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درحلقه “رندان”  
با  اسالم  صدر  در  النبی  مسجد 
ساده ترین مصالح بنا شد. کسانی 
ا...)ص(  رسول  محمد  فیلم  که 
ساخته مصطفی عقاد را دیده اند 
می توانند تصویری بسیار نزدیک 
به واقعیت را در ذهن خود از اولین 
مسجد عصر پیامبر مجسم کنند.به 
روایت تاریخ این مسجد چند ستون 
داشت که قرار گرفتن رسول اکرم 
)ص(در کنار هرکدام معنایی خاص 
داشت.  یکی از این ستون ها ستون 
 “ تهجد” بود وقتی که پیامبر کنار آن
 می ایستاد معنی  . . .  ادامه در صفحه 2
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صفحه  2

جناب آقای مهندس جواد غریبی 
درگذشت پدر بزرگوارتان حاج محمد رضا غریبی 

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان
 برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم. 

مدیر عامل ، هیئت مدیره و کارکنان
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسری دلسوز، 
پدری فداکار و برادری مهربان مرحوم مغفور 

شادروان محمد خورشید زاده
)پیشکسوت آموزش و پرورش(

 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان محترم می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 

۹۸/۸/۲۰ ساعت ۱۳ از محل غسالخانه برگزار می گردد. 
ضمنا جلسه سومین روز درگذشت آن مرحوم چهارشنبه 

۹۸/۸/۲۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل حسینیه 
محبین االئمه )ع( واقع در انتهای مدرس ۲۳

 برگزار می شود،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: خورشید زاده ، موسوی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس جواد غریبی
مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، درگذشت پدر بزرگوارتان

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل
 شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان فردوس

جناب آقای مهندس جواد غریبی
فقدان پدر بزرگوارتان

 حاج محمدرضا غریبی
 ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی 

و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم تان از پروردگار متعال خواهانیم.

مدیرعامل، هیئت مدیره و کارکنان اتحادیه شرکت تعاونی های عشایری 
سامان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مهنـدس آذری
مدیریت محترم شرکت مخابرات خراسان جنوبی 

همکاران محترم آقایان: دباغی، صادقی،  باغبانی ، مولوی 
رئیس محترم مخابرات طبس گلشن و همکاران مخابراتی

بدینوسیله برخود فرض می دانیم که از برگزاری دورهمی همکاران و همراهی صادقانه و تالش 
مخلصانه همکاران مان در سفر طبس و حومه که خاطره ای به یادماندنی به ویژه برای بازنشستگان 

رقم زد کمال تشکر و قدردانی را نماییم.
جمعی از همکاران بازنشسته مخابرات شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس جواد غریبی
مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه اسفناک درگذشت پدر عزیزتان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
 از خداوند یکتا برای آن عزیز از دست رفته غفران

 و رحمت الهی و برای بازماندگان صبری جزیل آرزومندیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی 

دامداران نهبندان

جناب آقای مهندس جواد غریبی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و سالمتی آرزومندیم.
هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل کارخانه

 خوراک دام سپیددانه
 هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل شرکت تعاونی  

پیام دام خوسف

خاندان محترم غریبی
جناب آقای مهندس جواد غریبی

درگذشت ناگوار پدر عزیزتان 

مرحوم حاج محمدرضا غریبی
  چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند

ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. 
این ماتم جانگداز را خدمت تمامی بازماندگان

صمیمانه تسلیت عرض می نماییم
 برای بازماندگان صبر جزیل و برای آن عزیز سفر کرده روضه رضوان

 را به دعا خواهیم نشست.
شرکت کشت و صنعت ساقه زرین گازار

جناب آقای جواد غریبی
مدیرعامل محترم اتحادیه دامداران آریان 

خبر درگذشت پدر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید، صمیمانه این 
ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان  محترم تسلیت عرض نموده، برای 

آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.
هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

اداره کل حفاظت محیط زیست استان در نظر دارد در سال 
جاری از مورخ 98/9/1 لغایت 98/10/30 اقدام به صدور پروانه 
شکار پرندگان غیر حمایت شده نماید و صدور پروانه شکار 
منوط به شرکت در یکی از کالس های آموزشی و مهر شدن 

دفترچه )تایید آموزش( می باشد. لذا متقاضیان می بایست ساعت 9 الی 11 صبح یکی 
از روزهای 21، 25 یا 27 آبان ماه به همراه داشتن دفترچه شناسایی شکارچیان در 
اداره کل واقع در خیابان شهید محالتی و یا روز 25 آبان در یکی از ادارات شهرستان 

های تابعه )ساعت 9 الی 11 صبح ( در کالس آموزشی شرکت نمایند. 
 روزهای مجاز شکار:  سه شنبه و جمعه هر هفته می باشد

پروانه شکار جهت رفاه متقاضیان در کلیه شهرستان های استان نیز صادر خواهد شد. 
مدارک مورد نیاز در سایت اداره کل به آدرس sko. Doe.ir موجود می باشد 

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

قابل توجه متقاضیان دریافت پروانه شکار پرندگان وحشی در خراسان جنوبی

اطالعیــه
شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند جهت تامین نیروی انسانی در 
 پایگاه های اورژانس 115 استان، آقایان واجد شرایط در رشته های کاردانی و کارشناسی فوریت های 
پزشکی را شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نماید. لذا بدینوسیله متقاضیان مذکور می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام ستاد اشتغال دانشگاه، سامانه بکارگیری نیروهای شرکتی 
نمایند.  اقدام  و  http://medcare.bums.ac.ir مراجعه  به آدرس  فوریت های پزشکی 
 بدیهی است ثبت نام در سایت مذکور صرفا جهت شناسایی متقاضیان بوده و هیچگونه تعهد 
بکارگیری ایجاد نمی نماید و شرکت های طرف قرارداد پس از اخذ مجوزهای الزم و در صورت نیاز 

می توانند از بین متقاضیان فوق پس از طی مراحل قانونی اقدام به بکارگیری نمایند.
شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

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

نقـدواقسـاط

دغدغه فضای سبز از بیابان تا خیابان
حسیني- اقلیم خاص و خشک خراسان جنوبی عاملی است که نیاز به فضای سبز موثر در شهرها را پررنگ تر از سایر نقاط کشور کرده است. از سوی دیگر وجود پوشش گیاهی و فضای سبزی 
متناسب با استان که مقاوم به وضع فعلی بوده، بسیار ضروری به نظر می رسد. در راستای این موضوع نشستی با عنوان“بررسی فضاي سبز شهري، گونه های گیاهی متناسب با استان و بیان نظرات 
مردمی” با حضور آخوندي معاون فني اداره کل منابع طبیعي و  آبخیزداري، رضایي مدیر باغباني سازمان جهاد کشاورزي، ابراهیم زاده مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهرداري، قالسي  

مود عضو هیئت علمي دانشگاه بیرجند و عابدیني کارشناس تحقیقات اداره کل هواشناسي  برگزار شد. ...مشروح در صفحه 3

بودجه والیبال شهرستان 
4برابر مرکز استان!
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تکذیب افزایش 2 برابری قیمت برنج پاکستانی

 خبرگزاری میزان- دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تکذیب افزایش ۲.۵ 
برابری قیمت برنج پاکستانی گفت: برنج به اندازه کافی وجود دارد و در این بین برخی 

افراد به دنبال جوسازی برای سودجویی هستند.

درحلقه »رندان« 
*مهرآیین

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( به روایت تاریخ این مسجد 

چند ستون داشت که قرار گرفتن رسول اکرم )ص( 
در کنار هرکدام معنایی خاص داشت  یکی از این 
ستون ها ستون “ تهجد” بود وقتی که پیامبر کنار 
آن می ایستاد معنی اش آن بود که می خواهد 
عبادت کند پس کسی از مسلمانان مزاحمش 
نمی شد یا آن گاه که درکنار ستون “وفود”  می 
نشست هیئت های نمایندگی ممالک دیگر را می 
پذیرفت و با آنها درباره اسالم مذاکره می کرد 
وقتی هم بود که به دغدغه های عادی مردم و 
مسایل روزمره جامعه می پرداخت آن وقت  جایی 
دیگر می نشست.  این چند ستون در سایه سار 
سقفی از برگ های  درخت خرما، )همه تجمل 
حکومت  نبوی محمد(  بود. مردی که  آیینش بنیاد 
 بزرگترین امپراطوری های جهان را بر انداخت . 
علی پیرو راستین محمد نیز  چنین رویه ای داشت 
در شهر کوفه پیش از او دار الحکومه ای ساخته 
شده بود که امام اول شیعیان و خلیفه مسلمین هر 
روز برای رتق وفتق امور مردم به آنجا می رفت  اما 
در هزار توی دار الحکومه پنهان نمی شد اصال وارد 
دار الحکومه نمی شد ! در سایه دیوار در کوچه می 
نشست ! چرا ؟ مبادا که شکوه ساختمان و هیبت 
حاجبان باعث تزلزل دادخواهان شود شاید هم  
کسی از خود نگهبانان شاکی باشد و این حلقه های 
انسانی و ساختمانی! مانع از دسترسی ستمدیدگان 
به حاکم و اجرای عدل شود! نه بر گرد رسول اکرم 
و نه در پیرامون امیرمومنان حلقه  و مانعی نبود 
مردم بی هراس شحنه و مامور در مسجد و خیابان، 
فاش و بی پرده سخن می راندند پیامبر و علی 
خود مشوق و مبدع چنین سازه و سازمانی بودند 
بی تشریفات و بی سانسور! این بود که امام اصل 
مطلب و جان کالم را مستقیم از آحاد جامعه  می 
گرفت واسطه ای در کار نبود که حق را به باطل 
بیاالید و از در غرض یا مرض راه را برگویندگان  
محمدی  مکتب  شدگان  تربیت  ببندد   آن 
نیز چنین بودند حتی در زمان حاکمان دیگر،  ابوذر 
و میثم تمار و سوده حمدانی و... زبان های برنده 
ای که در دفاع از حق بریده شدند! حاال در عصر ما 
و در جامعه اسالمی تشریفات خود یک اداره کل 
دارد و افراد شریف ! در حلقه ها گرفتار . جای دوری 
نرویم دستیابی مردم ،همین مردم کوچه و بازار به 
ارباب قدرت و مسئوالن حاکمیت در دیار خودمان 
چگونه است. درک آنان از درد مردم با وجود شبکه 
ای از کارمندان و ماموران و اتاق های تودرتو و 
مکاتبات وبروکراسی های گسترده و بی مصرف 
چیست ؟ متاسفانه این همه داستان نیست ورای 
این همه درد بزرگتر تشکیل حلقه هایی در اطراف 
بزرگان است حلقه های چاپلوسان ثناگو و نوکران 
دعاگو!“رندان” فرصت طلبی که برای رسیدن به 
منافع حزبی باندی یا سیاسی یا مطامع شخصی 
هر روز و هر ساعت در کار توطئه و سم پاشی 
علیه دیگران اند. کاه را کوه وکوه را کاه جلوه می 
دهند و حق را به باطل می پوشانند تا در آن میانه 
ریالی کاسب یا پستی راصاحب شوند.  جماعتی 
که به مقتضای مقام وموقعیت مومنند و ظاهر 
الصالح و به گاه فرصت و در خلوت همه فن 
حریف! در این میان افسوس بزرگ امروز دنیا و 
فردای قیامت برای افرادی است که در میان چنین 
حلقه هایی گرفتارند راه درک واقعیت را برخویش 
می بندند یا از این جماعت خوراک فکری  می 
گیرند و براساس آن اظهار نظر یا قضاوت می 
کنند  و بسا که سرنوشت شهر یا منطقه ای را 
تباه می سازند.شاید عده ای از مریدان از سر ارادت 
به مرادهای خود  مدعی شوند که  شیوه پیامبر و 
علی مصرف زمانی و تاریخی داشته و مربوط به 
صدر اسالم است  با قبول این پیش فرض و البته 
با این نظر که در هر زمانه ای باید به امام زمان 
خود اقتدا کرد. نظر امام زمان ما باید برای همه 
حجت باشد حضرت مهدی)عج( در توقیع شریفی 
به آیت ا...سید ابوالحسن اصفهانی تکلیف جامعه 
امروز را روشن کرده است آنجا که فرمود: ای سید 
ابوالحسن ! خود را ارزان کن )تحت اختیار مردم و 
در دسترس عموم بگذار( و محل نشستن خود را 
 در دهلیز خانه قرار بده و نیازهای مردم را بر آور
و ما تو را یاری می کنیم. آیا این همان شیوه  سلوک 
نبوی وعلوی نیست؟ حلقه های حاجب امروز 
مسئوالن و چهره های موجه ما چه حلقه های 
فیزیکی و انسانی و چه حلقه های فکری از دل 
کدام منبع دینی بیرون آمده است نسبت این حلقه 
ها و تشریفات با فرهنگ های غربی و استبدادی 
بیشتر است یا با ارزش های آیینی و اسالمی! این 
سوالی است که افکارعمومی می پرسند ؟ امید است 
که اهل درد و دینی پیدا شود و آن را پاسخ دهد ! 

واعظی: قیمت ارز باالتر
 از نرخ واقعی آن است

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه قیمت 
فعلی ارز از قیمتی که باید باشد بیشتر است، گفت: 
رفع همه مشکالت  به  قادر  تنهایی  به  دولت 
نیست و بخش خصوصی باید دولت را یاری کند.

سکه در کانال سه میلیون
 تومان باقی ماند

بازار  در  آزادی  تمام  بهار  سکه  قیمت  تسنیم- 
دیروز به ۳ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان، طالی 
۱۸عیار ۴۰۴ هزار تومان و قیمت دالر در بازار 

آزاد ۱۱هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

آغاز اعطای وام خرید و ساخت
 مسکن به ایثارگران

مهر- مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد 
ساخت  و  خرید  تسهیالت  پرداخت  از  شهید 
ایثارگران، در سال ۱۳۹۸ خبر داد  مسکن به 
و گفت: بر این اساس مقرر شده است در سال 
۱۳۹۸ در شهرهای بیش از یک میلیون نفر 
مراکز  تومان،  میلیون   ۱۳۰ مبلغ  جمعیت 
شهرها  سایر  تومان،  میلیون   ۱۰۰ استان ها 
۸۵ میلیون تومان، روستاها ۵۰ میلیون تومان 
و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیالت 
مرکز استان ها و با نرخ چهار درصد با مدت باز 
پرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و 

نوساز بودن مسکن پرداخت شود.

خبر وزیر از عاقبت ذرت های آلوده

و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  سعید  ایرنا- 
آموزش پزشکی گفت: خبرهای مطرح شده 
آلوده دروغ محض است،  در مورد ذرت های 
چرا که اجازه ورود ذرت های آلوده را به هیچ 

سیستم و چرخه ای نداده ایم.

بیمه جدید عمر بازنشستگان 
تامین اجتماعی نهایی شد

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از 
نهایی شدن قرارداد جدید بیمه عمر بازنشستگان 
تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در این قرارداد 
غرامت فوت افزایش یافته است. علی اصغر بیات 
گفت: سال گذشته غرامت فوت ۳ میلیون تومان 
بود که این مبلغ در قرارداد جدید به ۵ میلیون 

تومان افزایش یافته است.

شرایط رو به بهبود  اقتصاد کشور 

عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
به اینکه شرایط اقتصادی کشور رو به بهبودی 
است، گفت: اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

نعمتی: »الریجانی«  تصمیمی
 برای نیامدن نگرفته است

بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به انتشار خبرهایی مبنی بر تصمیم 
رئیس مجلس برای عدم حضور در انتخابات دوره 
آینده مجلس گفت که الریجانی هیچ تصمیمی 

برای عدم حضور در انتخابات نگرفته است.

با سر و صدا کردن درباره مقابله
 با فساد مالی، سر مردم کاله نمی رود 

رئیس جمهور با اشاره به برخورد قوه قضاییه با 
فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی ، گفت : از این 
نهاد می خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دالری را 
هم برای مردم توضیح دهد. روحانی تصریح کرد: 
مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست ؟؟ اینکه چند 
نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، 
بدانید که سِر مردم کاله نمی رود مردم باید بدانند 
پولی که از بیت المال پرداخت شده، چگونه و کجا 

رفته و چه کسانی مسئول هستند.

چمران: با کاله مخملی 
و تتلو نمی توان رأی جذب کرد

مهدی چمران با اشاره به روش هایی چون دعوت 
از کاله مخملی ها یا دیدار با امثال تتلو برای 
جذب آرای خاکستری گفت: قاعدتا این روش 
ها برای جذب آرای مردم نبوده و نخواهد بود.

مبلغ: اصالح طلبان تایید
 صالحیت نشوند، نمی آییم

مرتضی مبلغ فعال اصالح طلب با بیان اینکه 
برای  توان  تمام  با  داد  نتیجه  ها  اگرتالش 
تشکیل یک مجلس شایسته و در تراز قانون 
اساسی فعالیت می کنیم، گفت:  اما در صورت 
صالحیت ها  بررسی  در  گذشته  روند  تداوم 
ارائه  انتخاباتی  لیست  طبعا  نامزدها  حذف  و 

نخواهیم کرد و نمی آییم.

سخنگوی وزارت خارجه: به اندازه 
کافی به دیپلماسی فرصت دادیم 

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: ایران به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت 
داد اما آنها به تعهدات شان عمل نکردند و ایران 

تصمیم گرفت تعهدات خود را کاهش دهد.

راه اندازی مجمع ملی سمن ها ، بزرگترین دستاورد معاونت امور جوانان 

نشست  گذشته  روز   - کاری  نسرین 
صمیمی هیئات ورزشی و دبیران سمن 
های  شهرستان  ادارات  روسای  و  ها 
معاون  فرامرزیان  ژاله  حضور  با  تابعه 
توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش 
و جوانان برگزار شد. مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان جنوبی در این نشست 
عنوان  به  جنوبی  خراسان  کرد:  بیان 
که  است  ایران  پهناور  استان  سومین 
به لحاظ جمعیت رتبه ۲۸ کشور را دارد.

بر  تاکید  با  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اینکه راه اندازی مجمع ملی سمن ها 
از مهمترین دستاوردهای دولت  یکی 
دکتر  جناب  ویژه  به  و  امید  و  تدبیر 
وزارت  جوانان  امور  معاون  تندگویان 
و شخص وزیر است خاطرنشان کرد: 
مجمع ملی می تواند در جهت مطالبه 
گری استان ها در سطح کالن کشور 
خراسان  جدید  مجمع  و  باشد  موثر 
شهریاری  خانم  همچون  باید  جنوبی 
و آقای رضا قهوه چی به عنوان دبیر 
های  سمن  مجمع  سابق  رئیس  و 
خراسان جنوبی در سطح ملی بدرخشد.
رشته  اینکه  بیان  با  عزیزی  حسن 
های ورزشی همچون فوتبال ساحلی 
و کشتی با کمترین امکانات توانستند 
بهترین مقامات را کسب کنند، عنوان 
کرد: نخستین سهمیه المپیک ۲۰۲۰  
خراسان  فرزند  خدمتی  نجمه  توسط 
جنوبی کسب شده که این نشان از رشد 
است.  خطه  این  جوانان  استعدادهای 
عزیزی ادامه داد: یکی از مصوبات  سفر 
ورودی  حذف  استان  به  ورزش  وزیر 
ها در مسابقات کشوری بود. مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی با تاکید 
بر اینکه با توسعه زیرساخت ها برای 
هیئت های ورزشی و سمن ها می توان 
موجبات رشد و توسعه پایدار و متوازن 
را در استان ایجاد کنیم، گفت: موفقیت 

با  جنوبی  خراسان  ورزشکاران  های 
کمبودهای زیرساختی موید این نکته 
است که با همین شرایط موجود می 
کرد. کسب  را  هایی  موفقیت  توان 
شورای  کرد:  خاطرنشان  وی 
ستاد  و  سال   ۴ از  بعد  ورزش  عالی 
یک  از  بعد  جوانان  امور  ساماندهی 
سال با حضور استاندار تشکیل شد و 
مصوب  اعتبارات  استاندار  دستور  به 
به  تومان  میلیون  از ۶۵  ورزش  حوزه 
و  یافت  افزایش  تومان  میلیارد  یک 
تاکنون ۶۰۵ میلیون تومان به هیئت 
است. یافته  اختصاص  ورزشی  های 
صورت  به  ورزشی  هتل  ایجاد 
با  ورزش  وزارت  مشارکتی 

بخش خصوصی در بیرجند 
معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت 
ورزش و جوانان نیز عنوان کرد: اعتبارات 
ویژه ای از سهم ردیف اعتباری ۲7 صدم 
درصد پروژه های مشارکتی با سرمایه 
گذار درخصوص ایجاد هتل ورزشی در 
خراسان جنوبی اختصاص خواهیم داد.
دولت  تعهد  اینکه  بیان  با  فرامرزیان  
خراسان  جوانان  و  ورزش  برای 
میلیارد   ۱7 کامل  صورت  به  جنوبی 
از  بخشی  کرد:  عنوان  است  تومان 
جمهور  رئیس  سفر  در  تعهدات  این 
محترم انجام شده است و امیدواریم به 
زودی به تعهدات خودمان عمل کنیم.
پیشنهادات  اینکه  به  اشاره  با  وی 

استخدامی های خودمان را به سازمان 
در  گفت:  دادیم،  کشور  استخدامی 
شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر جمعیت 
رئیس اداره پیشنهاد دادیم. فرامرزیان 
کدام  هر  استانی  های  پروژه  گفت: 
وزارت  در  اما  دارند  را  سهم خودشان 
اعتباری  ردیف  سه  جوانان  و  ورزش 
گرفته  نظر  در  جنوبی  خراسان  برای 
بینی  پیش  تومان  میلیارد   ۱۲ شده، 
کردیم که ۵ میلیارد تومان متعلق به 
تاکید  وی  است.  جمهوری  ریاست 
کرد: از سر جمع اعتبارات عمرانی از 
سه ردیف اعتباری تاکنون ۱۶ میلیارد 
سطح  اما  کردیم  بینی  پیش  تومان 
صورت  به   ۲7 ماده  استان  اعتبارات 
مشارکتی با بخش خصوصی و کمک 
های فنی اعتباری می توانیم به بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران اعطا کنیم.
بیش از 8 میلیارد تومان کمک 
جنوبی  خراسان  به  بالعوض 

اختصاص یافته است
معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت 
ورزش و جوانان با بیان اینکه کارکنان 
وزارت ورزش و جوانان حقوق و مزایای 
کمتری دارند و همکارانم جزو بخشنده 
هستند،  دولتی  های  دستگاه  ترین 
عنوان کرد: طی دو سالی که من در 
بیش  هستم  جوانان  و  ورزش  وزارت 
از ۸ میلیارد تومان کمک بالعوض به 
خراسان جنوبی اختصاص یافته است و 

رشد ۹۰ درصدی را نسبت به اوایل دهه 
۹۰ نشان می دهد.وی با تاکید بر اینکه 
امیدواریم در مدل جدید برنامه ریزی و 
شاخص بندی منابع کمکی  را به صورت 
ها  سمن  به  و  بندی  دسته  صحیح 
بدهیم، گفت: توجه ویژه به جوانان یکی 
از اولویت های وزارت ورزش و جوانان 
است چرا که در یک مدل مشورتی باید 
از ظرفیت جوانان بیشتر استفاده کنیم.

 وی خاطر نشان کرد: اعتبارات ویژه ای 
از سهم ردیف اعتباری ۲7 صدم درصد 
گذار  با سرمایه  پروژه های مشارکتی 
در  ورزشی  هتل  ایجاد  خصوص  در 
خراسان جنوبی اختصاص خواهیم داد.

فرامرزیان عدم ثبات خانه های جوان را 
یکی از مهمترین مشکالت حوزه سمن 
ها دانست و بیان کرد: تاسیس خانه های 
جوان در سال 7۴ اتفاق افتاد و سال ۸۰ 
خانه های غیردولتی اما هنوز جایگاه اصلی 
خانه جوان اثبات نشده و تالش می کنیم 
ردیف اعتباری برای آنها اختصاص دهیم.

وی در پایان یادآور شد: بیشترین فارغ 
التحصیالن کارشناسی ارشد در خراسان 
ها  برای جذب سمن  و  است  جنوبی 
مبلغی را به آنها اختصاص می دهیم.

فرامرزیان به حوزه ورزش اشاره کرد 
ورزشی  هیئت  هزار   ۱۴ داد:  ادامه  و 
 ۱۰ امسال  و  اند  فعال  کشور  در 
درصد از سهم فدراسیون را به هیئت 
را  بخشی  دادیم،  اختصاص  ورزشی 
دادیم  اختصاص  ادارات  روسای  به 
دو  از  درصد  ما ۲۰  های  پرداختی  و 
سال گذشته تاکنون رشد داشته است.

وی از مبلغی ویژه برای هیئت ورزشی 
که میزبانی مسابقات بانوان را در خراسان 
جنوبی برگزار کنند خبر داد و بیان کرد: 
سهم بانوان و ادارات شهرستان ها در 
شود. دیده  باید  اعتباری  های  ردیف 
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 آگهی حق تقدم شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی
 )سهامی خاص( ثبت شده به شماره2480   شناسه ملی10360041832

در اجرای ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت، به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 2480 می 
رساند: با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/01/21 و تفویض اختیار عملی نمودن 
افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 326,659,400,000 
ریال به مبلغ 750,000,000,000 ریال منقسم به 75,000,000 سهم ده هزار ریالی عادی و با نام 
از طریق )مطالبات- آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج در ماده 158 الیحه اصالحی قانون 
تجارت( افزایش یابد. لذا با توجه به ماده 166 الیحه اصالح قانون تجارت هر صاحب سهم دارای1/3 
سهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را دارا می باشد از کلیه سهامداران محترم شرکت 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از سلب حق تقدم خود از بخشی از سهام 
جدید طبق ماده 167الیحه اصالح قانون تجارت ضمن مراجعه به دفتر صندوق و اطالع از میزان 
قدرالسهم، نسبت به واریز وجه سهم خریداری شده اقدام و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب 
سپرده شماره 475781139 این شرکت نزد بانک تجارت شعبه مرکزی واریز و اصل فیش مربوطه 
را به دفتر شرکت واقع در شهرستان بیرجند، تقاطع خیابان سعدی و شهید خلیل طهماسبی، پالک 
26-کدپستی 9717784467 تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره 

می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت

برگ سبز خودروی L90 مدل 1389 به شماره 
پالک 52   255 ج 25به نام فاطمه ضیائی بورنگ
 با شماره ملی 5239781680 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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صدور شناسنامه رایگان برای نوزادان با نام “محمد” 

صداوسیما- مدیرکل ثبت احوال از صدور شناسنامه رایگان برای نوزادان متولد شده در ایام والدت حضرت محمد )ص( با نام “محمد “خبر داد. مهرآور با تبریک 
فرارسیدن هفته وحدت افزود: نوزادانی که در ایام والدت پیامبر مکرم اسالم )ص(، روزهای 19 و 24 آبان به دنیا بیایند و نام زیبای محمد را برای فرزندان خود 

انتخاب و تا سه روز بعد از والدت برای دریافت شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند از پرداخت هزینه صدور شناسنامه نوزاد معاف خواهند بود.

بودجه والیبال شهرستان 
4برابر مرکز استان!

کاری-  طی سالهای اخیر آوازه سازی های 
دروغین وهدفمندی درباره توجه ویژه به 
مرکز استان در تخصیص بودجه های 
گوناگون رواج پیدا کرده است که متاسفانه 
با توجه به ضعف عملکردی مسئوالن 
شهرستان پاسخ وپیگیری درباره صحت 
وسقم آن نیز انجام نشده است به گفته 
این منبع مطلع بودجه هایی که در سال 
گذشته به این هیئت داده شده متناسب با 
مرکز استان نبوده است چرا که بیرجند 
با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت که قطعا تعداد 
شهرها  سایر  از  بیشتر  آن  ورزشکاران 
می باشد فقط 1 میلیون تومان! بودجه 
این  بودجه  که  حالی  در  است  گرفته 
هیئت درقاین با 12۰ هزار نفر جمعیت 
۳/5 میلیون تومان وطبس با 8۰ هزار نفر 
جمعییت حدود 4/5 میلیون تومان بوده 
که اگرچه در کل ناچیز بوده اما نسبتی 
با جمعیت ونیاز شهرستانها ندارد وکامال 
غیر عادالنه تقسیم شده است. وی خاطر 
هیئت  امسال  بودجه  البته  کرد:  نشان 
والیبال امسال به نسبت بهتر بوده ولی 
باز هم کفاف نیاز ورزشکاران را نمی دهد 
و پول خرید 4 عدد توپ والیبال می شود.  
این در حالی است که معموال در محافل 
ورزشی از هیئت های استانی به عنوان 
بازوان فدراسیون ها یاد می شود که آنها 
را در تبیین و اجرای سیاست گذاری ها و 
پیشبرد اهداف و برنامه های شان همراهی 
می کنند  اخیرا در رابطه با این هیئت ها 
و فعالیت های شان، با استناد به برخی 
موارد قانونی پیشنهادی مطرح شده که 
اگرشود منجر به تعطیلی فعالیت های 
آنها خواهد شد.  از  قابل توجهی  تعداد 
حدود ۳ ماه پیش رئیس هیئت والیبال 
استان با بیان اینکه در یک برهه از سال 
9۰ تا 94 به مدت 4 سال هیئت والیبال 
از  فعالیت خاصی نداشت، عنوان کرد: 
سال 94 که هیئت جدید تشکیل شد 
تقویم ورزشی فدراسیون می طلبید که 
ادامه  انجام دهیم. ملکی  کار بیشتری 
داد: در همین راستا اولویت ما آموزش 
بود تا مربی و داور به روز داشته باشیم 
و بتوانیم ورزشکاران را برای مسابقات 
خیلی خوب  این  کنیم.  آماده  کشوری 
والیبال  برتر  اماحضور در سطوح  است 
گفته  داردبه  باالیی   بودجه  به  نیاز 
بسیاری از ورزشکاران و ورزش دوستان 
به  باید  در خراسان جنوبی آن طور که 
به  دادن  اعتبار  و  ورزشی  استعدادهای 
ورزش  توجه نمی شود و این بی توجهی 
سبب می شود که بیشتر ورزشکاران دلسرد 
شوند  و ورزش را رها  یا از استان بروند. 
در این میان اعمال... ادامه در ستون مقابل(

 خبر ویژه

سالم لطفا درباره آسفالت میدان ورودی 
میدان طالقانی به سمت مطهری که 
دارای دست انداز ناجور می باشد و نه 
های   خانم  بلکه  خودروها  برای  فقط 
باردار مشکل ساز بوده، رسیدگی شود.  
99۰...428
کاش کسی باشد شفاف توضیح دهد! 
به  اجاره  و  ساله  ملی 99  مسکن  اگر 
شرط تملیک می باشد پس شرط داشتن 
پانصد  توانایی پرداخت یک میلیون و 

هزار تومان ماهانه چیست؟!
9۳5...764
سالم قراره برنامه بازتاب از مالباختگان 
زمینها  محل  در  موسوی  زمینهای 
گزارش تهیه کنه، شاید شما هم که نقش 
مشکالت  حل  دادن  نشان  در  مهمی 
این زمینها و مردمی که درگیرش بودند 
داشتید بخواین بیاین و یک گزارش از 
وعده های دروغ مسئوالن و ادارات تهیه 
کنید.االن حدود ۳۰۰ نفر مالباخته هستند 
که خیلی هاشون با خوندن روزنامه ها 
وتشویق های بنیاد مستضعفان و عده ای 

سودجو به اینجا رسیدن. 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم خدمت بازرسی استان و مسئوالن 
مربوطه من سال گذشته فنی و حرفه 
قبول شدم و طی  و  دادم  امتحان  ای 
پوچ  و  حضوری  و  مکرر  های  تماس 
بابت دریافت کارت پیگیر نیستند از برج 
8 پارسال تا االن 1سال شده پول گرفتن 

اما کارت رو تحویل نمیدن.
91۰...99۳
سالم آوای عزیز، برنامه زندگی سالم 
ر اکه دیدم واقعا خوشحال شدم چون 
برنامه های کلیشه ای دیگر در بین مردم 
جایگاهی ندارد تهیه کنندگان محترم 
را شروع کنند یک  نوآوری  باید  سیما 

سبک ارائه برنامه باعث خستگی است.
915...۰11
 در خیابان های عدالت و رسالت ۳ ماه 
فضای  آبیاری  پروژه  انجام  که  هست 
سبز توسط  شهرداری، به صورت امانی، 
عملیات کنده کاری انجام شده و هنوز هم 
ادامه دارد. شن و آجر در فضای سبز تخلیه 
را دگرگون کرده  شده و چهره منطقه 
است. از شهرداری که می بایست الگوی 
پیمانکاران باشد بعید است. معلوم نیست 
این  پروژه معمولی کی به اتمام می رسد.
915...۳85
با عرض سالم روستای سرچاه تازیان با 
وجود جمعیت باالی صد خانوار هنوز از 
اینترنت پرسرعت موبایل برخودارنیست. 
طبق وعده مسؤالن مخابرات استان قرار 
بود تا پایان شهریور 98 روستاهای باالی 
بیست خانوار از اینترنت پر سرعت موبایل 

برخودار شوند. 
915...959
در مورد مطلب نمره تک بیرجندی ها 
در فرهنگ رانندگی، اگه مسئوالن لطف 
کنن یه نظارتی روی این مراکز آموزش 
رانندگی هم داشته باشند بد نیست چون 
فکر می کنم اونجا هم بحث باند وباندبازی 
و پارتی بازی جهت صدور گواهینامه قطعا 
هست که طرف هنوز راهنما زدن رو بلد 
نیست چه برسه به تشخیص اینکه حق 

تقدم با کدوم وسیله نقلیه ست.
915...9۰7
اداره اوقاف بیرجند چرا نسبت به تکمیل 
پیست اسب سواری شوکت آباد فکری 
در  واقف  اصلی  نیت  آیا  دارد.  برنمی 
شرایط سخت خشکسالی اکنون به بایر 
نگه داشتن زمین است یا تبدیل آن به 
رهایی  و  جوانان  ورزش  برای  فضایی 

آنان برای رهایی از هزار دام؟
9۳7...897

... ادامه خبر ویژه( در این میان اعمال 
وکوتاهی  ها  وچهره  افراد  برخی  نفوذ 
برخی مسوالن شهرستانی  مرکزاستان 
در توجه به شاخصهایی مثل جمعییت 
باعث شده تا زمینه های عقب ماندگی 
ورزش مرکز استان نسبت به شهرستان 
ها ایجاد وتقویت شود متاسفانه این الگو 
در بسیاری ازحوزه های دیگر نیز به چشم  
می خورد که الزم است مسئوالن اداره 
کل ورزش ومدیریت وبرنامه ریزی دراین 
باره پاسخگو باشند  قطعا تا حمایت های 
مسئوالن نباشد فردی از ورزش استان 
امکان حضور در مسابقات کشوری را ندارد 
و استعدادهای ورزشکاران دیده نمی شود. 
والیبال ورزشی است که طرفداران بسیاری 
دارد و وقتی از این ورزش حمایت کافی 
شود، می تواند امتیاز آور باشد و بودجه 
کافی از مهمترین ارکان این حمایت است.

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نماینده محترم ولی فقیه  فرموده بودند 
کنترل فضای مجازی  باید  مسئوالن 
کنند خواستم به ایشان بگویم فضای 
کامال  آن  با  برخورد  و  ما   مجازی 
سلیقه ای است و امکان برخورد با آن 
وجود ندارد گاه کانال ها و صفحه های 
فضای مجازی با حمایت جریان های 
قدرتمند فضا را آلوده می کنند که نه 
دستگاه قضا و نه پلیس فتا و نه جاهای 
دیگر گویا توان مقابله با آن را ندارند 
کسانی را می شناسم که از کانال های 
مشخص  مسائل  برای  الحال  معلوم 
شاکی بوده اند ولی نهایتا کارشناسان 
محترم گفته اند شناسایی نمی شود. من 
هم به عنوان یک شهروند به شدت با 
منویات نماینده عزیز ولی فقیه موافقم 
و از ایشان تشکر ویژه دارم کاش ایشان 
دستور ویژه ای صادر کنند تا برخورد 
که  هایی  کانال  تمامی  با  قانونمند 
فضای عمومی و اجتماعی استان را نا 
امن می کنند انجام شود وخدای نکرده 
نگاه های سلیقه ای و گروهی وسیاسی 
در آن دخالت نداشته باشد. رهبر معظم 
فضای  فرمودند:  جایی  انقالب  معظم 
مجازی به اندازه انقالب اهمیت دارد و 
مطمئنا دغدغه نماینده ایشان در استان 
هم موید و موکد همین موضوع است 
که اخالق در فضای مجازی حاکم شود 
انشاا... با فرمایشات ایشان این دغدغه 
مهم هم مورد توجه قرار گرفته و افراد 
و جریاناتی که به صورت مخرب در این 
حوزه اقدام می کنند هیچ حاشیه امنی 

را برای خود پیدا نکنند. 
ارسالی به تلگرام آوا 
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 دیدگاه خوانندگان

خراسان  و خشک  اقلیم خاص  حسیني- 
جنوبی عاملی است که نیاز به فضای سبز 
موثر در شهرها را پررنگ تر از سایر نقاط 
وجود  دیگر  سوی  از  است.  کرده  کشور 
پوشش گیاهی و فضای سبزی متناسب با 
استان که مقاوم به وضع فعلی بوده، بسیار 
ضروری به نظر می رسد. در راستای این 
عنوان“بررسی فضاي  با  نشستی  موضوع 
متناسب  گیاهی  های  گونه  شهري  سبز 
با استان و بیان نظرات مردمی” با حضور 
آخوندي معاون فني اداره کل منابع طبیعي 
و  آبخیزداري، رضایي مدیر باغباني سازمان 
مدیرعامل  زاده  ابراهیم  کشاورزي،  جهاد 
سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهرداري، 
دانشگاه  علمي  هیئت  عضو  مود  قالسي 
بیرجند و عابدیني کارشناس تحقیقات اداره 

کل هواشناسي  برگزار شد.

نمی توان از پایان خشکسالی 
سخن گفت

کل  اداره  تحقیقات  کارشناس  عابدینی 
هواشناسی ابتدای جلسه توضیحاتی درباره 
آینده اقلیم خراسان جنوبی ارائه داد و عنوان 
کرد: میانگین بارش استان امسال 1۳8/5 
سال  که  درحالیست  این  بود.  متر  میلی 
گذشته این رقم فقط به 49/4 میلی متر 
رسید و در دراز مدت 1۰9 میلی متر بود. به 
گفته وی 18 سال خشکسالی پیاپی موجب 
شد بارش های امسال وضع خوبی را برای 
استان فراهم کند اما چون این بارش ها 
فقط یک سال انجام شده و برای پیش بینی 
درباره اتمام خشکسالی ها باید دوره ای 5 
ساله طی شود، نمی توان از پایان خشکسالی 
اداره  تحقیقات  ها سخن گفت.کارشناس 
کل هواشناسی با اشاره به این که از آبان 
خواهد  آغاز  استان  در  خوبی  های  بارش 
شد، خاطرنشان کرد: مدل های اقلیمی اما 
از سال های کم بارش در آینده خبر می 
دهند، از سوی دیگر دماهای حدی در حال 

افزایش هستند و این موضوع به محصوالت 
و درختان آسیب خواهند رساند. عابدینی با 
بیان این که امسال در بیرجند  2۰۰/5 میلی 
متر بارندگی شد، اضافه کرد: این میزان در 
مدت مشابه سال گذشته فقط 5۰/9 میلی 
همچون  استان  جنوب  در  البته  بود.  متر 
نهبندان بارش ها کم است. وی از افزایش 
وزش بادهای شدید در جنوب و غرب استان 
نیز سخن گفت و بیان کرد: استان در نوار 
را  مبنا  و  قرار گرفته است  خشک جهان 
باید همان خشکسالی ها قرار داد. که هر 
مقاومت درختان  تر شود  چه هوا خشک 
هوا  چه  هر  وی  گفته  به  آید،  مي   پایین 
خشک تر شود اختالف دمای شب و روز 
نیزبیشتر می شود و این موضوع مقاومت 
درختان را نیز پایین می آورد. برای مثال 
اگر نهایت مقاومت گیاهی1۰- درجه بوده 
دچار  درجه  در 5-  دما،  شدید  اختالف  با 
سرمازدگی می شود. لذا اگر بناست تصمیمی 
گرفته شود باید درختانی کم آب بر کاشته 
شوند. از سوی دیگر شوری خاک استان 
نیز رو به افزایش است. طبق آماری که در 
گذشته از چاه های استان در اختیار داشتم ، 
در برخی مناطق ec آب ظرف 5 سال از 2 

به 5 افزایش پیدا کرده بودند.

شهرداری بیرجندحتی حاضر
به گوش دادن پیشنهاد ما هم نشد!

در ادامه این سخنان دکتر قالسی عضو 
عنوان  نیز  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیئت 
کرد: 15 سال قبل واژه بحران آب را به کار 
بردیم و هشدار دادیم زمانی خواهد رسید 
که شهرداری ناچار  شود چمن ها را کنده و 
به جای آن سنگ بگذارد اما کسی توجهی 
زمینه  در  متعددی  های  همایش  نکرد. 
بحران آب برپا شد و از سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری دعوت کردیم اما 
حتی حاضر به شرکت در این همایش ها 
نبودند!وی با اشاره به این که سال ها قبل 
در کاشان همایشی برگزار شد و در آنجا 
کاشت گونه های بومی را پیشنهاد دادم 
ادامه داد: بسیاری از شهرداران شهرهای 
کوچک اطراف یزد و اصفهان از این ایده 
استقبال کردند، اما شهرداری بیرجند حتی 
حاضر نشد به پیشنهاد ما گوش دهد.! به 
طوري که تصمیم گرفتم این ایده را در 
روستاي خودم با کاشت “بنه” پیاده کنم.
از  انتقاد  با  زیست  کارشناس محیط  این 
این که براي فضاي سبز میادین ورودي 

شهرکار چنداني نشده است، اضافه کرد: 
گونه هاي  توان  مي  که  درحالیست  این 
گیاهي بسیار زیبا و کم آب بر متناسب با 

اقلیم منطقه را در این میادین کاشت.

زرشك، زعفران و عناب به عنوان
 نماد شهر کجا هستند؟!

وي افزود: زماني یکي از اساتید بیرجندي 
ژاپن  در  دانشگاه  استاد  و  استرالیا  مقیم 
پرسید:” به عنوان فردي بومي براي معرفي 
شهر چه کرده اید وقتي که حتي یک درخت 
عناب در فضاي سبز شهري براي معرفي 
نماد  به عنوان  به مسافران و گردشگران 
شهر ندارید؟ زعفران و زرشک کجاي شهر 
هستند تا غیر بومي ها بدانند محصوالتي 
این چنین ارزشمند در خاک خراسان جنوبي 
کشت مي شوند” در این راستا با مسئوالن 
فضاي سبز شهري بسیار صحبت شده اما 
هر بار دالیل مختلفي آوردند، گفتند “مردم 
بوته هاي زرشک را می کنند” یا “ تیغ هاي 
زرشک به مردم آسیب مي زند” . این حرف 
ها در حالیست که درخت کاج را هم مي 
کندند! اما فرهنگ آن بین مردم جا افتاد. 
حتي مي توان زرشک را ال به الي گونه 
هاي گیاهي دیگر کاشت تا آسیبي به مردم 
نزند. یکي از مسئوالن شهري مي گفت: “از 
مرکز براي ایجاد فضاي سبز، بودجه اي مهر 
ماه داده مي شود  و انتظار دارند تا بهمن ماه 
سبز شده باشد! در این وضع طبیعي است 
که کاج مي کاریم زیرا سریع رشد مي کند و 
سبز مي شود” اما به اعتقاد من مدیر کسي 
است که شعور منطقه اي داشته باشد نه این 

که هرچه از باال دیکته شد، انجام دهد.

مانع تراشی های سازمان بازرسي!

با اشاره به این که منابع طبیعي  قالسي 
براي جلوگیري از ریزگردها خوب کار کرده 
است، اضافه کرد: ۳ تا 4 نقطه کانون ریزگرد 

شناسایي شده و نیاز به کار دارد اما بودجه 
منابع طبیعي نیز محدود مي باشد. از سوي 
دیگر وقتي پاي صحبت مدیران مي نشینیم، 
از سختگیري هاي اداره کل بازرسي مي 
گویند که مانع از انجام بسیاري از کارها شده 
است که معتقدم از دالیل عقب افتادگي 
حدي  به  است!  بازرسي  سازمان  استان، 
که جایی حتي به 4 متر لوله کشي اضافه 
پیمانکار منابع طبیعي گیر داده بودند! وی با 
بیان این که پیشنهاد دادم همراه دانشجویان 
با نهال های رایگان منابع طبیعی  خودم 
همچون تاغ و گز، دو روز در کانون های 
ریزگرد کار کنیم و بکاریم، ادامه داد: فقط 
از مسئوالن 4 وعده غذا براي دانشجویان 

خواستیم اما  از آن هم هیچ خبري نشد! 

پیشنهاد  تزیین فضاي سبز شهري 
با گیاهان بومي

عضو هیئت علمي دانشگاه بیرجند با اشاره 
به این که در شهر فضاهای سبزی داشتیم 
که خشک شده و فضاهاي سبز تازه تاسیس 
نیز نیاز به نوآوري دارند، خطاب به مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري 
بیان کرد: طراحي فضاي سبز شهري به دو 
شاخه تقسیم مي شوند، یکي گیاهان چندساله 
دیگري  و  مداوم  تعویض  به  نیاز  بدون  و 
گیاهان  با  تلفیقی  و  مدت  کوتاه  گیاهان 
دارویی هستند. قالسي در ادامه چندین گونه 
گیاه مناسب این اقلیم را معرفي کرد: تلفیق 
“آرتیپلکس” و گز با توجه به این که هر 
دو در خاک شور خوب رشد مي کنند براي 
این اقلیم مناسب است از سوي دیگر آفتي 
هم ندارند. گیاهان همیشگی همچون بنه ، 
قیچ، “اسکنبیل” با میوه های زیبا، جارودشتی 
و نخل بادبزني نیز قابلیت کاشت در شهر را 
دارند. یکي از کارهایي که همراه دانشجویانم 
انجام دادم کاشت بادامشک زیر درختان کاج 
پارک عالمه فرزان بود. محصول این گیاه 
دو سال قبل کیلویي7۰ هزار تومان خریداري 
مي شد! شاید بادامشک به تنهایي زیبا نباشد 
اما در تلفیق با سایر گیاه ها جذاب است. گیاه 
“دیودال”، در تمام دنیا بومی همت آباد زیرکوه 
است. حتي سمت رقویي تپه اي شني داریم 
که در آن دیودال و گیاه “سبط” سبز شده و 
منظره زیبایي را ایجاد کرده است. جالب است 
بدانید از دبي به طور قاچاقي شن هاي روان 
زاهدان را مي برند چرا این استان که خود 
شن روان دارد از گیاه هاي خاصي همچون 

دیودال استفاده نکند؟!

زرشك، عناب و خرما را مي توان
 در فضاي شهري کاشت

جهاد  سازمان  باغباني  مدیر  رضایی 
کشاورزي نیز درباره گونه هاي گیاهي و 
منحصر به فرد خراسان جنوبي توضیحاتي 
ارائه داد. وي با بیان این که وضع اقلیمي و 
بارندگي کم استان موجب شده تصور کنیم 
کشت دیم دیگر در خراسان جنوبي معنایي 
ندارد، ادامه داد: اما در برخی بندهای خاکی، 
کشاورزان زرشک دیم کاشته شده بودند که 
با شادابی باال و عملکرد 4۰۰ کیلو در هر 
هکتار ، باردهي داشت و با توجه به شور 
شدن خاک ها این نوع کشت در اولویت 
قرار گرفته بود. به گفته وي زرشک، عناب 
و حتي بادام دیم را مي توان در همین اقلیم 
کشت کرد اما نیاز آبي آن باید مدیریت شود. 
رضایي با تاکید بر این که سازمان جهاد 
کشاورزي توجه خود را معطوف به گیاهان 
مزیت دار استان کرده است، اضافه کرد: 
در همین راستا یارانه پرداختي نیز مختص 
و  زیتون  عناب،   ، زرشک  چون  گیاهاني 
خرما برای مناطق خاص مانند نهبندان و 
دیگر  سوي  از  است.  درنظرگرفته  طبس 
به کاشت محصوالت کم  نیز  کشاورزان 
آب بر و مقاوم به کیفیت کم آب متمایل 
شده اند.وي در ادامه تصریح کرد: در وضع 
فعلي با چرخه مدار آبیاري مناسب مي توان 
گیاهاني همچون زرشک، عناب و خرما را 
در فضاي شهري کاشت البته باید مکان 
یابي درستي هم داشته باشد. سازمان جهاد 
کشاورزي نیز تاکید بر کاشت این درختان 
پارک  از  یکي  در  شهر  نماد  عنوان  به 
دیگري  بخش  در  دارد.وي  بیرجند  هاي 
اعتبار  درصد  یک  فقط  به  سخنانش  از 
مختص طرح هاي پ ژوهشي اشاره کرد و 
گفت: این مبلغ در مقابل تعدد طرح ها ناچیز 
است هر چند تالش هایي در این زمینه 
انجام داده ایم که کلکسیون عناب سربیشه

 ماحصل همین تالش ها مي باشد.

 دغدغه فضای سبز از بیابان تا خیابان! 
گام اول با شهرداري

جم
ن 

 امی
س :

عک

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئولین

این هفته با حضور جناب آقای بیکی 
مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 
انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424

ارسال پیام در پیام رسان های مجازی به شماره 09017245463

ارسال فکس به شماره  32234583

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201

و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 

مورخ  22 / 8 / 98  از ساعت 13  الی  14

)سیمان، گچ، پودر سنگ، آهک،
 آجر تیغه، بلوک سقفی،

 آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(
بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی

۰۹۱۵۷۲3۸۰۰۱

عرضه کلی و جزئیمصالح ساختمانی پارسیان 



موفقیت و انرژی

فعالیت درست  کودکان

به آنچه می خواهید، دست پیدا کنید

کنید،  تالش  به سختی  هدفی  برای  اگر 
به احتمال زیاد به آن دست پیدا خواهید کرد، اما 
در اغلب موارد، برای رسیدن به آن باید صبور 
باشید. شاید در حرف ساده باشد، اما در حقیقت 
تنها چیزی که در رسیدن به خواسته های تان 
واقعا اهمیت دارد، شیوه   برنامه ریزی و بهره بردن 
از زمان است. برای رسیدن به آنچه واقعا طالب 
آن هستید، توجه به مدیریت زمان های مرده نیز 
بسیار مؤثر و مفید است. فقط به یاد داشته باشید 
صبر و شکیبایی، مهارتی ذهنی است که هرگز 
قدمی  را  آن  بنابراین  کرد.  نخواهید  فراموش 
بگیرید.  نظر  در  زندگی تان  بهبود  برای  مهم 
کم صبری، چیزی است که نباید به آن افتخار 
کنید، بلکه باید سعی کنید قبل از اینکه زندگی 

شما را برهم بزند، از شر آن خالص شوید.

به کودک تان نحوه انجام 
درست فعالیت ها را آموزش دهید

بتواند  کودک  هستند  مشتاق  همیشه  والدین 
از خودش مراقبت کند، رفتارش را کنترل کند 
و رفتاری مسئوالنه داشته باشد. برای اینکه به 
طور مؤثر والدین این کودکان باشید، باید یک 
مدیر مؤثر باشید؛ تعامل شما با کودک باید ثابت و 
قابل پیش بینی باشد. برای آموزش این مرحله از 

مداخله، موارد زیر پیشنهاد می شود:
- فعالیت هایی را انتخاب کنید که کودک قادر 

به انجام آنها باشد.
- قوانین باید به صورت شفاف و خالصه شده 
باشد. کودک باید به طور دقیق بداند شما چه 

انتظاری از او دارید.
- وظایف را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید.

- به کودک خود بگویید چه کاری را باید انجام 
بدهد، نه اینکه چه کاری را نباید انجام بدهد، زیرا 
باید به این کودکان شروع راه را نشان دهیم، نه 

اینکه آنها را متوقف کنیم.
- به کودک عالمتی نشان دهید که به او بفهماند 
زمان شروع کارش است؛ از کودک بخواهید به 
شما بگوید در شروع، وسط و پایان چه کارهایی 
را انجام داده است. یک ساختار زمانی ثابت را 
برای غذا خوردن، انجام تکالیف، تلویزیون نگاه 
کردن، بیدار شدن و به رختخواب رفتن تنظیم 
کنید. برای انجام کارهایی که به توجه و یادگیری 
نیاز دارد، وقت استراحتی تعیین کنید. به کودک 
اجازه دهید انرژی های اضافی خود را با انجام 

بعضی از ورزش های فیزیکی تخلیه کند.

منابع غذایی کلسیم 
که بهتر است  مصرف کنید

ماهی های استخوانی مانند ساردین، 44 درصد از 
نیاز روزانه به کلسیم را تامین می کند. محصوالت 
لبنی: یک فنجان شیر 35 درصد از نیاز روزانه به 

کلسیم را تامین می کند. سبزیجات برگ سبز تیره 
مانند بروکلی، اسفناج و همچنین 28 گرم از کلم 
 پیچ، 5.6 درصد از نیاز روزانه به کلسیم را تامین 
می کند، همچنین دریافت مکمل های کلسیم 
مقادیر کافی  منابع غذایی  از  افرادی که  برای 

کلسیم را دریافت نمی کنند، بسیار مناسب است.

شیر کودک را در مایکروفر
 گرم نکنید

بسیاری از مادرها شیر خود را برای استفاده های بعدی 
منجمد و ذخیره می کنند. این روش تا زمانی که شیر 
داخل مایکروفر گرم نشود خوب است. همان طور که 

مایکروفر یک بشقاب غذا را نمی تواند یکسان گرم کند 
در مورد یک بطری شیر مادر نیز چنین قدرتی را ندارد 
در عوض نقاط داغی را ایجاد می کند که می تواند 
به شدت باعث سوختگی دهان و گلوی نوزاد شود. 
همچنین گرم کردن شیر در بطری پالستیکی امکان 

سرطان زا کردن آن را تشدید می کند.

میوه را با مقداری پروتئین 
ترکیب کنید سپس میل کنید 

یک قطعه میوه از یک قطعه شکالت شیرین بهتر 
است اما ممکن است قند خون را باال ببرد و سپس 
باعث سقوط آن شود. میوه را با مقداری پروتئین 

ترکیب کنید، مثال مقداری پنیر یا کره بادام زمینی 
باعث می شود میوه موجب فراز و فرود ناگهانی در 
قند خون نشود. میوه باعث افزایش سطح انسولین 
و پروتئین باعث باال رفتن هورمون گلوکاگون می 
شود که  برای ثابت نگه داشتن سطح قند خون 

کار می کند.

تخم مرغ گزینه ای مناسب 
برای کسب پروتئین بدون چربی

تخم مرغ یکی از بهترین گزینه ها برای پروتئین 
از  بدون چربی محسوب می شود زیرا سرشار 
مواد معدنی، ویتامین ها، چربی های سالم، آنتی 

اکسیدان ها و مواد مغذی ضروری برای مغز است. 
تخم مرغ تنها ماده غذایی است که محتوای چربی 
)زرده( آن به طور کامل قابل جداسازی است و 
سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین است. سفیده 
تخم مرغ حاوی 11 درصد پروتئین و صفر درصد 

چربی است و مصرف آن توصیه می شود.

گیاهان و نوشیدنی هایی
 که برای افسردگی مفید هستند

از میان نوشیدنی های مناسب برای افراد افسرده 
و مضطرب می توان به شربت لیمو، شربت سیب 
شربت  خاکشیر،  شربت  ماءالشعیر،  زعفران،  و 

سکنجبین، شربت بیدمشک و گالب و شربت 
بهارنارنج اشاره کرد. همچنین کاهو سکنجبین، 
مغز بادام، مغز پسته، کشمش، انجیر همراه بادام 
و پسته، مغز بادام با نبات، فندق با شکر به عنوان 
افسردگی  و  استرس  کاهش  برای  میان وعده 

بسیار مفید است.

رژیم های غذایی گیاهخواری برای پیشگیری از افت عملکرد کلیه ها و بهبود نارسایی کلیوی گزینه های 
خوبی هستند. رژیم های غذایی با محتوای پروتئین حیوانی زیاد با افزایش اسید اوریک در ادرار ارتباط 
دارند که فشار مضاعفی را بر کلیه ها وارد می کند. یک رژیم غذایی گیاهخواری می تواند با کاهش خطر 

کلسیفیکاسیون متاستاتیک در کلیه ها به این اندام ها در ارائه عملکرد بهتر کمک کند.
سالمت کلیه ها برای ارائه عملکرد درست بدن حیاتی است. کلیه ها نقش مهمی در عملکردهای 
روزانه بدن، مانند از بین بردن مواد زائد، تنظیم سطوح آب و تولید هورمون ها ایفا می کنند. در صورت 
مشاهده هرگونه نشانه بروز مشکل در کلیه ها مراجعه به پزشک و رعایت نکته های غذایی برای 

پاکسازی این اندام اهمیت دارد.

هویج یک غذای انرژی زاست، چه آن را خام بخورید و یا بپزید خواص زیادی برای سالمتی دارد. آیا می دانید 
که نوشیدن روزانه یک لیوان آب هویج مفیدتر از خوردن 2 عدد هویج در طول روز است.

آب هویج مواد غذایی و معدنی زیادی دارد مانند منگنز، پتاسیم و دیگر موادی که می توانند بدن شما را در 
مقابل بیماری هایی همچون دیابت و سرطان تقویت کنند و دید، سالمت پوست، مو و ناخن را افزایش دهد.
خواص یک لیوان آب هویج به قرار زیر می باشد: تقویت بینایی این یکی از مهمترین خواص آب هویج است 
زیرا بتا کاروتن، لوتئین و زیخانتین همگی جلوی کاهش دید در اثر پیری را می گیرند.  ویتامین a موجود در 
آب هویج خطر بیماری های قلبی و سکته قلبی را کاهش می دهد و ضد استرس می باشد.آب هویچ یک 
عامل ضد سرطان است. ماده کاروتنوید موجود در آن خطر سرطان  روده بزرگ و سینه را کاهش می دهد.

آب میوه ای که نوشیدن روزانه آن معجزه  آفرین استرژیم غذایی گیاهخواری برای پیشگیری افت عملکرد کلیه ها

خیلي وقت ها پیش مي آید که به هر علتی موضوع گفتگو با 
طرف مقابل تان را نمی پسندید. بعضی اشخاص به خوبی 
می توانند صحبت را عوض کنند ولی بعضی دیگر توانایی 
این کار را ندارند و معموالَ رودربایستی نموده و علیرغم میل 
باطنی شان بحث را ادامه می دهند. در صورتی که متوجه 
شدید طرف مقابل شما سعی دارد صحبت را به سمتی پیش 
ببرد که برایتان خوش آیند نیست، سعی کنید با یک تصدیق 
ساده موضوع صحبت را تغییر دهید. هنگامی که شخصی 
در یک مهمانی موضوعی را پیش می کشد که مي دانید 
در پایان به بگومگو و دعوا می انجامد تنها کافیست چنین 

عباراتی را به وی بگویید: نظرات مختلفی در مورد این موضوع 
 وجود دارد مثال به جاي آن در مورد موضوعات جالب تر 

مانند سفر صحبت کنیم.
در صورتی که کسی تصمیم دارد در خصوص همسر یا 
نامزد قبلی شما صحبت کند بهتر است از همان ابتدا این 
صحبت را پایان دهید. خیلي راحت به وی بگویید: جدایی 
ما بسیار سخت بود ولی این خوبی را داشت که من توانستم 
با انسان های جذاب جدیدی آشنا شوم که دیدگاه شان به 
زندگی مثل نگاه من به زندگیست. آیا تا حاال زیر باران به 

دریا رفته ای؟

و  تعریف  کردن صحبت،  معاوضه  براي  دیگر  راه  یک 
تمجید کردن از میزان اطالعات طرف مقابل در خصوص 
آن موضوع است. در صورتی که فرد مقابل در خصوص 
آیند خوش  برایتان  که  زند  می  حرف  سیاسی   مسائل 
نیست به جاي بحث کردن با وی، از اطالعاتی که در 
خصوص فالن رئیس جمهور دارد تعریف کنید و سوال کنید 

که این همه اطالعات را از کجا یاد گرفته است؟
بدین ترتیب به سادگی موضوع عوض مي شود و فرد مقابل 
بدون این که متوجه شود، در مورد کتاب ها یا مقاله هایی که 

مطالعه کرده صحبت مي کند.

چگونه محترمانه موضوع گفتگو را عوض کنیم؟

آیه روز

بگو آن را کسی نازل ساخته است که راز نهان ها را در آسمان ها و زمین می  داند و هموست که 
همواره آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان آیه 6(

سخن روز

کاغذ سفید رو هر قدر هم تمیز و زیبا باشه کسي قاب نمي گیره ، براي ماندگاري در ذهن ها باید حرفي 
براي گفتن داشت. 
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دادن - مدد - شکیبایی 2- اهل 
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- حقه و کلک ۹- دانه سحرآمیز 
- غذای نیمروزی - کرنای  1۰- 
غذای مریض - به اقتصادی که با 
سطح ثابت قیمت ها و مقادیر وسیع 
منابع بهره برداری شده مواجه است 
اطالق می شود - از گل های سفید و 
خوشبو - حرف همراهی 11- لقمه 
خوراکی- کشانیدن 12- ویتامین 
انعقاد خون - رفوزه - از معضالت 
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6- پایتخت رسمی تانزانیا - فرزند 
- سفید ترکی ۷- عالم بیخبری 
- آتیه - جنگ 8- متحد - جدید 
تازه - حرف درد - نشان ۹-  و 
 - رییس  مونث   - غمگین تر 

سرعت بخشیدن 1۰-  تکرار یک 
حرف - از اعداد ترتیبی - بورس 
زمین   -11 آمریکا  در  معروفی 
کشت - سرخی به زردی آمیخته 
- نیمه دیوانه  12- جنس مذکر 
- واحد پول چین - عدد ماه - 
منقار 13-  عبارت است از سندی 
که شرکت حمل به صاحب کاال 
از  آن  طی  و  می دهد  تحویل 
که  می شود  درخواست  گمرک 
انجام  از  پس  دارنده  به  را  کاال 
دهد  تحویل  گمرکی  تشریفات 
- منزلت - الهه شکار در یونان 
خمیرسازی  ظرف   -14 باستان 
- آب شور و پرنمک - گرفتار و 
در بند 15- منتها - از مهم ترین 
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نسلیوزلراچقیرط1
موهوایفنممامه2
اسانالودترویا3
دوستنیزجرهار4
گاشاسهنامزرت5
رهاکاتگنهرس6
امنسنالابهیلک7
یگرایبرتکیاکی8
ینسوهندیکاهنا9
یروناودراتم1۰
تسدروکریگفخو11
نیتازایورربت12
ورهامهدورتناو13
راوخهنیگتباقر14
هفرمیروانفتسیز15

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 

فاروقی

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
۰915   866   8۰۰2 

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 9۸/۸/۲۷ می توانند بین ساعت ۸ الی  ۱۳
به آدرس حدفاصل معلم ۴۸ و ۵۰ ساختمان نوژان - طبقه سوم 
مراجعه نموده یا با شماره ۰9۱۵۵۶۵۸۲۷۷ تماس حاصل نمایند.

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸9۱ ۷۲۳ ۰9۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰9۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰9۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰9۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰9۱۵۸۶۳9۴۴۷

کارت دانشجویی اینجانب حسین اکبری
 به شماره دانشجویی 9۱۱۸۵۵۸۲۲ و 

شماره ملی ۰۶۴۰۳۳۶9۰۶ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰111  561  ۰915  - رحیمی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰9۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰9۱۵۶۶9۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰9۱۵۸۶۲۴۴۳9- جانی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
۱- بازدید و مشاوره ۲- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی



۵

معاون سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی 
از برگزاری ۴۰۰ یادواره شهدای بسیج طی 
هفته بسیج در استان خبر داد. به گزارش مهر، 
سرهنگ حمید رضا برات زاده صبح یکشنبه 
در همایش فرماندهان سپاه انصارالرضا)ع( با 
اشاره به جشن چهل ساله بسیج بیان کرد: 
در جشن چهل ساله بسیج می طلبد همه با 

تشکیل گروه های اندیشه ورز عملکرد بسیج 
را به نمایش بگذاریم.  وی همچنین خواستار 
پرهیز از فعالیت ها و تولیدات تشریفاتی در 
نمایش عملکرد بسیج شد و افزود: طی هفته 
بسیج تشکیل ستادهای گرامی داشت در پایگاه 

ها مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا )ع( 

اظهار کرد: دیدار با ائمه جمعه، عطر افشانی 
جهادی  های  گروه  اعزام  و  شهدا  گلزار 
یک و دو روزه برای ساخت خانه مسکن 
محرومان از جمله برنامه های پیش بینی 

شده در هفته بسیج است.
فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( هم بیانیه گام 
دوم انقالب را عهد مشترک امام )ره( و ملت 

دانست و گفت: شالوده امروز و آینده جمهوری 
اسالمی در این بیانیه نهفته است. سردار علی 
از مهم ترین   را  بیانیه  پیاده سازی  قاسمی 
رسالت ها عنوان و گفت: هنوز در زمینه پیاده 
سازی گامی برداشته نشده است.وی از وجود 
هزار شهید بسیجی در استان خبر داد و افزود: 
امروز به واسطه خون هزاران شهید و انقالب 

اسالمی دستاوردهای زیادی در نظام جمهوری 
اسالمی داریم.

سردار قاسمی از وجود ۹ قرارگاه عملیاتی در 
بسیج و سپاه استان خبر داد و افزود: قرارگاه 
امام سجاد)ع(، قرارگاهی اجتماعی بوده که در 
زمینه تشکیل صندوق های قرض الحسنه و 

محرومیت زدایی کار می کند. 

۴۰۰ یادواره شهدای بسیج برگزار می شود

ری
 اکب

س :
عک
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ثبتنامطرح»اقدامملیمسکن«۲۱آباندرخراسانجنوبیآغازمیشود

فارس- مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه در چهار استان از جمله خراسان جنوبی آغاز می شود. جعفری در خصوص اجرای این طرح 
به صورت واگذاری زمین به متقاضیان، گفت: این طرح شامل زمین های خالی موجود در شهرها می شود که به صورت مجتمعی و گروه های ساخت به متقاضیان واگذار خواهد شد تا افراد بتوانند برای 

ساخت اقدام کنند.وی بیان کرد: متقاضیان ثبت نا در استان می توانند با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir شروط نام نویسی را مطالعه و سه روز زمان دارند که مدارک خود را بارگذاری کنند.

۱۷۱موقوفهبانیتعلم
دراستانثبتشد

 گروه خبر - مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: 
۱۷۱ موقوقه در استان با نیت علم و دانش بوده 
که نیت ۳۰ موقوفه کمک به دانشجویان و 
دانش آموزان و نیت ۱۴۱ موقوفه کمک به 
االسالم  حجت  است.  دینی  علوم  مدارس 
بخشی پور روز یکشنبه در نشست خبری با 
موضوع نخستین همایش ملی کارکرد وقف 
در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی که ۲۱ 
آبان امسال در دانشگاه بیرجند برگزار می شود 
افزود: ایجاد وقف های مشارکتی از مهمترین 
اهداف برگزاری این همایش است که در حوزه 
توسعه نیروی انسانی می تواند اثرگذار باشد. 
او با اشاره به استقبال پژوهشگران در ارسال 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  گفت:  مقاالت 
امور خیریه سخنران ویژه  و  اوقاف  سازمان 
این همایش خواهد بود. نمایشگاه اسناد وقف 
نیز در حاشیه برگزاری همایش ملی کارکرد 
وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی 
برپا می شود. دبیرعلمی همایش ملی کارکرد 
وقف در توسعه انسانی نیزگفت: ۸۱ مقاله در 
به  انسانی  توسعه  در  همایش کارکرد وقف 

صورت شفاهی و پوستر ارائه می شود.

گالیهازاجرایینشدنساخت
بانددوممحورفردوسبهآیسک

فردوس،  سرایان،  مردم  نماینده  صداوسیما- 
عملیات  نشدن  اجرایی  از  بشرویه  و  طبس 
احداث باند دوم محور فردوس به آیسک انتقاد 
کرد. امیرحسنخانی در نشست شورای شهر 
آیسک گفت:  دوبانده کردن محور ارتباطی 
فردوس به آیسک در طرح دو بانده کردن جاده 
فردوس تا سه راهی روم، در اولویت  است و به 
رغم ترانزیتی شدن این جاده و افزایش ترافیک 
و تصادفات زیاد ، متأسفانه مورد غفلت قرار 
گرفته است. وی گفت: از سرایان به بیرجند دو 
جاده وجود دارد که یکی محور شوشود و یکی 
سه راهی روم است ولی از فردوس تا سرایان 
فقط یک جاده داریم که باید جوابگوی حجم 
باالی تردد خودروهای سبک و سنگین باشد.

۲۱واحدمسکونیروستایی
دراستانآمادهبهرهبرداری

صداوسیما- ۲۱ واحد مسکن در روستای ُهج 
و نُج شهرستان بیرجند تکمیل و آماده بهره 
انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس  است.  برداری 
اسالمی به همراه استاندار و معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار در بازدید از واحدهای 
مسکونی در حال احداث در این روستا گفت: 
روستای “هج و نج” از جمله روستاهایی بود که 
در معرض خالی شدن از سکنه قرار داشت که 
در سفر آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و تابش رئیس بنیاد مسکن 
کلنگ احداث واحدهای مسکونی آن به زمین 
زده شد. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با 
اشاره به اینکه برای هر تعداد خانوار ساکن دائم 
در روستا یک واحد مسکونی ساخته شده است 
گفت: ۲6 خانوار در روستای هج و نج سکونت 
دارند که واحدهای مسکونی ۲5 خانوار آن 
ساخته یا در حال ساخت است. آسمانی مقدم 
گفت: عالوه بر این جدول گذاری، شن ریزی 
و زیرسازی معابر این روستا در طرح هادی و 
شبکه گذاری گاز و نصب علمک های گاز 
هم به اتمام رسیده است.وی افزود: در این 
سفر یک روزه با هماهنگی استاندار قرار شد 
ظرف دو یا سه روز آینده اداره آب و فاضالب 
روستایی هم شبکه آبرسانی در داخل معابر 
بنیاد  بعد،  در مرحله  تا  انجام دهد  را  روستا 
مسکن نسبت به آسفالت معابر و اجرای سنگ 
فرش معابر با عرض کمتر اقدام کند.استاندار 
هم خبر خوشی برای متقاضیان خرید دام با 
ارز تعادلی داشت و گفت: به متقاضیانی که 
توانایی خرید دام با ارز تعادلی را داشته باشند به 
ازای هر خانوار، تسهیالتی معادل ۱۰ راس دام 
با خرید ارز تعادلی اعطا می شود. این دام ها 
وارداتی از کشور پاکستان و مولد بوده که افراد 
متقاضی تا ۲ سال حق فروش ندارند و تکثیر 
اقساط  پرداخت  برای  منبعی  تواند  می  آنها 

تسهیالت باشد.
بیشترینسهمخردهمالکی
مربوطبهزعفراناست

صداوسیما- مدیر کل هماهنگی دفتر صادرات 
سازمان توسعه و تجارت: بیشترین سهم خرده 
به  مربوط  در محصوالت کشاورزی  مالکی 
زعفران است. بازاری افزود: از ثبت برند ها با 
توجه به اینکه بودجه ای اختصاص یافته است 
حمایت کرده ایم و برای برند سازی زعفران 
ایران برنامه داریم. مدیر کل هماهنگی دفتر 
صادرات سازمان توسعه و تجارت همچنین با 
بیان اینکه به بیش از ۴5 کشور زعفران در 
بسته بندی های سبد خانوار صادرات داریم، 
بزرگ زعفران کشور  بازار  به دو سه  گفت: 
در بسته بندی های یک کیلو و نیم کیلو گرم  

زعفران صادر می کنیم.

پروژهبالتکلیفیدرمسیر
نهبندان-قایننیست

صدا وسیما- استاندار گفت : در مسیر نهبندان 
تا قاین هیچ پروژه بالتکلیفی نداریم. معتمدیان 
وضعیت  و  راهبری  ستاد  جلسه  دومین  در 
تصادفات استان با بیان اینکه همه طرح های 
تعیین تکلیف شده است، گفت:  این مسیر 
۳ مسیر نهبندان - بیرجند، بیرجند- قاین و 
طبس - دیهوک که بیشترین آمار تصادفات 
را دارند در اولویت جدی استان است.وی با 
اشاره به اختصاص ۱۹۰ میلیارد تومان امسال 
به جاده های استان  افزود: ۱6 طرح راهسازی 
اجرا  می شود که مناقصه  6 پروژه  انجام شده  
و در حال اجرا است.معتمدیان گفت: مشکالتی 
در حوزه زیرساختها  همچون مجتمع های بین 
راهی و اورژانس های جاده ای در استان داریم 
که باید برای رفع آنها تالش بیشتری صورت 
گیرد.سردار شجاع فرمانده انتظامی استان  هم  
با بیان اینکه ۴۷ درصد حوادث رانندگی در 
جاده های روستایی رخ داده است بر فرهنگ 
سازی قانون مداری تاکید کرد و گفت: باید 
رفع شود  ها  جاده  در  زیرساختی  مشکالت 
.سرهنگ  باشیم  تصافات  کاهش  شاهد  تا 
با بیان  رضایی رئیس پلیس راه استان هم 
اینکه از ابتدای سال در خراسان جنوبی ۲۱۱ 
نفر بر اثر حوادث رانندگی جان باختند گفت: 
شهرستانهای طبس، قاین و نهبندان بیشترین 

کشته ها را داشته اند.

روابط  مدیران  شورای  نشست   - کاری 
عمومی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی 
و پارک های علم و فناوری منطقه  ۹ کشور  
با حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم 
علمی  هیئت  عضو  فناوری،  و  تحقیقات 
دانشگاه عالمه طباطبایی و  سردبیر بخش 
مدیران  و  خبر  شبکه  فرهنگی  و  علمی 
توسط  کشور    ۹ منطقه  عمومی  روابط 
روابط عمومی دانشگاه بیرجند با همکاری 
پارک علم و فناوری استان روز شنبه برگزار 
شد.  مدیرکل روابط عمومي وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري گفت: فراگیري و استفاده 
از ژورنالیسم )روزنامه نگاري( تلفن همراه نیاز 
جدي امروز روابط عمومي ها به ویژه روابط 
عمومي دانشگاه ها است. علیرضا عبداللهي 
نژاد افزود: اکنون جهت گیري اصلي ما در 
بازنمایي رویدادها و انتشار اخبار باید به سمت 
دستاوردهاي دانشگاه معطوف شود. وی تاکید 
کرد:  براي حفظ و ارتقاي برند دانشگاه و بهبود 
تصویر آن و پاسخگویي به این مطالبه جدي 
که به حق نیز هست به زبان ساده با استفاده 
از متخصصان و ابزارهاي متنوع ارتباطي پیام 
خود را به مخاطبان که مردم هستند برسانیم و 

این وظیفه جدي ما است.

واحدهای فناور خراسان جنوبی
 به ۱۷۰ واحد افزایش یافت

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک 

سال  سه  در  گفت:  استان  فناوری  و  علم 
از هشت  فناور استان  اخیر تعداد واحدهای 
است.  یافته  افزایش  واحد   ۱۷۰ به  واحد 
از  باید  اینکه  بیان  با  پیمان حاجی رضایی 
 همه ابزارها، بسترها، مجراها و کانال هاي 

رسانه اي براي انتقال پیام دانشگاه استفاده 
کنیم، افزود: چراکه اکنون دانشگاه ها و موسسه 
هاي آموزش عالي به حق یا به ناحق در مقابل 
مطالبه ای جدي از سوي مردم قرار گرفته اند 
که دانشگاه ها براي ما چه کاري انجام مي 
دهند. وی  تاکید کرد: براي حفظ و ارتقاي برند 
دانشگاه و بهبود تصویر آن و پاسخگویي به این 
مطالبه جدي که به حق نیز هست باید به زبان 
ساده با استفاده از متخصصان و ابزارهاي متنوع 

ارتباطي پیام خود را به مخاطبان که مردم 
هستند برسانیم و این وظیفه جدي ما است. 

۴۰ شرکت دانش بنیان
 در استان فعال است

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک 
علم و فناوری استان  نیز در این نشست گفت: 
اکنون ۴۰ شرکت دانش بنیان در استان فعال 
است که ۳۸ شرکت ذیل پارک علم و فناوری 
است.وی افزود:  همچنین چهار مرکز رشد در 
شهرستان های بیرجند، فردوس، قاین و طبس 
به فناوران، متخصصان و صاحبان ایده در 
استان خدمات رسانی می کنند.وی با بیان اینکه  
تاکنون فعالیت های مشترکی بین پارک علم 

و فناوری استان با دانشگاه های بیرجند انجام 
شده است، افزود:  همچنین جزو استان های 
کارآفرینی  رویدادهای  برگزاری  در  پیشگام 
بوده ایم.وی با اشاره به اینکه از سال ۹5 تا 
رویدادهای کارآفرینی  تعداد  پایان سال ۹۷ 

خراسان جنوبی از استان تهران با آن عظمت 
نشان  خاطر  است،  بوده  بیشتر  دانشگاهی 
کرد: سیر بسیار خوبی در این زمینه در پیش 
گرفته ایم در حالیکه با مشکالت عدیده ای در 
حوزه زیرساختی مواجه ایم.حاجی رضایی گفت: 
پارسال بیش از یک میلیارد تومان تسهیالت 
در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم 
و فناوری  یادآور شد: هر شرکت دانش بنیان 

که بخواهد در نمایشگاه های داخلی یا خارجی 
شرکت کند ۷۰ درصد هزینه های آن از جمله 
اسکان،غرفه، ایاب و ذهاب و  سایر برعهده 

پارک علم و فناوری است.

روابط عمومی قلب تپنده
 هر سازمان است

رئیس دانشگاه بیرجند  نیزدر این گردهمایی 
تپنده هر  قلب  روابط عمومی  عنوان کرد: 
سازمان است و سرمایه گذاری در این بخش 
است.  تأثیرگذار  بسیار  سازمان  معرفی  در 
خامسان از اهمیت و نقش روابط عمومی 
گفت و افزود: در دانشگاه بیرجند ۴ نیرو در 
روابط عمومی جذب شد که همکاران این 
مجموعه ۲۴ ساعته مشغول فعالیت هستند و 
هرگونه امکاناتی در اختیار روابط عمومی قرار 
داده شده است. وی با اشاره به تجربه موفق 
تعامل روابط عمومی و رسانه ها در موضوع 
طرح توازن گفت: شما می توانید از قدرت 
رسانه ای برای معرفی و اهداف دانشگاه ها 
استفاده نمایید. مدیر روابط عمومی دانشگاه 
دانشگاه  رئیس  حمایتهای  از  تشکر  با  نیز 
تمامی  گفت:  عمومی  روابط  همکاران  و 
فعالیت های این مجموعه در راستای اعتالی 
نام دانشگاه انجام می شود.  فرزین با اشاره 
به ارتباط مداوم با رسانه ها افزود: تیتر یک 
از  تعلق دارد و  به دانشگاه  بیشتر رسانه ها 

حمایت های ایشان تقدیر می کنیم.

برگزاری نشست شورای مدیران
 روابط عمومی های منطقه ۹ کشور در بیرجند
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نقل  و  حمل  و  راهدای  مدیرکل  غالمی- 
محورهای  از  کیلومتر  گفت: ۲۲۰  جاده ای 
حوزه استحفاظی استان شامل بزرگراه، راه های 
اصلی و فرعی برای ارتقای ایمنی، رفاه حال 
مسافران و جلوگیری از تخریب در هفت ماه 
گذشته روکش آسفالت شده است. شهامت 
روز یکشنبه در بازدید از پروژه های راه سازی 
استان اظهار کرد: در این ارتباط ۱۰۷ کیلومتر 
روکش آسفالت گرم، ۴۲ کیلومتر ماسه آسفالت 
نازک،  گرم، 6 کیلومتر ماسه آسفالت سرد 
۲5 کیلومتر اجرای عملیات روکش حفاظتی 

“میکروسرفیسینگ” و ۴۰ کیلومتر عملیات 
“فوکسیل” انجام شده است.وی عنوان کرد: 
همچنین ۳.5 کیلومتر عملیات درزگیری، ۱۹۸ 
هزار مترمربع لکه گیری هندسی و 6۰۰ متر 
تعریض محور همزمان با اجرای ۲۲۰ کیلومتر 
استان  راه های  فوگسیل  و  آسفالت  روکش 
انجام شد که مجموع این اقدامات حدود ۴5 

میلیارد تومان هزینه داشته است.
شهامت  بیان کرد: این استان بیش از ۱۱ هزار 
کیلومتر جاده بین شهری و روستایی آسفالته 
دارد که چنانچه عمر مفید روسازی آسفالت 

راه ها در وضع موجود ۱۰ سال لحاظ شود، 
همه ساله باید روش های حفاظتی یا روکش 
آسفالت، برروی هزار کیلومتر از راه های استان 
انجام شود که اعتبار مورد نیاز آن ۲۰۰ میلیارد 
تومان خواهد بود.وی با اشاره به اجرای روکش 
سیل  بازسازی  اعتبارات  محل  از  آسفالت 
در راه های استان برای 6 ماه دوم افزود: در 
صورت تامین به موقع قیر و مساعد بودن 
شرایط جوی تا پایان سال بالغ بر ۲5۰ کیلومتر 
روکش و ۱5۰ کیلومتر اندود حفاظتی فوگسیل 

در راه های استان انجام می شود.

بهسازی روکش 22۰ کیلومتر از راه های استان
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نماینده ولی فقیه در استان گفت: مسئوالن 
باید جلوی تخلفات و بی قانونی را بگیرند و 
قوای سه گانه نیز پاسخ گوی بی قانونی ها 
باشند. به گزارش مهر، آیت ا... عبادی ظهر 
یکشنبه در دیدار با مسئوالن دفاتر نهاد مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها و روسای حوزه 
علمیه بیرجند، اظهار کرد: بر همه روشن است 

که تحقق هر امری به دو اصل وجود مقتضی 
و عدم مانع متکی است. وی با بیان اینکه 
انقالب بدون هیچ کم و زیاد اسالم و اسالم 
نیز الگو است، افزود: اسالم ایجاد شرایط رشد 

برای انسان در تمامی موضوعات است.
آیت ا... عبادی با اشاره به اینکه فضای آلوده 
مجازی مورد حمایت دولت مردان خود ما 

و  سرزنده  دولت  ایجاد  برای  گفت:  است، 
مجلسی بیدار و هوشیار باید زیرساخت کشور 

را شروع و موانع را برطرف کنیم.
نهاد  دفاتر  رئیس  حجت االسالم جعفری، 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  های 
خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهار کرد: 
نیاز است در دانشگاه ها بیانیه گام دوم انقالب 

تحلیل و تکالیف روشن شود.
وی با بیان اینکه تمدن سازی اسالمی شاه 

بیت بیانیه دوم انقالب است، افزود: نسل جوان 
در این گام ویژه دیده شده است.

مسئوالن جلوی تخلفات و بی قانونی ها را بگیرند

اخبار کوتاه
دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  *مدیر 
جهاددانشگاهی از پذیرش مقاله اعضای مجتمع 
تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان 
در “مجله علمی ترویجی زرشک و عناب” خبر داد.

شهدای  ورزشگاه  مصنوعی  چمن  *زمین 
چهکند بیرجند روز یکشنبه با حضور معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان 

به بهره برداری رسید. 
*مسئول مرکز فضای مجازی بسیج استان 
رسانه ای  سواد  آموزشی  دوره  برگزاری  از 
تخصصی ۲۳ آبان در بیرجند خبر داد و گفت: با 
توجه به هجوم همه جانبه رسانه های معاند در 
بستر شبکه های اجتماعی باید فرهنگ استفاده
 از رسانه های نوین در بین مردم فراگیر شود.

*بانوی تکواندوکار نوجوان خراسان جنوبی در 
رقابتهای قهرمانی کشور، نایب قهرمان شد.

*در همایش دختران آفتاب از 6۰ دانش آموز 
و معلم نمونه در زمینه عفاف و حجاب خراسان 

جنوبی تجلیل شد.
*رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی کشور گفت: پروانه تاسیس 6۰ 

هکتار گلخانه در بیرجند صادر شد.
*۱5 هزار و ۸۹۴ تن گوشت مرغ از آغاز امسال 
با نظارت کارشناسان دامپزشکی در مرغداریهای 

استان تولید شد.
*خرید توافقی زرشک در شهرستان سربیشه 

همچنان ادامه دارد.
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کابینتCNCوکیوم،هایگالسهایایرانیوخارجیوچوبطبیعی

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـطباروزی۳۰هـزارتومـان

۳۲446666/۳۲4۲4۳۲۰-۲
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف



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 : 

اِنَّ الْقائَِم مِنّا ُهَو الَْمْهِدیُّ الَّذی یَِجُب اَْن یُنْتََظَر فی َغیْبَتِِه َو یُطاَع فی ُظُهوِرهِ 
همانا قائم ما مهدی )علیه  السالم( است که بر مسلمان واجب است در زمان غیبت او 

منتظرش باشند و هنگام ظهورش از او اطاعت کنند. 
)منتخب األثر: ص 223( 

      

11:17
16:53
22 :35
4 :36
5 :57

بیرجند  انداز  چشم   سند   - محمودآبادی 
1404 برای نخستین بار در تاریخ برنامه ریزی 
و  همکاری  با  سال   50 از  بعد  شهرداری 
مشارکت همه بیرجندی ها از نخبگان گرفته 
 تا بازاریان و زنان خانه دار تدوین می شود تا 

طرح های جاوید تری در شهر اجرا شود.  
اولین  بیرجند  شهردار  جاوید  علی  محمد 
شهرداری است که تصمیم گرفته بعد از 50 
سال اقدامی توسعه ای و پایدار در بیرجند انجام 
دهد. او می خواهد سند چشم انداز 5 ساله شهر 
بیرجند که البته بی ربط به سند چشم انداز 20 
ساله استان نیست را عملیاتی کند تا به این 
طریق طرح هایی که در بیرجند اجرایی می 
شود ماندگار و جاوید و البته با تغییر مدیریت 

ها تغییر نکند.
وی در گردهمایی سند چشم انداز شهر بیرجند 

که شنبه شب در سالن قلم چی بیرجند برگزار 
شد، گفت: در طول 22 ماهی که به عنوان 
خدمتگزار مردم این شهر بودم کارهایی را در 
حوزه های مختلف شروع کرده ام که افزودن 
به فضای  پارک و فضای سبز  100 هکتار 

فضای قبلی یکی از آن موارد بوده است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی که در این شهر 
انجام شده، اضافه کرد: تاکنون برای احداث 
فرهنگسرا در بیرجند حدود 13 میلیارد تومان 

تامین اعتبار شده است.
پروژه بزرگ پسماند، ساخت میدان اجتماعات 
10 تا 15 هکتاری در میدان ابوذر و ... از مهمترین 
پروژه های عمرانی بود که شهردار بیرجند به 
ترافیکی شهر  گفت: طرح  و  کرد  اشاره  آن 
 بیرجند نیز تا دی ماه امسال عملیاتی می شود. 
وی اهمیت داشتن یک سند و برنامه مدون 
برای شهر بیرجند را مهم دانست و افزود: یکی 
از مهم ترین نیازهای مدیریت شهری تدوین 
برنامه راهبردی است، به نحوی که بتواند در 
بخشی از مسایل روزمره شهر مورد استفاده قرار 
گیرد. به گفته وی امروزه مشارکت شهروندی 
به عنوان عامل مؤثری در مدیریت شهری 

بیان می شود و نقش مؤثری در کیفیت بخشی 
زندگی شهروندان و ایجاد تعادل در نیازهای 
آنان دارد. جاوید استفاده از نظرات شهروندان 
را در این راستا ضروری دانست و افزود: برنامه 
ریزی راهبردی برای توسعه شهر می تواند 
زمینه مناسبی برای تحقق بخش مهمی از 

همانا  که  باشد  شهر  در  شهروندی  حقوق 
فرصت مشارکت شهروندان در تعیین جهت 
گیری موقعیت و هویت آینده شهر را فراهم 
می کند. شهردار بیرجند مشارکت شهروندان 
در اداره شهر را یکی از ضرورت های مهم 
مدیریت شهری برشمرد چرا که باید نیازهای 
واقعی در تک تک مناطق شهر مشخص شود 
و از عموم شهروندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، 
 دانشجویان،نخبگان، صاحب نظران، کسبه و ... 

خواست در نظر سنجی شرکت کنند.

اسالمی  شورای  پژوهش های  مرکز 
بیرجند راه اندازی می شود

رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند نیز در این 
گردهمایی گفت: شورای شهر هر سال برنامه 
ساالنه را آماده و ابالغ می کند،بر این اساس با 
تهیه سند چشم انداز به طور حتم کمک بهتری 
به مجموعه شهرداری برای بهبود وضعیت 

شهری می شود.
اینکه ممکن است در  به  اشاره  با  زاده  تقی 
تصریح  باشد،  آرمانگرایانه  طرح  اول  نگاه 
کرد: رویکرد نخبه گرایی و توجه به دانشگاه 
و دانشجویان همیشه مد نظر ما بوده است 

اما در تدوین این سند تصمیم داریم عالوه 
بر فرهیختگان و نخبگان نگاه کثرت گرایانه 
داشته باشیم و از نقطه نظرات مردم نیز برای 

تدوین این برنامه بهره مند شویم.
وی ادامه داد: جمع سالیق می تواند کمک 
کند که ظرفیت ها و پتانسیل های خاصی 
شود. تر  نمایان  دارد،  وجود  بیرجند  در   که 

از پتانسیل های فرهنگی و مذهبی تا معماری 
 و میراث فرهنگی همه می تواند در تدوین 

 یک سند منسجم و بدون خطا تاثیرگذار باشد.
شورای  پژوهش های  مرکز  به  اشاره  با  وی 
اسالمی شهر ادامه داد: این مرکز نیز در شورای 
اسالمی شهر بیرجند در حال شکل گیری است 
که ما آن را در کنار این سند قرار خواهیم داد تا 

برنامه سند چشم انداز به خوبی عملیاتی شود.

تاخیر 50 ساله
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
این  در  نیز  جنوبی  خراسان  استانداری 
انداز و تعیین  گردهمایی گفت: سند چشم 
تکلیف وضعیت شهری با تاخیر 50 ساله در 

شهر بیرجند انجام می شود.
حمید حالج مقدم تصریح کرد: در سال 96 

دستورالعمل طرح های راهبردی و سند چشم 
انداز 20 ساله تصویب و تدوین شده و در 
این زمینه نیز جلسات زیادی برگزار گردیده 
که تاکنون در 15 شهر کشور این سند چشم 
شهردار  اکنون  و  است  شده  عملیاتی  انداز 
بیرجند اولین شهرداری است که می خواهد 
 در بیرجند این سند تدوین و عملیاتی شود.

وی بیان کرد: این سند با تدوین و تصویب 
باید در  نیز  الزم االجرا است و شهروندان 
اجرای این سند مشارکت کنند که امیدواریم 
تا پایان سال جاری مراحل تصویب این سند 
انجام شود و از ابتدای سال آینده پروژه ها و 
طرح های مدیریتی در مسیر نیازهای شهر 

حرکت کند.

7 کارگروه برای تدوین سند
شهر  چشم انداز  سند  تدوین  طرح  مجري 
نبود  گفت:  گردهمایی  این  در  نیز   بیرجند 
چشم انداز مشخص برای شهر بیرجند باعث 
اجرای  در  تغییراتی  مدیران،  تغییر  با  شده 
باعث هدر رفت  آید که  به وجود  طرح ها 

منابع می شود.

افزود: روند شهرنشینی در شهر  اسکندری 
بیرجند فراتر از شهرهای دیگر است، بر این 
در  را  مردم  نظرات  گرفتیم  تصمیم  اساس 
قالب پرسش نامه هایی دریافت کنیم و البته 
هدف در این سند که نظر آحاد مردم را با خود 
دارد این است که از دوباره کاری در طرح 
 های عمرانی و توسعه شهر جلوگیری کنیم.
 7 منظور  این  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارگروه در شهرداری تعیین کردیم، اضافه 
کرد: در قانون برنامه ششم توسعه مواردی 
وجود دارد که در ایجاد درآمد پایدار شهری 

به ما کمک می کند. 
وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت حداکثری 
همه مردم از نخبگان و دانشگاهیان گرفته 
تا سیاسیون و کسبه و دانش آموز و دانشجو 
در نهایت سندی برای بیرجند طراحی شود 

که بیرجند را شهری نمونه کند.
الزم به ذکر است، فرم های نظرسنجی در 
سایت شهرداری موجود است و شهروندان 
با مراجعه به این سایت می توانند در نظر 
خود  شهر  انداز  چشم  سند  طرح  سنجی 

شرکت کنند.

سند جاوید بیرجند تدوین می شود

کاغذ دیواری و کناف

قابل توجه همشهریان بیرجندی
 مشاوره، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
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واقع در خیابان آیت ا... غفاری 
 بیست متری جرجانی برگزار می شود

حضور سروران گرامی و خدام مواکب شهرستان بیرجند 
بازماندگان خواهد بود. امتنان و تسلی خاطر   موجب 
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