت به شکست 
تفکر مثبت داشته باشید، می توانید فردا صبح زودتر 
از خواب بیدار شوید تا سریع تر به موفقیت برسید.

تان  هدف  شدن  خیال  بی  و  کردن   فراموش 
می تواند موقتا خیلی دردناک باشد، مخصوصا 
وقتی که تالش و وقت فراوانی به پایش گذاشتید. 
شما باید یاد بگیرید زود فراموش کنید تا موفق 
شوید. مهم نیست یک ایده چقدر وسوسه انگیز 
است، شما باید یاد بگیرید آنها را رها کنید اگر عملی 
نیستند. انطباق پذیر بودن در افکارتان، از اصولی 

است که موفقیت را تضمین می کند.

بالیی به نام نگرانی و استرس

اگر شما درست در همین لحظه، با اضطراب 
مخرب درگیر هستید یک میانبر پیدا کنید .

با استرس  بارها  بارها و  همه ما در طول روز 
درگیر می شویم و طبیعی است که کودکان مان 
هم به فراخور درک خود، استرس را به شکل ها 
استرس  کنند.  تجربه  متفاوتی  شدت های  و 
گاهی خود را با نگرانی از برخورد به خودرویی 
که با سرعت طول خیابان را طی می کند نشان 
می دهد و در این شرایط، وجودش مایه نجات 
ما شده و به سالمت مان کمک می کند. این 
بدانیم.  مفید  استرس  می توانیم  را  احساس 
گاهی هم اضطراب به شکل دیگری بر زندگی 
کودک تاثیر می گذارد. مثال او نمره پایینی را در 
امتحان مهم پایان ترم می گیرد و به خاطر ترس 
از شرمندگی میان همساالن و مواخذه شدن 
توسط معلم و خانواده، دچار استرس می شود؛ 
این اضطراب گرچه کودک را زمان طوالنی تری 
درگیر می کند، اما می توانیم آن را استرس بی ضرر 
بنامیم. چرا که با حمایت اطرافیان و ایجاد بستر 
مناسب برای جبران، قابل برطرف شدن است. ما 
حتی می توانیم اضطراب ناشی از، از دست دادن 
یک دوست یا یک عزیز را هم بی خطر بدانیم و 
امیدوار باشیم که حلقه حمایتی اطراف ما، تاثیر 
استرس،  اما  کند.  کمتر  را  فقدان  این  مخرب 
همیشه به شکل بی ضرر یا مفید، ما را با خود 
درگیر نمی کند. بهتر است مهارت های کاهش 
از  یا  و  بگیریم  یاد  را  آن  با  مبارزه  یا  استرس 

کارشناسان خبره کمک بگیریم.

دفع کردن سموم
 انباشته شده در کبد

یک لیوان آب لیمو سموم انباشته شده در کبد 
را دفع می  کند و کیسه  صفرا نفسی می  کشد. 
این کار باعث بهبود عملکرد اعضای بدن شده و 

همچنین بعد از یک شب طوالنی، تشنگی بدن از 
بین می  رود. در واقع زمانی که کبد و کیسه  صفرا 
در سالمت کامل باشند چربی  ها نیز بهتر هضم 
می  شوند. روزانه بیش از ۴ فنجان قهوه ننوشید. هر 
چه مصرف کافئین  تان باال باشد، استرس در غدد 

فوق کلیوی باال می  رود.

درمان عرق کردن
کف دست و پا با آرد ذرت

آرد ذرت به دلیل جذب رطوبت و خنثی کردن بوی 
نامطبوع به درمان عرق کردن کف دست و پا می 

تواند کمک کند. 

جوش  و  ذرت  آرد  از  مساوی  مقدار  مخلوط 
شیرین را  در یک بطری سر بسته نگهداری 
کنید. هرگاه جاهایی از بدن بیش از حد عرق 
کند ابتدا با دستمال آنجا را خشک کنید و از این 

پودر روی جاهایی که عرق می کنند  بریزید.

مصرف قلیان باعث رشد قارچ 
و میکروب در ریه

اگر حاضر به کنار گذاشتن قلیان نیستید پس 
خودتان را برای پذیرایی از مهمان های ناخوانده 
آماده کنید، چون ریه های شما محل مناسبی برای 

رشد انواع میکروب و قارچ خواهد بود. به گفته 
پزشکان به دلیل مرطوب بودن راه های هوایی و 
مجرای خروج دود، قلیان می  تواند عامل مهمی در 
رشد میکروب و قارچ باشد. مواد داخل لوله قلیان 
حاوی صدها نوع قارچ و میکروب بوده و ایجاد 

عفونت های مزمن می کند.

روغن یا تکه های میخک 
برای درمان دندان درد

میخک درمان سنتی برای بی حس کردن اعصاب 
است. اوژنول )ترکیب شیمیایی اصلی میخک( یک 
بی حس کننده  طبیعی است. یک یا دو قطره از 

روغن میخک را روی پنبه بریزید و روی دندانی 
که درد می کند بگذارید. در شرایط حاد می توانید 
از میخک پودر  شده یا تکه های پودر نشده   میخک 
هم استفاده کنید. میخک را کمی بجوید تا روغنش 
بیرون بیاید و حداکثر تا نیم ساعت روی دندانی که 

درد می کند نگاه دارید تا درد فروکش کند.

شلغم برای بیماران
 دیابتی خوب نیست

خوردن شلغم همراه با سطح باالی پروتئین به طور 
منظم و متوسط برای بیماران دیابتی و یا کسانی 
که در معرض خطر دیابت قرار دارند بسیار مفید 

است. مواد غذایی با قند پایین را با سرعت کند در 
خون حل می کند که از افزایش ناگهانی در سطح 
قند خون جلوگیری می کند و در نتیجه به کنترل 
 دیابت کمک می کند. خوردن بیش از حد شلغم 
می تواند وضع بیمار دیابتی را بدتر کند. ممکن 

است میزان جذب شکر در سیستم افزایش یابد.

اگر خیلی سریع غذا می خورید از این نکات برای کاهش سرعت استفاده کنید. شاید در ابتدا به تالش زیادی 
نیاز باشد، اما پس از مدتی آهسته غذا خوردن برایتان ساده خواهد شد. هنگام غذا خوردن چند کار را با هم 
انجام ندهید : بسیاری از افراد هنگام غذا خوردن در حال تماشای تلویزیون، کار کردن و یا نگاه به صفحه 
نمایش کامپیوتر هستند. هنگام غذا خوردن، آنچه باعث می شود حواس تان پرت شود را خاموش کنید تا 
بتوانید تمرکز بیشتری روی غذا بگذارید. این کار کمک می کند بیشتر از غذا لذت ببرید و آرام تر هم آن را میل 
 کنید. لقمه های کوچک بردارید : به جای اینکه مقدار زیادی غذا را یکجا وارد دهان تان کنید، به لقمه های 
کوچک تبدیلش کنید. خوردن قسمت های کوچک غذا می تواند کمک کند که آرام تر غذا میل کنید. اگر 

ممکن است می توانید از قاشق های کوچک تر استفاده کنید تا روند غذا خوردن تان کند شود.

گزش زنبور در نقاط مختلف به ویژه در ناحیه گردن می تواند تهدیدکننده زندگي باشد. برداشتن سریع نیش 
از روي زخم، برای  جلوگیري از ورود بیشتر سم به زخم ضروري است. اگر سابقه واکنش حساسیت شدید به 
نیش زنبور دارید، با پزشک خود براي مقابله با آن مشورت کنید. فرد زنبورگزیده براي چند روز از نظر تشدید 
درد یا باقیماندن تورم یا عالئم شبیه آنفوالنزا و یا تب باید تحت نظر باشد و در صورت بروز این عالئم سریعًا 
به پزشک مراجعه شود. شستشوي محل زنبورگزیدگي با آب و صابون و قرار دادن کمپرس سرد یا کیسه 
محتوي یخ  روي محل زنبورگزیدگی از اقدامات اولیه درگزش هاي معمولی ز نبور است. اگر در محل زندگی 
درختان زیادی وجود دارد باید برای پنجره های خانه ازتوری استفاده شود و در پارک  ها از آویختن لباس ها روی 
درخت خودداری شود. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 190 - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ششم آبان ماه: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی هانکاتی برای آرام تر غذا خوردن 

برای مواقعی که استرس دارید یا بی حوصله اید، برنامه ای 
بریزید که به جای آن عادت بد انجامش دهید. مثاًل اگر 
می خواهید سیگار کشیدن را ترک کنید؛ هر موقع حس 
کردید می خواهید سیگار بکشید، به جای آن تمرینات تنفس 
انجام دهید. از عواملی که عادت بدتان را تقویت می کنند 
دوری کنید اگر می خواهید رژیم الغری بگیرید، شیرینی ها 
را از خود دور کنید تا وسوسه نشوید. اگر عادت دارید هنگام 
درس خواندن با گوشی همراه خود بازی کنید؛ قبل از شروع 

درس، موبایل تان را خاموش کنید.
اگر از محیط یا عواملی که عادت بدتان را تقویت می کنند 

دور شوید، راحت تر می توانید آن عادت را ترک کنید. از 
دوستان تان کمک بخواهید و با هم عادت های بدتان را ترک 
کنید. تا به حال چند بار به تنهایی تصمیم گرفتید رژیم بگیرید 

یا سیگار را ترک کنید، اما باز هم به کار خود ادامه دادید؟
سعی کنید با یکی از دوستان تان که عادتی مشابه شما دارد، 
آن عادت بد را ترک کنید. از این طریق می توانید میزان 
پیشرفت یکدیگر را بررسی کنید و موفقیت های مشترک تان 
را جشن بگیرید. فایده  این مشارکت این است که انگیزه  شما 

را برای ترک عادت بد افزایش می دهد.
به  است  فقط کافی  نیست کس دیگری شوید،  نیازی 

خود سابق تان بازگردید،گاهی گمان می کنیم برای این که 
عادت های بدمان را از بین ببریم، الزم است آدم دیگری 
شویم. اما توجه کنید که هیچ کدام از عادت های بدتان را از 
ابتدای زندگی نداشتید. مثاًل اگر حس می کنید بدن سالمی 
ندارید؛ فکر نکنید حتماً باید به آدم سالمی تبدیل شوید. 
بلکه فقط کافی است به زمانی برگردید که زندگی و بدن 
سالمی داشتید. این نشان می دهد پیش تر سال های زیادی 
بدون آن عادت بد زندگی کردید. پس می توانید دوباره این 
کار را انجام دهید. اطراف تان را با افرادی پر کنید که دارای 

سبک زندگی ایده آل شما هستند.

چطور عادت بد را ترک کنیم؟

آیه روز

و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که ]نیاز 
به[ دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار. )سوره اسرا/ آیه ۱۱۱(

سخن روز

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات 
و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم. )جان ماکسول(
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سجده  آوردن  بجاي   - اندک 
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- زمین ناهموار و پر از پستي و 
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جورممنمنجارات3
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ایسالوکنامنور14
همانتجحیوگنیمه15

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
در خراسان جنوبی  جهت تکمیل 

کادر خود به یک کارشناس بازاریابی 
در حوزه تجارت الکترونیک 

با بیمه و حقوق  نیازمند است 
متقاضیان می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر و ارسال درخواست 
همه روزه از طریق شماره 

09159371053
 در تماس باشند.

شرکت آماده لذیذ )شعبه بیرجند( 
 نماینده فروش محصوالت الیت و کوپا

جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد ذیل نیازمند است.

تعدادجنسیتعنوان
۵آقا/خانمبازاریاب

۱آقاموزع
مزایا: حقوق ثابت، پورسانت از کف فروش،

بیمه و بیمه تکمیلی 
شرایط: داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 

و ضامن معتبر 
0915۲۶۴۴39۲ - 05۶3۲۲103۶9

یک  شرکت راهسازی جهت تکمیل 
کادر پرسنلی خود به راننده کمپرسي 
با مدارک ، انباردار و راننده تراکتور 

غلطک نیازمند می باشد . 
09155۶۲3۴۴1

 ایزوگـام  شفیعـی
 3222۵494 - 09۱۵۱630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

۰915   866   8۰۰2 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
09155۶58۲۶8 - 0915۶۶93515 

نقد و اقساط

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151۶3۲150

به یک راننده پایه یک جهت کار 
با جرثقیل 911 نیازمندیم.

09151۶119۶8
یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی 
به تعدادی بازاریاب آقا با سابقه کار و 
روابط عمومی باال با حقوق ثابت و بیمه 

نیازمند است.
093۶5۴03880

3۲۲30873

به یک اکیپ سنگ کاری جهت 
اجرای پل در نایبند طبس 

نیازمندیم. 09155۶۲3۴۴1
برگ سبز خودروی پژو پارس به شماره 

پالک 78۶ د 51 ایران 3۲ به نام علی اکبر 
نخعی، به شماره ملی 0۶5۲9۶5۲53 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی وانت سواری به شماره 
پالک ۴1 ب 855 ایران 5۲ به نام رمضان 

عیانی به شماره ملی ۶5۲990030۶ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

شرکـت آسانسـور شایـان
 برای تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در استان خراسان جنوبی 

تعداد ۶ نفر از افراد عالقه مند و فعال در زمینه نصب آسانسور 
)یا ترجیحا دارای مدرک مرتبط( که مسلط به جوشکاری می باشند دعوت 
به همکاری می نماید. واجدین شرایط پس از برگزاری مصاحبه و گزینش 
به صورت قرارداد کارگری - حجمی جذب می شوند. متقاضیان از زمان 

انتشار آگهی تا تاریخ 98/8/۲7 می توانند بین ساعت 8 الی 13
به آدرس حدفاصل معلم ۴8 و 50 ساختمان نوژان - طبقه سوم 
مراجعه نموده یا با شماره 09155۶58۲77 تماس حاصل نمایند.

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915



۵

در نشست منطقه ای هماهنگی و نظارت بر پروژه های مقابله با گرد و غبار مطرح شد:
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مشارکت ۹۷ درصدی مشترکان برق در حذف قبوض کاغذی

صداوسیما- 97 درصد مشترکان برق خراسان جنوبی، در طرح حذف قبوض کاغذی مشارکت کردند. بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: 
طرح حذف قبوض کاغذی با عنوان قبض سبز ابتدای سال از سوی وزارت نیرو پیشنهاد و دریافت شماره تلفن همراه مشترکان از اردیبهشت امسال آغاز که در این خصوص از چند روش 

شامل ثبت شناسه قبض و شماره همراه مشترکان از طریق وب سایت  شرکت برق، تماس با شماره 1۲1 و ارسال شناسه قبض از طریق سامانه پیامکی 5000160000 استفاده شد.

13 آبان، کلید رمز جنایات آمریکا 
و استکبار جهانی

صداوسیما- نماینده ولی فقیه گفت: یوم ا... 
13 آبان ، جنایات آمریکا و استکبار جهانی را 
آشکار کرد. آیت ا... عبادی در دیدار با اعضای 
آبان  سیزدهم  ا...  یوم  مراسم  برگزاری  ستاد 
 افزود: 13 آبان یک جریان معمولی نیست بلکه

 شناسنامه ای است که هویت استکبار را آشکار 
می سازد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان هم با بیان اینکه یوم ا... 13 
آبان متعلق به قشر خاصی نیست و مربوط به 
تمام ملت است، گفت: راهپیمایی 13 آبان در 

30 نقطه استان برگزار می شود. 

مسیرهای راهپیمایی 13 آبان

هماهنگی  شورای  گزارش  به  خبر-  گروه 
تبلیغات اسالمی راهپیمایی 13 آبان در استان،در 
بیرجند روز دوشنبه رأس ساعت 9 از میدان 
ابوذر آغاز شده و در مسیر خیابان ارتش، خیابان 
پاسداران و میدان قدس ادامه می یابد. همچنین 
مسیر راهپیمایی در سایر شهرها به شرح زیر 
است: در قاین از میدان امام خمینی )ره(، به 
طرف میدان طالقانی، خیابان مصلی، مصلی 
گلزار  از  نهبندان  در  نماز جمعه و همچنین 
شهدای گمنام به طرف بلوار معلم، چهاراه معلم، 
میدان بسیج و مصلی امام علی )ع(، در زیرکوه  
از سه راهی جهاد به طرف بلوار امام رضا)ع( 
و میدان آیت ا... فقیه و در بشرویه در مسیر 
خیابان های میدان اصلی شهر، بلوار انقالب، 
میدان امام خمینی)ره( برگزار می شود که شروع 
این شهرستان ها ساعت 9 صبح  مراسم در 
خواهد بود. در طبس مسیر راهپیمایی از میدان 
امام خمینی )ره( به طرف خیابان شهید محمد 
منتظری و مصلی نماز جمعه و در سرایان از 
میدان قدس، خیابان امام خمینی )ره(، گلستان 
طالقانی و حسینیه سید الشهداء رأس ساعت 10 
صبح برگزار می شود.همچنین  مسیر راهپیمایی 
در خوسف از میدان امام خمینی )ره( به طرف 
بلوار شهید بهشتی، میدان شهید قهرمان، خیابان 
شهید مطهری و هیئت حسینی و در سربیشه  
در مسیر میدان 13 آبان، میدان طالقانی، میدان 
امام خمینی )ره( و مهدیه خواهد بود که شروع 
راهپیمایی در این شهرستان ها ساعت 9:30 
صبح است.:در درمیان مردم می توانند از ساعت 
8:30 صبح در میدان امام رضا)ع( حضور به 
هم رسانند و در مسیرهای میدان ابوذر، خیابان 
راهداران و هنرستان کار و دانش راهپیمایی 
کنند همچنین در فردوس مسیر راهپمایی از 
میدان 15 خرداد به طرف خیابان شهید مدرس، 
خیابان ورزش و استادیوم شهید درخشان رأس 

ساعت 8:45 صبح خواهد بود.

 مدال رنگی در دستان بیماران خاص
فارس- در مسابقات قهرمانی بیماران خاص 
درخشیدند.  استان خوش  ورزشکاران  کشور، 
در این رویداد ورزشی پرنیا کدخدایی در رشته 
قرار  قهرمانی  سکوی  بر  دختران  شطرنج 
گرفت، امیرجواد شفیعی در رشته دارت نایب 
قهرمان شد و امیرحسین ناعمی نیز مقام سوم 
رقابت های تنیس روی میز را به دست آورد.
مسابقات قهرمانی ورزشی بیماران خاص کشور 
با شرکت 150 ورزشکار نونهال و نوجوان دختر 

و پسر به میزبانی شهرستان رامسر برگزار شد.

آغاز برداشت »یاقوت سرخ«
 در خراسان جنوبی

فارس- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
از  هکتار  و 43۲  هزار  چهار  از  انار  برداشت 
باغ های زیرکاشت این محصول در استان  آغاز 
شد. قوسی با اشاره به اینکه فصل برداشت انار از 
اواخر مهر آغاز می شود و تا اوایل آذر ادامه دارد، 
بیان کرد: به باغداران انار توصیه می   شود حتما تا 
انتهای نیمه نخست آبان  کار برداشت  محصول 
را به پایان برسانند تا متحمل زیان ناشی از 

سرمازدگی احتمالی انار نشوند.
1۹ آبان، آخرین مهلت شرکت 

در نمایشگاه استانی کتاب

غالمی - ناشران، کتابفروشی ها و نمایندگی های 
سیزدهمین  در  شرکت  متقاضی  انتشارات 
تا  جنوبی  خراسان  کتاب  بزرگ  نمایشگاه 
دارند. مهلت  نام نویسی  برای  آبان  نوزدهم 
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: ناشران، کتابفروشی ها و 
نمایندگی های انتشارات متقاضی شرکت در این 
نمایشگاه 11 تا 19 آبان مهلت دارند با مراجعه 
به سایت www.icf.ir )موسسه نمایشگاه های 

فرهنگی ایران( برای ثبت نام اقدام کنند.
تداوم  مهاجرت و حاشیه نشینی در استان، 

سکونت مردم در بافت های ناکارآمد

جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون  تسنیم- 
دادگستری از تداوم  مهاجرت و حاشیه نشینی در 
استان خبر داد و گفت: مردم پس از مهاجرت در 
بافت های ناکارآمد سکونت می کنند. وحدانی نیا 
بافت های  از  پیشگیری  کارگروه  در  دیروز 
وزارت کشور  اظهار کرد:  استان  در  ناکارآمد 
در بین 31 استان از هر استان یک شهرستان 
محروم را شناسایی کرده که از خراسان جنوبی، 
نهبندان به عنوان اولویت شناخته شده است و 
برنامه ها با اولویت قرار دادن نهبندان باید اجرا 
شود و شهرستان های مرزی اعم از درمیان و 
زیرکوه از دیگر اولویت های اجرای این برنامه ها 
جهاد  ریزی  برنامه  معاون   ، بیجاری  است. 
کشاورزی هم در این جلسه با بیان اینکه دبی 
آب از سال گذشته که 600 متر مکعب بوده 
امسال به۲00 متر مکعب رسیده است اظهار 
کرد: 6 هزار و ۲5۲ رشته قنات در استان در 
روستاها وجود دارد که در برخی از روستاها 
قنات تنها منبع آب شرب، کشاورزی و دامداری 
است. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری نیز اظهار کرد: با پیگیری های اخیر 
برای  این حوزه   در  اقداماتی که  و  استاندار 
توسعه  کمتر  شهرستان های  توانمندسازی 
یافته که با بحران مهاجرت مواجه هستند طبق 
پیگیری هایی انجام شده موفق شدیم تفاهم 
نامه با نهادهای حمایتی انعقاد کنیم تا معین 
اقتصادی برای شهرستان های خراسان جنوبی 
باشند.عالیه خواجوی با بیان اینکه بنیاد برکت 
معین اقتصادی شهرستان نهبندان است و قرار 
است الگوی قلعه گنج در این شهرستان محقق 
شود افزود: دستیابی به معیشت پایدار و تثبیت 

جمعیت در این شهرستان مورد توجه است.
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گروه خبر-مسئوالن شرکت کننده در جشن 
شکر گذاری برداشت زعفران در اولین ساعات 
بامداد دیروزشنبه برای چیدن گل به مزرعه ای 
در حاشیه شهر قاین رفتند.نماینده شهرستان 
اقتصادی  معاون  قاین وزیرکوه در مجلس 
استاندار ورئیس سازمان جهادکشاورزی در این 

مراسم شرکت داشتند . 
در ادامه استاندار درسالن برگزاری این مراسم 
حضور یافت ودر سخنانی بیان کرد: سهم 
صادرات استان از محل محصوالت راهبردی 
ایجاد  زمینه  این  در  که  بوده  ناچیز  بسیار 
گمرکات تخصصی محصوالت کشاورزی 
از اولویت های ما است تا کشاورزان بتوانند 
مستقیم محصول خود را صادر کنند.معتمدیان 
افزود: امسال کمیته محصوالت  راهبردی 
استان تشکیل شده است که در این کمیته با 
حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی 
قبیل  از  محصوالتی  به  مربوط  مشکالت 
زرشک، زعفران و عناب پیگیری می شود. 
وی بیان کرد: خام فروشی و ورود دالالن 

و واسطه گران از عمده مشکالت محصوالت 
کشاورزی استان است که تالش می کنیم با 
تعیین قیمت های کارشناسی و خرید توافقی 
و تضمینی دست دالالن را کوتاه کنیم.وی 
با اشاره به امضای تفاهم نامه توسعه روستایی 
عنوان کرد: در قالب این تفاهم نامه تا پایان 
دولت یکهزار هکتار گلخانه و 150 هکتار 
ایجاد خواهد شد.که میزان  بارگاه زرشک  
اشتغال پیش بینی شده این اقدامات هشت 
هزار فرصت شغلی  است  همچنین ۲80 هزار 
تن محصوالت گلخانه ای در دو سال آینده در 

استان تولید خواهد شد.

ارزش اقتصادی باالی محصول زعفران
قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، 
نیزگفت: کاشت محصوالت راهبردی از جمله 
زرشک، زعفران و عناب مختص این استان 
و متناسب با اقلیم این منطقه است. وی با 
زعفران،  کاشت  اهمیت  و  ارزش  به  اشاره 
تبیین کرد: زعفران محصول کم آب بَر و 

ارزشمندی است که با یک بار کشت پنج تا 
10 سال برداشت می شود به طوری که ارزش 
اقتصادی و قیمت یک کیلوگرم زعفران بیش 
از چهار تن گندم است و ظرفیت اشتغالزایی 

روزانه برای ۲05 نفر را دارد. کریمی، فرماندار 
قاین هم با بیان اینکه این شهرستان پایتخت 
معطرترین و باکیفیت ترین طالی سرخ دنیا 
و دو محصول راهبردی زعفران و زرشک 
است، گفت: تولید 90 تا 93 درصد مجموع 
تولید جهانی زعفران و 95 درصد تولید جهانی 
زرشک به ایران اختصاص دارد و همچنین 95 

درصد  زرشک کشور در استان تولید می شود.
وی  خواستار جلوگیری ادامه فروش فله ای 
این دو محصول ارزشمند شد و مطرح کرد: 
با راه اندازی صنایع داروسازی و بهداشتی و 

محصوالت  این  برای  منطقه  در  فرآوری 
ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

دولت قصد ورود به بازار را ندارد
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی نیز 
در این آیین با بیان این که دولت قصد ورود به 
بازار را ندارد و بیشتر به منظور تنظیم بازار عمل 

می کند نه به عنوان تاجر زیرا بازار روند خود را 
دارد و دولت  فقط برای حمایت از تولیدکننده 
به  اشاره  با  طهماسبی  می کند.  پیدا  ورود 
اقدامات دولت برای خرید حمایتی محصول 
زعفران، مطرح کرد: اگر در بازار قیمت هر 
کیلو پوشال معمولی زعفران از هشت میلیون 
از 9  مرغوب  زعفران  تومان،  هزار  و ۲00 
میلیون  و سرگل از 9 میلیون و 500 کمتر 
شود دولت خرید حمایتی را آغاز می کند. وی 
با بیان اینکه طبق تفاهم نامه جهاد کشاورزی 
می شود،   ایجاد  زرشک  بارگاه  هکتار   150
.طهماسبی خاطرنشان کرد:گل محمدی و 
آنغوزه از دیگر محصوالت متناسب با اقلیم  
استان  است که دولت با پرداخت تسهیالت 
این محصوالت حمایت می کند. از کشت 

کشاورزی  جهاد  وزارت  کرد:  مطرح  وی 
برای گیاهان دارویی، گلخانه، بارگاه زرشک 
و صنایع فرآوری تسهیالت پرداخت می کند و 
برای صنایع تبدیلی باید کارآفرینان ورود پیدا 

کنند تا در این صنایع سرمایه گذاری کنند.

کاری- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
با بیان اینکه از دغدغه های اساسی کشور ما 
پدیده گرد و غبار است،  بیان کرد: باید گونه ای 
برنامه ریزی کردکه ضمن حفظ طبیعت، اشتغال 
پایدار نیز تامین شود.میر جعفریان روزگذشته، 
در نشست منطقه ای هماهنگی و نظارت بر 
پروژه های مقابله با گرد و غبار ویژه استان های 
جنوبی و شرق کشور  گفت: در مقابله با این 
پدیده ضمن اینکه باید نسخه مناسبی برای 
جلوگیری از تخریب طبیعت بپیچیم، نباید از 
پیشگیری غافل شویم. وی  افزود: نیاز است 
در قوه مجریه و قضاییه برنامه ریزی مدون و 
جامع تری انجام شود تا با هم افزایی بتوانیم این 
وضع را مدیریت کنیم.  وی با اشاره به اینکه 
برای این موضوع نیاز است تا طرح جامع تری 
داشته باشیم، اظهارکرد: این موضوع  که در 
برنامه محدود و زود بازده  کار کنیم کار را 
سخت تر خواهد کرد. وی افزود: در خصوص 
تدوین طرح سازگاری با کم آبی اولین استانی 
هستیم که تالش زیاد و با کارشناسی برای 
این سند انجام شد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار با بیان اینکه  دغدغه ها در 
حوزه  کسری مخازن زیرزمینی مورد توجه  
قرار گیرد، افزود: اگر قرار باشد سندی تنظیم 
شود، اما پشتوانه مالی واجرایی کاملی در سطح 
کالن نداشته باشد نتیجه مطلوبی نخواهد 
تاکیدات  از  شد:  یادآور  میرجعفریان  داشت. 
استاندار، تبدیل منطقه خراسان جنوبی به هاب 
شتر است که در این برنامه در کنار احیای مراتع 

به دنبال ایجاد اشتغال پایدار نیز هستیم.

وجود 35 کانون بحرانی
 گرد و غبار در استان 

مدیر کل حفاظت محیط زیست نیز با بیان 

اینکه  استان دارای 35 کانون بحرانی گرد 
و غبار است، افزود: خراسان جنوبی بیش از 
دو میلیون هکتار کانون فرسایش بادی دارد.

انسان ساز  فعالیت های  شد:   یادآور  اکبری 
تاثیر بسزایی گذاشته و در  این موضوع  بر 
دام  بی رویه  چرای  استان  از  بخش هایی 
باعث کاهش شادابی پوشش گیاهی شده 
است. اکبری با اشاره به اینکه بیشتر اشتغال 
استان در  زمینه دام و کشاورزی  است که 
برای آنها  باید شغل پایدار ایجاد شود، تاکید 

کرد: بیش از سه میلیارد مترمکعب کسری 
مخزن در استان داریم و عالوه بر این تغییر 
کشاورزی  حوزه  در  گسترده  نسبتا  کاربری 
باعث شده کانون های فرسایش بادی رو به 
افزایش باشد. وی با اشاره به اینکه در دهه اخیر 
حدود 54 درصد کانون ها افزایش داشته است، 
ادامه داد:  باید ببینیم چیدمان توسعه را به چه 
شکل انجام دهیم تا عالوه بر ایجاد اشتغال 
پایدار، با این  وضع مقابله کنیم.اکبری ضمن 
تاکید به همگرایی دستگاه ها و پشتیبانی مراجع 
تصمیم ساز،  تاکید کرد: سند سازگاری با کم آبی 
تدوین و مصوب شده است که اجرای این سند 

به تقویت مدیریت منابع آب کمک خواهد کرد.

درگیری 3۰ میلیون هکتار
 از مساحت کشور با گرد و خاک

سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
این  حفاظت محیط زیست کشور هم در 
جلسه  گفت: 30 میلیون هکتار از مساحت 
وی  دارد.  درگیری  خاک  و  گرد  با  کشور 
زمین موجب می شود که   افزود: نشست 
در آینده امکان تغذیه  آب زیرزمینی دیگر 

وجود نخواهد داشت . تجریشی با بیان اینکه  
قنات ها در گذشته کار تعادل بخشی را انجام 
می دادند و در سال هایی که آب نیز نبود به 
میزان تعادل بخشی آب به کشاورزان داده 
می شد،  با ابرازتاسف  از این که با امدن 
را  آب  توانستند  کشاورزان  پمپ ها  موتور 
بخشی  افزود:تعادل  بکشند  زمین  زیر  از 
زیرزمینی  آب های  و  کردیم  فراموش  را 
مناطق  در  شد:  یادآور  شدند.وی  تخلیه 
کویری چون میزان بارش ها کم و تغذیه ای 
پشت سر آن اتفاق نیفتاده  شاهد نشست 

بیشترسطح زمین هستیم. 

برداشت بی رویه آب زیر زمینی 
پدیده گرد و خاک را در پی دارد

سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد: هر 
چه برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی 
زمین  در  بیشتری  نشست  و  یابد  افزایش 
رخ می دهد و پوشش گیاهی بیشتری را از 
دست خواهیم داد که این مهمترین عامل  
بیان  با  است.تجریشی  خاک  و  ایجادگرد 
اینکه باید مردم مدیریت کنند گفت: نظام و 

حاکمیت نیز باید بسته هایی را به کشاورزان 
پیشنهاد دهند که بتوانند بهره وری آب را 
هکتار  میلیون   30 دهند.گفت:   افزایش 
و خاک  پدیده گرد  درگیر  مساحت کشور 
است که 5 میلیون هکتار آن بحرانی است .

وی یادآور شد: باید کاری کنیم که پدیده 
گرد و غبار از تهدید به فرصت تبدیل شود. 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا منابع مالی 
به اندازه کافی هست و هنر ما است که این 
کار را درست انجام دهیم و نباید تا جایی 
پیش برویم که هر سال برای گرد و خاک 

منابع مالی زیادی هزینه شود.

کارگروه ملی مدیریت گرد و غبار
 از حالت متمرکز خارج می شود

دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان 
اینکه   بیان  با  نیز  زیست  محیط  حفاظت 
کارگروه ملی مدیریت گرد و غبار از حالت 
متمرکز خارج و به استان ها تفویض اختیار 
می شود، افزود: با این کار فعالیت های انجام 
شده تخصصی می شود. طهماسبی ادامه داد 
با این روش  می توان منابع اعتباری ویژه ای 
 350 گذشته  سال  هرچند  کرد  جذب  را 
میلیون دالر فقط برای گرد و غبار از صندوق 
توسعه ملی برداشت شد. وی گفت: با توجه 
به تصمیمات اتخاذ شده، کشور را از منظر 
پیگیری های طراحی شده در صندوق توسعه 
ملی به سه گروه تقسیم کردیم که مهمترین 
گروه 34 درصد اعتبارات همه دستگاه ها و 
6۲ درصد اعتبارات سازمان حفاظت محیط 
زیست را به خود اختصاص دادند.وی با بیان 
اینکه  در سه سال گذشته هزار و 410 میلیارد 
تومان از صندوق توسعه ملی برای مهار پدیده 
گرد و غبار در اختیار دستگاه ها قرار گرفت،  
گفت :خیلی از مناطق متمرکز شدند و حتی  
استان های غربی نیز با این موضوع به صورت 
حاد درگیر بودند. وی با اشاره به اینکه  بعد از  
خوزستان تمام تمرکز را روی شرق و جنوب 
شرق کشور گذاشتیم، افزود:  جزو تاکیدات 
رهبری است که در این منطقه فعالیت های  
زیست  محیط  معاون  شود.  انجام  ویژه ای 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  انسانی 
بیان اینکه خراسان جنوبی از جمله استان های 
است،  غبار  و  گرد  موضوع  در  اولویت دار 
بیان کرد: خراسان جنوبی به همراه سیستان و 
بلوچستان، کرمان و خوزستان در زمینه گرد و 

غبار از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

صبح پاییزی مسئوالن در مزرعه زعفران

خراسان جنوبی اولویت مبارزه با گرد وغبار

اخبار کوتاه
ورزشی

*رئیس جهاد کشاورزی سربیشه از تولید ساالنه 
5.۲ تن زعفران در این شهرستان خبر داد و 
گفت: ارزش تولیدات سالیانه این محصول 175 

میلیارد ریال است.
*مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: 
135 حریق و حادثه توسط نیروهای آتش نشانی 
بیرجند در یک ماه گذشته امدادرسانی شده است.
*رئیس ستاد اقامه نماز از اجرای طرح »سالمت 
معنوی« ویژه پرستاران خبر داد و گفت: این طرح 
در تمامی بیمارستان های استان اجرایی می شود.
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   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس ۶۰ )مدیریت شاملی( 3۲۴۴13۶۵ - ۰۹1۵۵۶1۴3۹۸

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

                   
امام جواد علیه  السالم فرمودند : 

تَأخیُر التَّوبَِة إغتراٌر 
به تأخیر انداختن توبه، فریْب خوردگی است. 

)گزیده تحف العقول: ح256( 
    

11:17
16:59
22 :35
4 :30
5 :50

بازهم فیش های حقوقی اعالم نشد!

و  ماه  یک  حدود  این که  وجود  با  ایسنا- 
نیم از مهلت تعیین شده برای ورود تمامی 
دستگاه ها به سامانه حقوق و مزایا و اعالم 
گذشته،  کارکنان شان  حقوقی  اطالعات 

هنوز هیچ خبری در این رابطه نیست.

ادعایی درباره سهمیه بندی بنزین

یکی از اعضای کمیسیون بودجه اظهار کرد: 
سوخت گیری  کردن  محدود  با  نفت  وزارت 
به نوعی بی سر و صدا سهمیه بندی را آغاز 
کرده در حالی که در طرح اصلی احیای کارت 
سوخت، هیچ نوع محدودیتی برای دارندگان 

کارت سوخت لحاظ نشده است.

“نه” قاطع دولت به
 »تعطیلی پنجشنبه ها«

فارس- معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره 
به طرح ارائه شده در مجلس در مورد تعطیلی 
پنجشنبه ها گفت: با ادای احترام به طراحان، 

دولت با این طرح اعالم مخالفت کرده است.

سکه به کانال ۴ میلیون
 تومان نزدیک شد

هرقطعه سکه تمام ، در حالی هفته را آغاز کرد 
با  افزایش۳۶ هزارتومانی همراه بود و  با  که 

قیمت ۳ میلیون و۹۷۴ هزارتومان فروخته شد.

خبر خوش ستاری برای جوانان 
شاغل در شرکت های دانش بنیان   

تسنیم- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و  علمی  معاونت  حمایت های  نحوه  در باره 
فناوری از شرکت های دانش بنیان گفت: به 
صورت جدی پیگیر سربازی جوانانی که در 

این حوزه ها فعالیت می کنند هستیم.

»سهمیه فرزندان اساتید« وزیر 
بهداشت را به مجلس می برد

ایلنا- نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر بهداشت 
از  تعدادی  سواالت  به  پاسخگویی  برای 

نمایندگان فردا در مجلس حاضر می شود.

آمریکا به جای آنکه چاهی را 
عمیق تر کند، به برجام بازگردد

ظریف در واکنش به تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران، در توییتی نوشت: آمریکا به جای 
آنکه چاهی که در آن قرار دارد را عمیق تر کند، 
باید از سیاست های شکست خورده خود دست 

بکشد و به برجام بازگردد.

اگر کسی از رهبری انقالبی تر 
است باید به او شک کرد

حجت االسالم مروی تولیت آستان قدس در 
خصوص راه های شناخت نفوذی ها گفت: اگر 
کسی از رهبری انقالبی تر است باید به او شک 
کرد، اگر کسی با یک فاصله و زاویه زیادی 
از رهبری حرکت می کند باید به او هم شک 

کنیم، رهبری معیار است.

مردم می گویند تا کی در برابر 
فشارهای خارجی مقاومت کنیم؟

مطهری با بیان اینکه مردم باید احساس کنند 
که چشم انداز مثبتی نسبت به آینده کشور وجود 
دارد ، گفت : مردم می گویند ما مقاومت می کنیم 

اما تا کی؟ این وضعیت تا کجا ادامه دارد؟

صادقی: مجلس باید صدای
 مردم باشد، نه صدای نظام

صادقی با بیان اینکه مجلس باید تریبون مردم 
باشد نه صدای نظام، گفت: زیرا مردم هم 

جزوی از نظام و رکن نظام هستند.

روحانی فکر می کند اعتدال یعنی 
خود را به ندیدن زدن!

اصغرزاده با بیان اینکه روحانی فکر می کند 
اعتدال یعنی خنثی بودن و خود را به ندیدن زدن، 
گفت: رفتار دولت در به کارگیری چهره های 

ناکارآمد بیشترین ضربه را به اصالحات زد.

خواب دیده اند که مجلس
 یازدهم یکدست اصولگراست

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: اصولگرایان خواب 
دیده اند که مجلس یازدهم یکدست اصولگرا 
اما این خواب تعبیر  می شود و آنها می برند، 

نمی شود.

هشدار الحشدالشعبی
 به معترضان عراقی

سازمان الحشد الشعبی عراق ضمن استقبال 
و حمایت دوباره از تظاهرات مسالمت آمیز در 
این کشور، از معترضان خواست اجازه تعرض 
به نیروهای امنیتی و تخریب مرجعیت شیعیان 

و الحشد عراق را ندهند.

انتشار محتوای تماس تلفنی ترامپ و رئیس 
مجلس  دموکرات های  اوکراین،  جمهور 
نمایندگان را بر آن داشته تا در مورد امکان 
استیضاح ترامپ به اتهام سوء استفاده از قدرت، 
تحقیقاتی را آغاز کنند.آکسیوس گزارش داد 
»نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا تایید کرد این مجلس در چند روز 
می کند  رای گیری  قطعنامه ای  برای  آینده 

که به ادامه تحقیقات برای استیضاح دونالد 
رسمیت  کشور  این  جمهور  رئیس  ترامپ 
می بخشد.ترامپ و سیاست مداران حامی او 
تحقیقات جاری در مجلس نمایندگان آمریکا 
را غیرقانونی دانسته اند و استدالل آن ها این 
است که این تحقیقات بدون رای گیری از همه 
اعضای این مجلس در کمیته های تخصصی 
انجام می شود.پلوسی و دموکرات های مجلس 

نمایندگان این ادعا را بی اساس دانسته اند؛ با 
این حال، پلوسی در نامه ای به دموکرات ها 
گفته است برای ادامه این تحقیقات رای گیری 
تا  می شود  برگزار  مجلس  این  صحن  در 
شبهه ای در پیشگیری از اجرای عدالت توسط 

دولت ترامپ نباشد.
کاخ سفید: رای به برکناری 

ترامپ می دهند/ ما آماده ایم
استفانی گریشم، سخنگوی ریاست جمهوری 
دارد  انتظار  سفید  کاخ  کرد  اعالم  آمریکا 
دموکرات ها در مجلس نمایندگان کنگره به 
برکناری دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت 
متحده از سمت ریاست جمهوری رأی موافق 
بدهند.به نقل از اسپوتنیک، استفانی گریشم 
در مصاحبه با فاکس نیوز ضمن بیان این 
مطلب گفت:”نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
که  کرده  تصریح  واضح  بسیار  نمایندگان 
دموکرات ها در این مجلس به برکناری دونالد 

ترامپ رأی موافق خواهند داد”.سخنگوی 
ترامپ گفت: استیضاح  تضمین شده و ما در 

انتظار آن هستیم”
رسمی  تشریفات  آغاز  قطعنامه  تازگی  به 
استیضاح ترامپ با 2۳2 رأی موافق مقابل 
نمایندگان  مجلس  در  مخالف  رأی   1۹۶

کنگره آمریکا به تصویب رسید.
آغاز روند تحقیقات مجلس نمایندگان در 
مورد این که آیا رئیس جمهورباید استیضاح 
شود یا نه، به مکالمه تلفنی ترامپ با والدیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین  باز می گردد؛ 
در جریان آن مکالمه دونالد ترامپ از همتای 
 اوکراینی خواسته »لطفی بکند« و در مورد 
حزب  اصلی  نامزدهای  از  بایدن«،  »جو 
انتخابات  در  رقابت  برای  دموکرات 
ریاست جمهوری 2020 و پسرش که عضو 
در  گاز  و  نفت  شرکت  یک  مدیره  هیئت 
اوکراین بود، تحقیق کند. در آن زمان دونالد 

ترامپ اعطای یک کمک نظامی ۴00 میلیون 
دالری به اوکراین را متوقف کرده بود.

بولتون هم برای شهادت
 علیه ترامپ احضار شد

اعضای کمیته هایی در مجلس نمایندگان 
کنگره که در این باره تحقیق می کنند از 
آقای بولتون دعوت کرده اند تا در جلسه این 
کنگره شهادت دهد.قبال در کنگره شهادت 
های  تالش  بولتون  جان  که  شده  داده 
نزدیکان ترامپ در این زمینه را به “خرید و 
فروش مواد مخدر” تشبیه کرده است.معلوم 
نیست آیا بولتون که پست خود را در ماه 
سپتامبر ترک کرد طبق درخواست در روز 
۷ نوامبر در کنگره حاضر خواهد شد یا خیر. 
بولتون  آمریکایی،  به گزارش رسانه های 
همچنین نگران نشست و برخاست هایی 
بود که رودی جولیانی، وکیل شخصی آقای 

ترامپ، با مقام های اوکراین داشت.

ترامپ به روز سرنوشت رسید/ رای گیری برای استیضاح

طرح  گذشته  روزهای  طی  خبرآنالین- 
آغاز  جمهور  رئیس  توسط  ملی  مسکن 
شد. این آغاز اثرات مثبتی در قیمت ملک 
از  بیش  تا  و  داشت  بزرگ  شهرهای  در 
از قیمت مسکن کاسته است.  ۴0 درصد 

پیش بینی می شود با آغاز ارائه امالک به 
متقاضیان می توان در انتظار کاهش بیشتر 
قیمت ملک نیز ماند. در ذیل چند مورد از 
تفاوت های این طرح با مسکن مهر ارائه 

شده است.
 تعداد واحدهای مسکونی

 در مسکن ملی چندتاست؟
در طرح »اقدام ملی برای مسکن« عالوه بر 
تکمیل ۵00 هزار واحد ناتمام مسکن مهر 
و احداث 200 هزار واحد مسکن روستایی، 

دولت دوازدهم معادل یک میلیون و 100 
هزار واحد مسکن احداث خواهد کرد.در واقع 

خود طرح، ساخت ۶00 هزار واحد است. 
 تفاوت محل احداث مسکن ملی

 با مسکن مهرچیست؟
یکی از ایرادات مهم مسکن مهر این بود 
استفاده  از شهرها  و خارج  اراضی  از  که 
زیرساختی  تأسیسات  و  امکانات  که  شد 
نداشت اما در طرح اقدام ملی مکان یابی 
درون شهرها است. بر اساس طرح اقدام 
ملی 100 هزار واحد مسکن در بافت های 
در  واحد  هزار   200 شهری،  فرسوده 
شهرهای جدید و 100 هزار واحد نیز در 
از  کمتر  جمعیت  با  و  کوچک  شهرهای 

100 هزار نفر ساخته خواهد شد.

مدت زمان تکمیل طرح مسکن ملی
 و تحویل به متقاضیان چقدراست؟

دولت نهم زمان اجرای مسکن مهر را ۵ سال 
اعالم کرد و سال 1۳۹0 را به عنوان سال 
پایانی تکمیل و تحویل مسکن به متقاضیان 
قرار داده بود که برخی دیرتر تکمیل شد. 
در طرح اقدام ملی مسکن اما برنامه اصلی 
تکمیل و واگذاری تمام واحدهای مسکن 
و  اعالم شده  امسال  پایان  تا  ناتمام  مهر 
زمان ساخت واحدهای جدید در این طرح 2 
سال در نظر گرفته شده است. در این طرح 
دیگر ساختمان ها 10 یا 1۵ طبقه ساخته 
نخواهد شد، تعداد طبقات طرح مسکن ملی 

در نهایت ۷ طبقه خواهد بود.

شرایط متقاضیان  چیست؟
متقاضیان مسکن ملی باید از شرایط زیر 
برخوردار باشند: متأهل باشند. سابقه سکونت 
در شهر مورد تقاضای مسکن داشته و از 
خرید  برای  دولتی  تسهیالت  و  امکانات 
مسکن استفاده نکرده باشند. شرایط دریافت 
تسهیالت اعم از اعتبارسنجی و ... را نیز 

با هدف  مسکن  ملی  باشند. طرح  داشته 
خانه دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی و در 
حال عملیاتی شدن است. تولید مسکن برای 
دهک های یک و دو که توسط نهادهای 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  مانند  حمایتی 
وزارت  رابطه  این  در  که  صورت می گیرد 
راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است.

طرح مسکن ملی چه تفاوتی با مسکن مهر دارد؟

 اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبی طبق بخشنامه شماره 58206 مورخ 95/4/5 و اصالحیه آن به شماره 1342590مورخ 96/5/25درنظر دارد نسبت به تکمیل  پروژه 68 واحد خانه سازمانی بیرجند بازيربناي تقريبي 9000 متر مربع  واقع درشهرستان بیرجند به نشانی:  بیرجند 
- بلوار رجايي- خیابان مهزيار - 68 واحد خانه سازمانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ازطريق مشاركت اقدام نمايد. لذا ازكلیه سرمايه گذاران حقیقي/ حقوقي كه داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند و يا درصورت نداشتن رتبه هاي مذكور با معرفي مجري 
ذيصالح واجد رتبه بندي فوق دعوت به عمل مي آيد در ساعات اداري جهت دريافت اسناد به واحد انتشارات اداره كل به آدرس : بیرجند- انتهای خیابان شهید آوينی - میدان راه و شهرسازی - روبروی صدا و سیما - اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی- ساختمان مركزی مراجعه 

و اسناد ذيربط را دريافت و نسبت به تکمیل اسناد و پاكت های مربوطه طبق زمان اعالم شده در زير اقدام و به واحد دبیرخانه اداره كل تحويل داده و رسید اخذ نمايند.
  1- مبلغ تضمين شرکت در فراخوان :  2/500/000/000  ريال       2- مهلت دریافت اسناد: از روز يکشنبه 98/08/12 لغايت روز شنبه 98/08/18 

 3- مهلت بازدید از پروژه: از تاريخ 98/08/12 لغايت 98/08/18  از ساعت 8 الی 13 4-آخرین مهلت تحویل اسناد: پايان وقت اداري روز يکشنبه 98/09/03  - واحد دبیرخانه  
5- تاریخ و محل بازگشایي پاکت ها:  ساعت 9صبح روز دوشنبه 98/09/04 درمحل اداره كل راه و شهرسازی واقع در انتهای بلوار شهید آوينی- میدان راه و شهرسازی- روبروی صدا و سیما - دفتر مديركل 

6 - پاكت ج متقاضیان در صورتي گشوده خواهد شدكه صالحیت كیفي آنها توسط كارگروه مربوطه احراز شده باشد.
7- نحوه قرارگيري اسناد و مدارك درپاکت ها : متقاضیان سرمايه گذاری بايستي با مطالعه دقیق كاربرگ شماره2 )شرايط مشاركت( ، اسناد دريافتي فرم ها و مدارك الزم را طبق آن تکمیل و آنها را به همراه مدارك مورد نیاز در پاكت های شماره 1)پاكت ارزيابی كیفی( و پاكت شماره 2 )اسناد فنی حقوق 

و مالی شامل الف و ب و ج( قرار داده و به آدرس فوق الذكر ارسال نمايند.
8- نحوه بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده: ابتدا پاكت های ارزيابی كیفی كلیه متقاضیان اعم از حقیقی يا حقوقی گشوده شده و توسط كارگروه واگذاری بررسی و امتیاز داده خواهد شد، سپس متقاضیانی كه حداقل امتیاز مربوطه را كسب نموده باشند )حداقل امتیاز= 65( ، نسبت به بازگشايی پاكت شماره 
2 و بررسی اسناد فنی و حقوقی و پیشنهاد قیمت آنها اقدام خواهد شد. تذكر: به پیشنهادات فاقد سپرده يا امضای مشروط يا مخدوش وبه طور كلي اسناد ناقص وپیشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر درآگهي واصل شود ترتیب اثر داده  نخواهد شد.ساير اطالعات وجرئیات دراسناد مربوطه درج گرديده است.  

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره اداره كل 32238000 داخلی244 تماس حاصل فرمايند. آگهی فوق در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز درج گرديده است.
اداره ارتباطات واطالع رساني راه وشهرسازي استان خراسان جنوبی

آگهي فراخوان شناسایی سرمایه گذار اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

استفاده از  مصالح مشتعل شونده و آتش زا در نما و فضاهاي داخلي ساختمان مجاز نمی باشد. مبحث 21 مقررات ملی ساختمان)پدافند غیرعامل(
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

به یک نفر جهت همکـاری در ساندویچی نیازمندیم.  
09159626514 -09155612892

به تعدادی همکار خیاط )خانم یا آقا(
نیازمندیم.

۳2۳04088-09۳95618029 

به تعدادی تولیدی خیاطی فعال جهت همکاری 
داخل استان و شهرستان های اطراف 

نیازمندیم. 09۳95618029- ۳2۳04088

دنیـای فرش اولین و بزرگترین مرکز 
فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم 

)در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه ، نبش شعبانیه 4
  09۳5 750 9464 -0915  ۳61 ۳797

۳1 17 ۳1 ۳2 - علی زارع

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران مردانه شهرستان بیرجند
در اجرای آيین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی( بدينوسیله از كلیه اعضای دارای پروانه كسب معتبر آن اتحاديه 
دعوت می شود با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب و يا كارت عضويت عکسدار اتحاديه روز دوشنبه 
مورخ 98/8/2۷ ساعت 9/30 الی 10/30 جهت شركت در انتخابات هیئت مديره و بازرس،  شخصا به نشانی 
اتاق اصناف واقع در طالقانی 3 فرعی 3/8 مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذيل به تعداد 5 
 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل هیئت مديره و يک نفر اصلی و يک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمايند.

اسامی داوطلبان عضویت در هيئت مدیره:
1- محمد حسن آراسته 2- سید مجتبی اسالمی 3- محمد براتی 4- حسن حسینی 5- علی خسروی 

زادنبه 6- امین علی آبادی ۷- حجی محمد علی آبادی 8- مهدی فنودی 9- مهدی كفاشی
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1 - سعید براتی 2- صادق درويشی 3- ابوالفضل كارگشا 

آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

مديريت جهادی و صبورانه شما در موکب محمدرسول ا... )ص( در شهر کاظمين
 و ايثار و فداكاری خادمین موكب لحظاتی ماندگار از خدمت به زائران اربعین

 به يادگار گذاشت. ضرورت برنامه ريزی دقیق تر ستاد اربعین استان 
و همکاری موكب ها امکان خدمات موثرتر به زوار حسینی را نويد می دهد.

یعقوبی به نمایندگی از خادمین موکب

برادران ارجمند جناب آقایان طوقی و الیاسی 


