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فاجعه ی خاموش

* سیدمحمدامین حسینی

زلزله ی شدیدی  مان  استان  در  بشنویم  االن  اگر 
شده فورا مدیریت بحران تشکیل می شود و همه به 
فکر می شویم و همه ی کشور خبر می شوند چرا 
که زلزله یک بحران روشن و آنی است.اما امان از 
بحران خاموش و خزیده ی خشکسالی و کم آبی.
بحرانی که اگر به فکر مدیریت آن نباشیم آسیب هایی 
بیشتر از یک زلزله ی قوی خواهد داشت.امروزه آب 
مساله ی تمام دنیاست بطوری که برخی به جهت 
اهمیت آب می گویند که جنگ جهانی سوم بر سر آب 
خواهد بود و تنش ها و اختالفات کشور های مختلف 
کشور  مثال  ادعاست.  این  بر  دلیلی  ها  آب  سر   بر 
 عزیزمان ایران با افغانستان بخاطر سد زدن بر سر راه 
آبراه هایی که به دریاچه ی هامون می ریزد اختالف دارد.
آب اگر برای همه ی مناطق دنیا امر مهمی باشد برای 
استان بسیار مهم تر است چراکه ما با گذراندن نزدیک 
به دو دهه خشکسالی مستمر در وضعیت خطرناکی 
 از نظر منابع آبی قرار داریم. ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 جهت گیری کمیته امداد در سال 96؛ 

تعمیر واحدهای مسکونی مدد جویان  صفحه 7

رنا
: ای

س
عک

سوم از آخر
 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، گفت: این استان از لحاظ جذب بودجه شهری با هزار و 440 میلیارد 
ریال در جایگاه بیست و نهم قرار دارد، اعضای شوراهای اسالمی شهرها باید ترتیبی اتخاذ کنند، با در نظر گرفتن حقوق عمومی این 
درآمدها افزایش یابد. به گزارش ایرنا عبدالحسین داداشی نیاکی، در کارگاه آموزشی و توجیهی منتخبان شوراهای اسالمی شهرهای 
بیرجند، اسدیه، خوسف، قهستان، طبس مسینا و گزیک، افزود: اعضای شورای شهر باید با ارایه طرح هایی مدون موجب درآمد 
مضاعف شهری شوند.خراسان جنوبی ۲7شهر دارد. از 769هزار جمعیت استان، 59درصد در شهرها زندگی می کنند.به گفته وی 
دستیابی به رقم ۲ برابر شدن درآمدهای شهری، یعنی اقدام های عمرانی مناطق باید افزایش چشمگیری پیدا می کند و روند توسعه 
شهری با سرعت بیشتری به پیش می رود.وی با بیان اینکه 60 تا 70 درصد منتخبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی استان، 
جدید هستند، عنوان کرد: طبیعی است، منتخبان آشنایی کامل با قوانین این مجموعه نداشته باشند، در این ...   )مشروح  در صفحه 6 (

رتبه خراسان جنوبی در جذب بودجه عمرانی شهری در بین 31 استان

لیست امالک مازاد
بانک صادرات مدیریت شعب   

خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر  

فروشگاه رایان پرداز نوین  
فروش انواع لپ تاپ، کامپیوتر 

و کنسول بازی به صورت نقد و اقساط
 )با کمترین کارمزد و اقساط در بیرجند( 

* فروش انواع بازی 
* فروش انواع لوازم جانبی با کیفیت

 و گارانتی معتبر
 آدرس: معلم 45 - دره گی

1-منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان ولی عصر)عج( 11 
دارای امتیاز آب ، برق وگاز با قیمت کارشناسی

2-یک واحد در حد سفت کاری شده، دو طبقه در حاجی آباد 
خیابان مقداد17 قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     09151641120

آگهی جذب نماینده فروش بیمه سینا
شرکت بیمه سینا در راستای تکمیل و گسترش 
خراسان  استان  سطح  در  خود  فروش  شبکه 
جنوبی ، اقدام به جذب تعدادی نماینده فعال در 
کلیه شهرستان های استان می نماید. لذا از کلیه 

متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات تکمیلی با 
شماره 32323377 - 056 تماس یا به آدرس: بیرجند
  بین مدرس 59-61 شرکت بیمه سینا مراجعه نمایند.

مدیریت استان خراسان جوبی

جناب آقای هادی امیری
 ریاست محترم شرکت بیمه آسیا خراسان جنوبی

 انتصاب جناب عالی را به عنوان رئیس شورای هماهنگی بیمه ای استان
 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده و امیدواریم حضورتان در این سمت 

باعث رشد و شکوفایی هر چه بیشتر صنعت بیمه ای استان گردد.

انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا خراسان جنوبی

سرکـار خـانم ایـزدی
ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان خراسان جنوبی  

 انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان رئیس اداره ثبت شرکتها تبریک عرض نموده
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خستگی ناپذیر شما و همکاران گرامی تان، سالمتی و 

توفیقات روزافزون برای شما و همه همکاران این مجموعه را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت داده پردازان خانمها محمدنژاد             
 )ثبت شرکتها و ثبت تغییرات ، میدان شهدا (

با نهایت تاسف درگذشت

 فاطمه شناسا  )همسر شادروان محمد علی خزاعی بازدید
والده آقای فریدون و خانم ها فریده و فروغ خزاعی بازدید( 
را به اطالع کلیه اقوام، دوستان، آشنایان و تمامی همشهریان محترم می رساند: 

مراسم تشییع جنازه آن مرحومه
 امروز یکشنبه 96/۴/18 ساعت 17 از محل غسالخانه انجام می گردد.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند در نظر دارد: در راستاي اجراي دستورالعمل 
واگذاري داروخانه بیمارستاني به بخش غیر دولتي، محل داروخانه سرپایي بیمارستان شهداء قاین 
را از طریق برگزاري مزایده عمومي به اجاره واگذار نماید. لذا از کلیه داروسازان و شرکت هاي داراي 
مجوز از کمیسیون قانوني داروخانه ها دعوت به عمل مي آید ضمن بازدید از محل مورد نظر با 
رعایت مهلت هاي تعیین شده نسبت به خریداري اسناد مزایده اقدام و پس از تکمیل در موعد مقرر 

تحویل نمایند.
1( مدت انجام کار: یک سال شمسی 

2( مدارك الزم جهت خرید اسناد مزایده:
الف( واریز مبلغ 150/000ریال به شماره حساب 21۷816219800۷ بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش 

آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
 http://iets.mporg.ir ب( دریافت رایگان از طریق پایگاه ملي مناقصات به آدرس

ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632395252 تماس حاصل فرمایید.
3( مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 96/04/18 لغایت 96/04/21

۴( مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداري مورخ 96/05/01
5.نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

ضمانتامه معتبر بانکی به مبلغ 12/000/000 ریال یا چک تضمین شده بانکی یاواریز نقدی به شماره 
حساب 2643856بانک رفاه شعبه معلم بیرجند بنام سپرده شرکت در مزایده 

6( محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي - دبیرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل 
و رسید دریافت گردد.

7( شروع فرآیند بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 96/05/02 - سالن معاونت توسعه 
)سازمان مرکزي دانشگاه(

در ضمن هزینه نشر آگهي بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: جهت دریافت پیامک های اجاره داروخانه ها، بوفه ها، انتشارات، خشکشویی، آژانس های 
دانشگاه عدد 26 را به شماره 30004848۷۷ ارسال فرمایید. 

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

مزایده عمومي واگذاري به اجاره مكان داروخانه سرپایي 
بیمارستان شهداء قاین )شماره 96-22(

خداوند  از  استعانت  با  حسابی  دکتر  دور  راه  از  آموزش  مدرسه 
از تحصیل )پسر( در دوره  بازماندگان  از  تابستان   ترم  برای  متعال 
مهارتی  رشته   6 در  کاردانش  و  نظری(  های  )رشته  متوسطه  دوم 
)تاسیسات حرارتی و برودتی،  نقشه کشی ساختمان ، کابینت سازی 
چوبی ، تعمیر موتور خودرو ، برق صنعتی و مرتع داری( ثبت نام 

می نماید.

مکان: پاسداران 12- خیابان ایثارگران 
 دبیرستان شهید شریفی پناه 

زمان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۴ الی 8 بعدازظهر
پایان ثبت نام: 96/۴/21

تلفن: 0915161۴178/ 09155619553/ 1۴ -32232813

اطالعیـــه
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آخرین مهلت ارائه اظهارنامه »اشخاص حقوقی و صاحبان امالک« اعالم شد

به گزارش سازمان امور مالیاتی، نادر جنتی اظهار داشت: براساس قانون، ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری برای عملکرد سال 
۱۳۹۵ است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. وی با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی )تا پایان 

تیرماه( است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیرقابل بخشودگی خواهد بود.

سرمقاله

دریای  از  آب  انتقال  از طریق  سرمقاله(کارخانه  )ادامه 

عمان تامین شود نه از منابع ضعیف زیر زمینی استان.
ولی چه خوب بود که از ابتدا بجای این کارخانه ، 
ساخته  خورشیدی  سلول  کارخانه ی ساخت  مثال 
میشد تا از محصوالت آن در تولید انرژی پاک نیز 
استفاده شود.پنج: بارور سازی ابرها؛خداراشکر با درایت 
مسئولین استان، در سال گذشته شاهد چندین دفعه 
بارورسازی ابر ها در استان بودیم لذا نهایت تشکر و 
قدردانی از مسئولین را داریم و ان شاا... ادامه دار باشد.

پایان عرض میکنم مخاطب هر پنج راه حلی  در 
که ذکر شد قبل از مردم ، مسئولین و نمایندگان 
استان در مجلس هستند.خطاب به مسئولین عرض 
بکن« کاری  رسد  می  دستت  که  :»ای  کنم  می 

وعده نعمت زاده برای ایجاد ۴۵۰ هزار 
شغل صنعتی در سال جاری

به  اشاره  با  ایسنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت 
این که یک میلیون شغل جدید در بخش صنعت 
و معدن طی چهار سال گذشته ایجاد شده است، 
از پیش بینی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید توسط 
این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و اظهار کرد 
که بانک ها به تنهایی توانایی حل مشکالت بخش 

صنعت و معدن را ندارند.

هشدار جدید بانک مرکزی به 
سپرده گذاران کاسپین

مهر- یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: 
تنها ۸۰شعبه  کاسپین که اسامی آنها در سایت 
پرداخت  به  مجاز  دارد  وجود  مرکزی  بانک 
این  از  خارج  در  که  اتفاقی  و  هستند  سپرده ها 

شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست.

ثبت احوال: کارت های ملی قدیمی
 تا پایان 96 اعتبار دارد

فارس-سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
پایان سال ۹6  تا  کارت های ملی صادره قدیمی 
اعتبار دارد، بنابراین بر اساس مصوبه هیأت دولت 
درباره کارت های ملی نمونه قدیم به طور رسمی 
برای  باید  و  اعتبار است  فاقد  اعالم می شود که 
شود.سیف ا...  اقدام  ملی  هوشمند  کارت  صدور 
کارت  صدور  تاریخ  که  افرادی  افزود:  ابوترابی 
ملی قدیمی آنها بین سال های ۸۰ تا ۸۹ است، 

از ابتدای سال ۹7 کارت شان فاقد اعتبار است.

 دعوا و قهری نیست که احتیاج به آتش بس باشد

امنیت  کمیسیون  بروجردی،رئیس  الدین  عالء 
اسالمی  خارجی مجلس شورای  سیاست  و  ملی 
در مورد به کار بردن اصطالح آتش بس از طرف 
وجود  قهری  و  دعوا  گفت:  اصولگرایان  برخی 
اختالفات  این  باشد  بس  آتش  به  نیاز  که  ندارد 
نظرها در محیط آزاد جمهوری اسالمی ایران طبیعی است و بحث این 

است در برابر توطئه های دشمن این اختالفات را کنار بگذاریم. 

کوبیدن سپاه آبرو نمی آورد، به خود بیایید

سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: دار و ندار خانواده شهدا برای انقالب رفت، 
این شهدا رفتند تا ما از خواب غفلت بیدار شویم 
و هم صدایی با امریکا، اسراییل و منافقین نکرده 
و سپاه را نکوبیم، کوبیدن سپاه برای کسی آبرو و 
ارتقاء مقام اجتماعی نمی آورد، متهم کردن سپاه به بهانه های مختلف، 

جهل و ندانم کاری نیست، به خود بیایید.

بهمنی : نباید جامعه را دو قطبی و سه قطبی کنیم 

اصول گرای مجلس گفت:  نماینده  بهمنی  محمود 
این بزرگترین آسیبی است که ما بخواهیم کشور را 
دوقطبی و یا سه قطبی کنیم. ما در هر رفتار و گفتاری 
باید مصالح نظام را ببینیم .رئیس کل بانک مرکزی در 
دولت احمدی نژاد اظهار داشت: دلیلی ندارد ما برای 
مسائل گروهی و جناحی کشور را به چالش بکشانیم. بزرگترین خیانت به کشور 

این است که ما به این اختالفات دامن بزنیم و کشور را چندقطبی کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
خود  از  اصالح طلبان  اگر  گفت: 
شروع کنند و جلوی تفرقه را بگیرند، 
می کنند. شروع  هم  اصولگرایان 

اسدا... بادامچیان در رابطه با تخریب 
شخصیت های نظام در مراسم های 
علیه  تحقیر  نوع  هر  گفت:  ملی 
با  نیست.او  خوب  باشد،  هرکسی 
از  تخریب ها  متاسفانه  اینکه  بیان 
دولت اصالحات شروع شد و زمانی 
که  آنهایی  همه  کردند  مطرح  که 
پیام دوم  به آقای ناطق رای دادند 
خرداد را نفهمیدند کدورت ایجاد شد، 
ادامه داد: وقتی به یک عده ای که 
در انتخابات رای دادند بگوییم نفهم 
آن  علیه  که  است  طبیعی  هستند 
واکنش نشان داده خواهد شد. او در 
رابطه با اینکه آیا این تقابل ها نتیجه 
نبود،  اختیار  آتش به  از  سوءبرداشت 

گفت: آتش به اختیار یعنی در زمانی 
که دشمن بمباران می کند فرمانده 
یک ارتش دستور می دهد هرکسی 
کار خود را انجام دهد و کسی نباید از 

آن برداشت ناصحیح داشته باشد که 
البته رهبری نظر خود را اعالم کردند 
رهبری  ما  همه  فصل الخطاب  و 
وقتی  داد:  ادامه  بادامچیان  است. 
یک مسئول شروع به تخریب کند 

به  تخریبی  واکنش  جامعه هم  در 
دنبال دارد اما اگر بگویند ما راهمان 
و  داریم  مشکالتی  و  است  این 
به  برخوردها  می خواهیم،  کمک 

خورد.او  خواهد  رقم  دیگر  گونه ای 
در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد آتش 
شدن  کمرنگ  برای  راهی  بس 
گفت:  شد،  خواهد  جناحی  مقابله 
من اصال وارد این بحث نمی شوم.

متاسفانه تخریب ها از دولت اصالحات شروع شد
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه :

جهانگیری گفت : سیاست تعامل با 
بخش  که  است  کارهایی  جزء  دنیا 
نقش  آن  در  تواند  می  خصوصی 
در  تواند  نمی  اما  کند  ایفا  موثری 

سیاست گذاری ها موثر باشد. دولت 
از  را  دیوارها  تا  کرد  تالش  یازدهم 
بین بردارد و فکر می کنیم این توفیق 
نصیب شد. ما به هر حال موفق شدیم 
با اجرای برجام گام های نخست را 

برداشته و ایران هراسی را به ایران 
های  فرصت  کنیم.  تبدیل  دوستی 
کردیم.  معرفی  را  گذاری  سرمایه 
به محض باز شدن فضای سیاسی 

موجی از سرمایه گذاری خارجی به 
سمت ایران سرازیر شد. البته اینکه ما 
چقدر توانستیم از این فرصت استفاده 
دارد.جهانگیری  بحث  جای  کنیم، 
باید  میلیونی  کشور ۸۰  این  گفت: 

به دنبال  اشتغال  برای حل مشکل 
فرصت بازارهای خارجی باشد. وظیفه 
را  این است که شرایط الزم  دولت 
ایجاد کند تا فعاالن اقتصادی بتوانند 
در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و 
وظیفه بخش خصوصی هم این است 
که تولیدی داشته باشد که بشود آن را 
در این بازارها عرضه کرد.او ادامه داد: 
وظیفه بعدی دولت تامین مالی است. 
هیچ کشوری نیست که مسیر توسعه 
منابع  و  باشد  کرده  را طی  صنعتی 
مالی دنیا را به خود جذب نکرده باشد. 
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: 
آمدن شرکتی مانند توتال و امضای 
است  معنی  این  به  ایران  با  قرارداد 
فرصت  قدری  به  ما  کشور  در  که 
مطرح  های  شرکت  که  دارد  وجود 
سرمایه  برای  فرصت  این  از  دنیا 
کند. می  استفاده  ایران  در  گذاری 

با اجرای برجام ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کردیم

توصیف خاص سردار سلیمانی از حمله موشکی سپاه

بچه  که  کاری  گفت:  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
ها  این موشک  دقت  و  در ساخت  ملت  این  های 
این ملت  تربیت متخصص ها کردند، بچه های  و 
بود. شگرف  کاری  پاسدارن؛  سپاه  بچه های  نه 
این  در  ام؛  دیده  بسیاری  موشکی  حمالت  من 
حمله موشکی سپاه مصداق »و ما رمیت إذ رمیت و لکّن ا... رمی...« را به 
درصد. صد  زیادی،  بسیار  دقت  با  دیدم.  حقیقی  معنای  به  و  خود  چشم 

ترامپ تاکنون بر خالف برجام عمل نکرده است

ایران  تخت روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
با بیان اینکه  ترامپ  تاکنون خالف برجام عمل 
اطرافیانش  و  ترامپ  گفت:صحبت  است،  نکرده 
است.  بوده  لفاظی  بیشتر  برجام،  درباره ی  تاکنون 
بعضی اوقات شنیده می شود آمریکایی ها در شعارهای 
نیز نمی تواند  ایران  انتخاب ها روی میز است،  خود می گویند که همه ی 
دست روی دست بگذارد و خود را آماده نکند. ما باید آمادگی داشته باشیم.

قرارداد توتال حاکی از شکسته شدن تحریم های است

امید  فراکسیون  رئیس  نایب  تابش  محمدرضا 
با  توتال  قرارداد  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
برجام  های  تحریم  شدن  شکسته  از  حاکی  ایران 
از نظر سیاسی حائز اهمیت است و منافع  است و 
یابد. می  ارتقا  قراردادهایی  چنین  با  کشور  ملی 
اشتغال یک  ایجاد  و  به رشد هشت درصدی  برای رسیدن  ما  افزود:  وی 
خارجی هستیم. عظیم  بسیار  منابع  جلب  نیازمند  سال،  در  نفری  میلیون 

فاجعه ی خاموش

* سیدمحمدامین حسینی

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱ ( دشت های اطراف سربیشه 

وضعیت نامطلوبی دارند و زمین دچار نشست ها و 
نیازی  آب  کمبود  است.مشکل  شده  هایی  شکاف 
به آمار و ارقام ندارد چراکه تانکر هایی که در جاده 
 های استان، آب مورد نیاز روستاها را تامین می کنند

تا  که  است.روستاهایی  فاجعه  عمق  گویای  خود 
همین دو سال پیش نیازی به آب تانکر نداشتند و 
قنات هایشان جوابگوی نیازهایشان بود ولی امروزه 
ریززمینی های  آب  سطح  رفتن  پایین  دلیل   به 

وخشکسالی نیازمندبه آب تانکرشده اند.
اما راه حل چیست؟چند راه برای مدیریت و کاهش 
بحران وجود دارد.اول:صرفه جویی بویژه در بخش 
خانگی  بخش  در  جویی  صرفه  کشاورزی؛اگرچه 
بدلیل گران تمام شدن آب سالم بسیار مهم است 
اما بیشترین اسراف آب در بخش کشاورزی است.

آبیاری درختان و باغات با روش غرقابی بالی جان 
منابع آبی کشور و استان است.مسئولین استان باید 
به فکر گسترش سریع آبیاری قطره ای از طریق ارائه 
تسهیالت و طرح های انگیزشی باشند و کشاورزان 
عزیز نیز باید پذیرای آن باشند چرا که با مصرف آب 
کمتر همان تولید همیشگی را خواهند داشت و میتوانند 
به فکر توسعه ی کشاورزی خود باشند.دوم:ترمیم 
دارای  اولین شهر  بیرجند،   لوله کشی شهری؛شهر 
لوله کشی ، امروزه از نقص در لوله ها رنج می برد و 
هدر رفت سی درصدی آب در شبکه ی لوله کشی 
استان تیتر رسانه ها شده است.یعنی شش میلیون 
رود!سوم:انتقال آب  متر مکعب آب سالم هدر می 
از دریای عمان؛این طرح  با سرعت الک پشتی در 
حال حرکت است و همچنان نیازمند سرمایه گذاری 
 و فاینانس.چهارم : استفاده از صنایع متناسب با استان؛

باید از صنایعی استفاده شود که نیاز کمی به آب دارد 
نه آنکه در منطقه ی کم آب استان ما کارخانه ی 
فوالد زده شود.احداث کارخانه ی فوالد که نیاز به 
آب بسیار زیادی دارد در استان کم آب خراسان جنوبی 
غیر کارشناسی بوده و این کارخانه هم االن و هم در 
آینده دچار مشکل خواهد بود.چندی پیش برخی از 
مردم خضری دشت بیاض به دلیل صدور مجوز برای 
برداشت آب توسط کارخانه ی فوالد اعتراض کردند 
و بدرستی شعار آب می رود و آهن می آید سر 
دادند و گفتند ما نمیخواهیم قربانی فوالد شویم.
 در صورت ادامه ی برداشت آب توسط کارخانه ی

آب  منابع  و  طبیعت  به  شدید  ای  ضربه  فوالد 
استان وارد خواهد شد.البته بنده با تعطیلی کارخانه 
و بیکاری کارگران آن و ضرر سهام داران مخالفم 
مقابل( ستون  در  .)ادامه   .  . آب  که  دارم  آن  بر  نظر  و 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نمایشگاههای بین المللی استان خراسان 
جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 2042 و شناسه ملی 10360037570

به اطالع کلیه سهامداران شرکت نمایشگاههای بین المللی استان خراسان جنوبی می رساند: در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه که روز شنبه مورخ 96/4/31 ساعت 19 در محل دفتر شرکت واقع در 

خیابان غفاری - سه راه ابن حسام با کدپستی 9717844741 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان  2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 95-94 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 6- سایر مواردی که در صالحدید مجمع عمومی محترم باشد.
ارائه آخرین آگهی تغییرات ثبتی برای اشخاص حقوقی و وکالت نامه جهت حضور در جلسه و یا اعالم 

کاندیداتوری الزامی می باشد.
هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده 
 شرکت نمایشگاههای بین المللی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 2042 و شناسه ملی 10360037570

 به اطالع کلیه سهامداران شرکت نمایشگاههای بین المللی استان خراسان جنوبی می رساند :
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه که روز شنبه مورخ 96/4/31 ساعت 18 در محل 
 دفتر شرکت واقع در خیابان غفاری سه راه ابن حسام با کدپستی 9717844741 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1-  افزایش سرمایه شرکت و سایر مواردی که در صالحدید مجمع عمومی محترم باشد

ارائه آخرین آگهی تغییرات ثبتی برای اشخاص حقوقی و وکالت نامه جهت حضور در جلسه و 
یا اعالم کاندیداتوری الزامی می باشد.

هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
      شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه        تاریخ انتشار: 1396/4/18

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه ساعت 10 روز شنبه تاریخ 
1396/4/31 در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی)ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 الی 12 تا 
تاریخ 1396/4/28 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395- 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل  هیئت مدیره برای 
مدت سه سال 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6- طرح و تصویب تغییرات 
اعضا و سرمایه 7- تعیین حق الزحمه بازرس برای سال 95-96 8- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری 
شرکت تعاونی 9- طرح و تصویب آیین نامه اداری استخدامی 10- تصمیم گیری در خصوص پاداش، حقوق 

هیئت مدیره تعاونیو مزایای هیئت مدیره

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص(

آگهی حق تقدم شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملی 14003999025 در اجرای ماده 169 الیحه اصالحی 
قانون تجارت، به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 
طبس )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1114 می رساند، با عنایت به مصوبه مجمع عمومی 
العاده مورخ 1394/6/9 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره با  فوق 
رعایت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص سلب حق تقدم بخشی از 
سهام جدید، نظر به این که مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 23/561/910/000 ریال به مبلغ  
100/000/000/000 ریال منقسم به 10/000/000 سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق آورده نقدی 
حداکثر در مدت 36 ماه افزایش یابد. لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از 
تاریخ نشر این آگهی طبق ماده 167 الیحه اصالح قانون تجارت نسبت به دریافت برگ شرایط الزم 
عضویت و واریز وجه سهم خریداری شده بر مبنای طرح تاسیس استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید 
سهام را به حساب سپرده شماره 709244716 این شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه طبس واریز 
و اصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در طبس بلوار امام رضا )ع( ساختمان شماره 2 جهاد 

کشاورزی کدپستی 9791653876 تسلیم نمایند.

هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 5439 و شناسه ملی 14006236371

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت فوق می رساند: در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت 
9 مورخ 1396/4/31 در شهرستان بیرجند - پاسداران 19 - نبش پیتزا  پازل - طبقه دوم - کدپستی 

9718636118 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت
هیئت مدیره شرکت

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، 
جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت 

اتومات( 09303107002  
09155614880

میهمان نشست ارتباط مردمی مسئولین استان در روزنامه آوای خراسان جنوبی 

 خواهند بود. جهت ارتباط با ایشان و طرح سواالت و انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود می توانید از روش های ذیل اقدام فرمایید:
سواالت، انتقادات و پیشنهادات خود را حضورا در محل دفتر با ایشان مطرح نمایید.
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 دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی 

سرپرست اداره کل  جناب آقای محمدرضا پاک گهر
امور مالیاتی استان

روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی

311۰۴

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در نظر دارد:

از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامین کننده واجد صالحیت 
در مناقصه ای با موضوع ذیل اقدام نماید.

نام  و نشانی مناقصه گذار: جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی به آدرس بیرجند، خیابان 
معلم، میدان مادر    تلفن: 056324219900  

موضوع مناقصه:

تعدادمشخصاتنوع تجهیزاتردیف
اسکرو با ظرفیت 120 تن- دو چیلر هوا خنک1

کمپرسوره با کندانسورهوایی
دو دستگاه

منابع تامین مالی: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: یک فقره ضمانت نامه بانکی 
معتبر به مبلغ 300/000/000 )سیصد میلیون ریال( دارای حداقل 3 ماه اعتبار و قابل تمدید 

به نفع جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی
 زمان ، مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : متقاضیان از تاریخ 96/4/19 تا 
پایان وقت اداری96/4/20 با تقاضای کتبی و معرفی نماینده برای دریافت اسناد مناقصه به 
آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا مورخ 96/4/30 خواهد بود

مکان تحویل اسناد: دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت 8/30 صبح روز شنبه مورخ 

96/4/31 در محل دفتر مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی خواهد بود.
مدارک الزم برای دریافت اسناد: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*18  تیر 1396* شماره 3827

۱۶۵۲ مسافر در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافتند
مهر-رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اسکان هزار و ۶۵۲ مسافر در مدارس استان خبر داد.مهدی نژاد 
بیان کرد: هشت پایگاه، ۱۵ آموزشگاه و ۱۲۴ کالس درس آماده میزبانی از مسافران تابستانی هستند.وی با بیان اینکه  ۸۹ نفر از عوامل اجرایی 
برای اسکان مسافران تابستانی در مدارس فعالیت دارند، اظهار کرد: تاکنون ۴۵۹ خانوار فرهنگی با تعداد هزار و ۶۵۲ نفر در مدارس اسکان یافته اند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

قانون  در  که  درشهری  تأسف  بسی  باسالم جای 
 ۸ روی  پیاده  در  است  شده  خفه  گاهی  و  غوطه 
متری خیابان دانشگاه توقف سوبل قانونی محض 
است ولی در پیاده روی ۱0  متری خیابان ۱۵ خرداد 
و  پارک خودرو جرم   ) بعثت  و  مدرس  )حدفاصل 

مخفیانه جریمه اعمال می گردد  خدا قوت 
۹۱۵....3۵۲

شهردار  دلسوزانه  زحمات  از  فراوان  تشکر  ضمن 
منطقه ۲ جناب ربیعی ,خواهشمندیم فضای سبز 
و  نکنند  فراموش  را   کاج(  )درختان  مدرس  ۵۲ 
نسبت به زیبا سازی آنجا اقدامات الزم را انجام دهند 
۹۱۵....۲7۸

با سالم، برخود واجب دانستم از چاپ تذکرشهروند 
پاسداران،  تقاطع  سازی  ایمن  درخصوص  عزیز 
تشکر  مرگ!  راه  چهار  به  معروف  جماران 
نمایم،بدرستی شهروندگرامی فرمودند و اینجانب از 
شما تقاضا دارم جهت رفع مشکل،گروهی اعزام تا 
درمحل از افراد این محل گزارشی تهیه تا راهنمایی 

و رانندگی را ازخواب شیرین بیدار نمایند. باتشکر
۹۱۵....۴۲۸

محترم  مسئوالن  خدمت  نباشید  وخسته  سالم 
استان اعم از شهرداری .فرمانداری و دیگر مبادی 
خصوصا صدا وسیما و رسانه های استان .به عنوان 
وسازمانهای  ادارات  به  مکرر  بطور  شهروند  یک 
مذکور در خصوص مشکالت خیابان فهمیده ۱۵ 
تلفنی  تماس  مکاتبه   مراجعه  حضوری  بیرجند 
داشته ام متاسفانه متاسفانه هیچ نهادی حاضرنشد 
مشکالت ما را پیگیری نمایند فقط شماره تماس 
گرفتند وعنوان باشد درصورت لزوم با شما تماس 
نه  وحتی  نکردند  حساب  آدم  را  ما  گیریم   می 
مکان  به  ومراجعه  مصاحبه  به  حاضر  نه  تماس 
مذکور جهت مشکالت فوق شدند هرج ومرج در 
ادارات  استان بیداد می کنه خواهشا یکی جهت 
رضای خدا جوابگوی ما باشد دبیر محترم روزنامه 
آوا خواهشا برا چندین نوبت متوالی زحمت بکشید 

پیام مارا به گوش مسئوالن برسانید باتشکر
۹۱۵...۲33
این  جوادیه  مردم  برای  بیرجند  برق  اداره  سالم 
همه نصب تیر برق چه حاصلی داره حیف نیست 
این هزینه های اضافی خوبه یک کارمثبت انجام 
کارتان  عجیبه  واقعا  روستاها  برای  انهم  دهید 

دریک کوچه روبروی هم تیربرق !
۹۹0...0۸۵
لطفادرخصوص  یک  منطقه  محترم  شهردار 
آسفالت وجدول کشی محله جلیالن اقدام نمایید 

باتشکر اجرکم عندا...
۹۱۵...3۵۸
و  قوت  خدا  محترم ضمن عرض  شهردار  سالم 
شهرداری  مجموعه  مسئوالن  و  نباشید  خسته 
نارنج  خیابان  محترم  اهالی  از  نمایندگی  به  بنده 
در  واقع  ا...  بقیة  در مسجد  ترنج که  و  و صدف 
خیابان صدف ۵ در خصوص نبود وسایل ورزشی 
در پارک منطقه و سیستم روشنایی مناسب چندین 
مرحله مطرح گردیده که جوانان بتوانند از وسایل 
ورزشی استفاده نمایند لذا اگر امکان دارد ساکنین 
فرمایید  مند  بهره  ورزشی  امکانات  از  را  محل 
شهرداری  مجموعه  از  تشکر  با  عندا...  اجرکم 
ضمنا حدود یکماه پیش هم پیام رسانی شده اما 

متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است
۹۱۵...۵3۶
آرزوی   ، آوا  روزنامه  کارکنان  حضور  باسالم 
سالمتی و کامیابی برای شما و همه مردم عزیز 
از همشهریانم  وناراحتی من مثل خیلی  ، گالیه 
اتوبوسهای شرکت واحد میباشد ۱: چرا  وضعیت 
به اتوبوسهای دارای مشکل فنی و دودزا واغلب 
فرسوده ،به سهولت کارت معاینه فنی و اجازه تردد 
میدهند درصورتی که خودرو شخصی یا تاکسی به 
راحتی قادر به گرفتن کارت معاینه فنی نیستند. 
به  اتوبوس که  رانندگان خاطی  با بعضی  ۲: چرا 
قوانین راهنمایی ورانندگی احترام نمیگذارند مثل 
ازایستگاه،  در خارج  توقف  و  قرمز  از چراغ  عبور 
اغلب روی پل  ایستگاه در خیابان جمهوری ۲۹ 
نزدیک دکه پلیس برخورد نمیشود اگر هم به این 
رانندگان بخاطر سد معبر وتوقف نابجا تذکر بدهیم 
با لحن بد و وقیحانه جواب می دهند . از ماموران 
کنیم می  خواهش  ورانندگی  راهنمایی   محترم 
رانندگان  دیگر  مانند  خاطی  رانندگان  این  با   

وسایل نقلیه برخورد نمایند 
۹۱۵...3۲۹
دوست گرامی که به عنوان سخنران از طرف ... در 
مسجد ... برای حاضرین مطالب خوبی رو بیان نمودین 
ضمن تشکر فقط خواستم عرض کنم که اینکه بگیم 
فالن جا بد حجابی هست فالن جا دوستی های نا 
مشروع هست و چرا کاری انجام نمیشه که مسئول 
امر به معروف  استان که مسئول خودتان هستند 
کنید. را مطرح   بروید موضوع  ایشان  با خود  باید 
۹3۵...3۹۵

جوابیه صدا و سیمای استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
افزایش  مورخ ۹۶/۴/۱۱ به استحضار می رساند 
حیطه  در  کشور  سطح  در  دیجیتال  های  شبکه 
از  متمرکز  صورت  به  و  نبوده  مراکز  اختیارات 
سوی سازمان صدا و سیما انجام می شود ،ضمن 
این  که پیرو اطالع رسانی قبلی با توجه به بهبود 
جدید  شبکه  ،تعدادی  موجود  های  ساخت  زیر 
استان  مرکز  در  دیجیتال  فرستنده سوم  بر روی 
گیرنده  مجدد  تنظیم  با  که  گردیده  اندازی  راه 
است دریافت  قابل  بیرجند  در  دیجیتال  های 

 شاید خیلی از ما تجربه سرقت به هر نحوی 
را داشته باشیم، از سرقت های خرد گرفته تا 
که  »مهمه«  های  سرقت  پلیس  اصطالح  به 
شامل سرقت از منزل، بانک، اماکن و وسائل 
از جمله  اما سرقت های خرد  نقلیه می شود، 
سرقت هایی است که شاید در طول روز بارها 
و بارها اتفاق بیفتد آن هم در پس بی دقتی که 

سارقان نسبت به آن آگاهی دارند.
سه  گوید  می  همواره  پلیس  ایرنا  گزارش  به 
بروز  در  سهولت  و  فرصت  سرعت،  مولفه، 
اما  است  بویژه سرقت های خرد مهم  سرقت 
سارقان  برای  مولفه  سه  این  در  عرصه  وقتی 
با  آنها  های  سرقت  ندرت  به  شود،  تنگ 

موفقیت همراه خواهد بود.
از  که  چرا  دارند  باالیی  العمل  سارقان عکس 
برای  را  وقتی شرایط  و  استفاده کرده  فرصت 
آنها فراهم کنند، مقوله سهولت به میان می آید 
و این دو مولفه فرصت و سهولت، سبب عکس 
العمل سریع آنها و در نتیجه سرعت می شود.

بر این اساس باید فرصت را از سارقان گرفته و 
با اقدامات پیشگیرانه راه را برای انجام سرقت 
فراهم نکنیم.یکی از سرقت هایی که به راحتی 
کیف  شود،  می  انجام  ها  خیابان  و  کوچه  در 
قاپی یا سرقت گوشی های همراه است به گونه 
ای که شاید برای خودمان اتفاق افتاده باشد یا 
در خیابان شاهد انجام اینگونه سرقت ها بوده 
ایم.از آنجایی که این روزها با توسعه تکنولوژی 
هر روز یک مدل گوشی پیشرفته و گران وارد 
که  دانست  ذهن  از  دور  نباید  شود،  می  بازار 
سرقت گوشی ها همراه کمتر شود بلکه شاید 
هر روز شمار این نوع سرقت ها افزایش یابد 
شمار  به  ها  سرقت  ترین  راحت  از  یکی  زیرا 
را  به هر میزان پلیس نظارت خود  می رود و 
بیشتر کند، فایده ای نخواهد داشت چرا که هر 
شهروندی باید پلیس خود باشد و در این زمینه 

اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار دهد.
جنس  از  هایی  سرقت  به  اجمالی  نگاهی  با 
که  برد  خواهیم  پی  همراه،  گوشی  مثل  خرد، 
استفاده  مالباخته  دقتی  بی  از  سارقان  عمدتا 
از  کنند.یکی  می  اقدام  سرقت  برای  و  کرده 
بسته  دستانش  به  قانون  دستبند  که  سارقانی 
شده و پرونده سنگینی در زمینه سرقت گوشی 
تلفن همراه دارد، به این مساله اشاره کرده و 
می گوید: همواره در تمام سرقت ها به میزان 
هایی  سرقت  ام،  کرده  دقت  مالباختان  توجه 
اطراف  به  توجهی  مالباخته  که  بوده  موفق 
از  مراقبت  در  دقتی  ترین  کوچک  و  نداشته 
این  از  و  نداشته  نیز  خود  همراه  تلفن  گوشی 
زمان  کوچکترین  در  و  کرده  استفاده  فرصت 
ممکن و بی آنکه مالباخته احساس خطری از 
می  سرقت  به  اقدام  کند،  خود  اطراف  محیط 
کردم.اگر گفت و گویی با مالباختگان نیز داشته 
باشیم، متوجه خواهیم شد و حتی آنها نیز این 
اطرافم  متوجه  که  کنند  می  تایید  را  مساله 
نبودم، ذهنم درگیر بود و...از آنجایی که مسیر 
ردیابی گوشی و شناسایی سارقان به گونه ای 
طوالنی و وقت گیر است برخی از مالباختگان 
از مال خود گذشته و ترجیح می دهند درگیر 
این مسیرهای طوالنی و به گفته خودشان بی 
نتیجه نشوند به همین دلیل است که سارقان 
بدون هیچ ترس و واهمه ای هر روز جسورتر 

شده و دست به این اقدام می زنند. 
بار  برای  ساله   ۲3 جوان  سعید  همراه  گوشی 
دوم طعمه سارقان گوشی های همراه شد، می 
گذشته  سال  قیمت  گران  گوشی  یک  گوید: 
از  بعد  گذاشتم  جا  تاکسی  در  بودم  خریده 
زد  زنگ  ما  منزل  به  فردی  ماه،  یک  گذشت 
و  ام  خریده  فردی  از  را  شما  گوشی  گفت،  و 
هزار   ۴۵0 دریافت  با  را  گوشی  این  حاضرم 

تومان به شما بفروشیم در حالی که گوشی ام 
را یک میلیون و 700 هزار تومان خریده بودم. 
وی ادامه می دهد: بعد از این تماس به دادسرا 
رفته و نامه ای به من دادند تا به اپراتور تلفن 
همراه داده شود تا گوشی همراه مورد ردیابی 
از  را  خودم  گوشی  نهایت  در  اما  گیرد،  قرار 
می  ادامه  جوان  این  کردم.  خریداری  سارق 
همراه  تلفن  گوشی  که  مدتی  در  البته  دهد: 
و  بوده  روشن  تلفن  گوشی  شد،  می  ردیابی 
ام  گوشی  اصال  گویا  اما  بود  خودم  دست  در 
را ردیابی نکرده اند چون هیچ گونه تماسی از 
سوی پلیس با من گرفته نشد. برای دومین بار 
گوشی دیگری را که به تازگی خریداری کردم، 
تهران  اصلی  از خیابان های  در یکی  سارقان 
سمت  به  که  حالی  در  کردند.  سرقت  من  از 

مخالف یکی از خیابان اصلی و پرتردد تهران 
در حال حرکت و مکالمه بودم، ناگهان ضربه 
دستم  از  گوشی  و  وارد  سرم  به  پشت  از  ای 
شدند.  متواری  موتور  با  سارقان  و  شده  ربوده 
بالفاصله با ۱۱0 تماس گرفتم، بعد از تماس، 
موتور سوار پلیسی سریع به محل وقوع سرقت، 
رسیده و در حالی که در حال تهیه گزارش بود 
یکی از خودروهای نیروی انتظامی نیز خود را 
به محل رساند. زهره، خانمی حدودا 3۸ ساله 
مبلغ  با  را  همراهش  تلفن  گوشی  که  است 
باالیی خریداری کرده بود، در حالی که پشت 
قرار  دستبرد  مورد  بود،  نشسته  خودرو  فرمان 
می گیرد. بعد از گذشت حدود یک ماه و طی 
کردن مراحل قانونی از طریق آگاهی و مرکز 
ردیابی  همراهم  تلفن  دادسرا،  گوشی  ردیابی 
استان  های  از شهرستان  یکی  در  شد، سارق 
تهران دستگیر شد و پس از تحویل سارق به 
دادگاه، پس از سه روز بدون هیچ دلیل و مدرک 
شد.  آزاد  فرد  این  گناهی،  بی  بر  دال   قانونی 
همراه  های  تلفن  ردیابی  های  روش 

ردیابی گوشی های تلفن همراه 
مجهز به سیستم عامل اندروید

مورد سرقت گوشی های  در  تامل  قابل  نکته 
هوشمند و اندرویدی این است که قابل ردیابی 
تا مالباختگان  براین اساس الزم است  هستند 
زیرا ضمن  اطالع دهند  را  موارد سرقت  حتما 
سرقت  های  محل  ها،  گوشی  این  ردیابی 
ها  محل  گونه  این  و  شناسایی  پلیس  توسط 
این  در  شود.پلیس  می  امن  نا  سارقان  برای 

زمینه دو راه توصیه می کند: 

روش اول؛ استفاده از اکانت گوگل 

به  گوشی  کردن  متصل  کار  این  نیاز  پیش 

بعدا  اینکه  .برای  است  میل«  »جی  اکانت 
 Android Device‘ قابلیت  از  بتوانید 
قابلیت های  از  یکی  که   ’Manager
کاربردی گوگل است استفاده کنید حتما باید 
یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی 
میل خود شوید. فرقی نمی کند از چه طریقی 
یوتیوب   ،Maps پلی،  گوگل  میل،  )جی 
کافی  فقط  شوید،  خود  اکانت  ....(وارد  و 
خود  اندرویدی  گوشی  طریق  از  یکبار  است 
باشید.  کرده  وارد  را  خود  میل  اطالعات جی 
باشد؛  گمشده  شما  گوشی  که  صورتی  در 
می توانید با مراجعه به این لینک و وارد کردن 
اطالعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود 

را با دقت بسیار خوبی شناسایی کنید. 

وجود سه گزینه برای اقدامات بعدی

به مدت ۵ دقیقه صدای زنگ   :Ring  1-
گوشی شما پخش خواهد شد. این مورد برای 
مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه 

است  مشکل  کردنش  پیدا  و  شده  گم  کوری 
با استفاده از این قابلیت می توانید گوشی خود 

را پیدا کنید.
-Lock ۲: با استفاده از این قابلیت می توانید 
را  خود  دستگاه  گوشی،  شدن  گم  صورت  در 

قفل کرده و برای آن رمزعبور بگذارید.
-Erase 3: این گزینه برای مواردی است 
بسیار  اطالعات  و  شده  گم  شما  گوشی  که 
حساسی در آن دارید که به شدت شما را نگران 
مواردی  در چنین  توصیه می شود  است.  کرده 
شما  اطالعات  تا  کنید  استفاده  قابلیت  این  از 
کال از روی گوشیتان پاک شود.گوشی شما در 
صورتی توسط این قابلیت گوگل ردیابی خواهد 
شد که به اینترنت متصل شده باشد. در واقع 
بار  آخرین  که  است  مکانی  شده،  ارائه  مکان 

گوشی شما آنالین بوده است.مسلما بهره گیری 
از گوشی های هوشمند بدون اتصال به اینترنت 
فایده چندانی ندارد پس به احتمال زیاد گوشی 
شما بعد از سرقت نیز به اینترنت متصل خواهد 
گوشی  باتری  اگر  می شود  توصیه  البته  شد. 
شما ظرفیت کافی را دارا است همواره دیتای 
گم  صورت  در  تا  کنید  روشن  را  خود  گوشی 

شدن سریع تر بتوانید آن را ردیابی کنید.

GPS روش دوم: استفاده از

پیش نیاز استفاده از این روش نصب نرم افزار 
 ’GPS SMS Phone Finder‘
کنید.  دانلود  را می توانید  افزار  نرم  این  است. 
حال بعد از اینکه نرم افزار را بر روی گوشی 
گوشی  که  صورتی  در  کردید  نصب  خود 
عبارت  دیگری  خط  از  کردید  گم  را  خود 
به  را   ’locateme YOUR_KEY‘
 ’YOUR_KEY‘ ارسال کنید.  خط خود 
اپلیکیشن  با اجرای  در واقع رمز شماست که 

شما  رمز  اگر  مثال  کنید  تعیین  را  آن  باید 
 locateme عبارت  باید  باشد   Cat92
صورت  این  در  کنید.  پیامک  را   Cat92
به صورت  شما  گوشی  فعلی  مکان  اطالعات 
وارد  با  شد.  خواهد  ارسال  برایتان  لینک 
کردن این لینک در مرورگر می توانید مکان 
کنید. مشاهده  نقشه  روی  بر  را  خود  گوشی 

گوشی   GPS حتما  باید  باشید  داشته  توجه 
افزار  نرم  این  از  بتوانید  تا  باشد  روشن  شما 
استفاده کنید. به این منظور می توانید همواره 
GPS خود را روشن نگه دارید و برای اینکه 
از  نشود  خاموش  GPS شما  از سرقت  بعد 
اپلیکیشن های قفل گذاری استفاده کرده و بر 
روی تنظیمات خود پسورد بگذارید.در صورتی 
سرقت  به  شما  گوشی  هستید  مطمئن  که 

شخصا  وجه  هیچ   به  است  نشده  گم  و  رفته 
از  حتما  و  نکنید  اقدام  موضوع  پیگیری  به 
طریق مراجع ذیصالح موضوع پیگیری شود.

مسیر ارتکاب سرقت
 را پرمخاطره کنید

پلیس  سرقت  با  مبارزه  معاون  رضا  سرهنگ 
با  کند  می  توصیه  شهروندان  به  ناجا  آگاهی 
به  را  سارقان  دسترسی  محیط،  سازی  ایمن 
اموال دشوار کنند یا با نظارت دقیق بر روش 
رفع  آن،  کنترل  و  اموال  به  دسترسی  های 
را  سرقت  ارتکاب  مسیر  نقاط ضعف،  و  منافذ 
پر مخاطره کرده و در نتیجه معادالت سارق را 
برهم زده و او را از ارتکاب جرم منصرف کنند.

از  پیشگیری  دیگر  تکنیک  افزاید:  می  وی 
سرقت، افزایش خطر ارتکاب سرقت با کاهش 
یا  ساختمان  در  افراد  ناشناختگی  و  گمنامی 
محل است که از این طریق ورود افراد ناشناس 
البته  که  آشکار شود  بهتر  احتمالی،  و سارقان 

در  بویژه  مراقب  مامور  یا  نگهبان  از  استفاده 
منطقه های محله محور تاثیر بیشتری دارد.

آخرین  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  معاون 
منافع  کاهش  را  سرقت  از  پیشگیری  تکنیک 
ناشی از ارتکاب این جرم دانسته و می گوید: با 
ردیابی اموال مسروقه به جهت شناسایی سریع 
صاحبان آن و نیز کنترل خرید و فروش اموال 
دست دوم، رسیدن به این هدف را ممکن می 
کند.سرهنگ موذن اضافه می کند: اکثر سارقان 
بالقوه کامال عقالنی اقدام کرده و برای رسیدن 
زیان،  و  موازنه سود  با  )سرقت(  به هدف خود 
بررسی موقعیت ها و فرصت ها، از روش ها و 
شیوه های آسان و کم خطر استفاده می کنند.

توانند  می  افراد  راستا  این  در  افزاید:  می  وی 
برای تغییر موقعیت های خاص که ارتکاب جرم 
در آن زیاد است با دشوار و پرخطر کردن و یا 
جاذبه زدایی، سارقان بالقوه را از ارتکاب سرقت 
منصرف کنند و آنان را مجبور به پذیرش این 
واقعیت کرده که منافع عدم ارتکاب جرم سرقت 
است. بیشتر  آن  ارتکاب  از  جدید،  وضعیت  در 

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا به سه 
عامل ضروری برای ارتکاب سرقت اشاره کرده 
و می گوید: فرد دارای انگیزه )سارق بالقوه( که 
زمینه ارتکاب سرقت را داشته باشد و سپس بزه 
دیده بالقوه با بی مباالتی، تحریک و در نهایت 
محیط پیرامونی زمینه و شرایط را برای ارتکاب و 
یا عدم انجام این جرم را برای مجرم فراهم می 
کند.به گفته سرهنگ موذن، در راستای کاهش 
اقدام به سرقت و ایجاد فرصت های موجود و 
نیز نامساعد کردن مقدمات ارتکاب جرم بایستی 
اقدامات پیشگیرانه حول سه محور مجرم، بزه 
شود.این  انجام  پیرامونی  محیط  و  بالقوه  دیده 
پیشگیری  برای  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام 
کاهش  دنبال  به  باید  سرقت  جرم  از  وضعی 
فرصت های جرم بود، می گوید: دشوار کردن 
با  قاطعانه  مبارزه  سرقت،  ارتکاب  های  زمینه 
مجرمان،کاهش  دستگیری  افزایش  و  سرقت 
ارتکاب  زدایی  جاذبه  و  جرم  از  حاصل  منافع 
سرقت بوده تا از این طریق در تصمیم گیری 

سارقان بالقوه سهیم باشیم.

سرقت، بحران اصلی کشورها 

نیروی  اجتماعی  معاون  منتظرالمهدی  سعید 
انتظامی با بیان این که سرقت از بحران های 
اصلی کشورها است، می گوید: در سال ۲0۱3 
آلمان،  پیشرفته  کشورهای  در  نیز  میالدی 
برابر شد  پنج  ها  آمار سرقت  ژاپن  و  انگلیس 
در حالی که این آمار در ایران کمتر از پنج برابر 
بوده است. منتظرالمهدی، بحران اقتصادی را 
از مولفه های اصلی افزایش سرقت در کشورها 
پلیس،  برشمرده و می گوید: در سرقت سهم 
و  آموزش  بهزیستی،  برق،  اداره  شهرداری، 
پرورش، دانشگاه ها و سایر دستگاه ها متفاوت 
این  در  پلیس  دید  باید  اساس  این  بر  و  است 
زمینه به چه میزان سهم دارد؟ زیرا نباید پلیس 
به  باید  بلکه  دانست  مقصر  ها  سرقت  در  را 
تمام مولفه های تاثیرگذار در وقوع سرقت ها 
توجه کرد. وی، مولفه های سرعت، فرصت و 
کرده  عنوان  موثر  سرقت  بروز  در  را  سهولت 
دزدان  به  سرعت  مولفه  تنها  گوید:  می  و 
مرتبط است و مولفه های سهولت و فرصت را 
دیگران برای دزدان فراهم می کنند. او اضافه 
می کند: مردم در کاهش سرقت ها سهم دارند 
کمک  برای  را  الزم  های  آموزش  باید  لذا  و 
منتظرالمهدی  بگیرند.  فرا  انتظامی  نیروی  به 
است  اجتماعی  ای  پدیده  سرقت  گوید:  می 
اجتماعی  برخورد  با  آن  با  باید  اساس  براین 
ورود کنیم تا مشکالت در این زمینه حل شود. 

تلفن همراه اولین طعمه سارقان
راهکارهایی برای ردیابی گوشی های هوشمند

عکس:مهر عکس:مهر

عکس:اینترنت
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ایسنا- مسواک “Amabrush” قادر است تا در کمتر از 10 ثانیه همه دندان های فرد را مسواک کرده و تمیز کند. با قرار دادن این مسواک مخصوص در دهان بدون متحمل شدن 
کوچکترین زحمتی همه دندان های شما تمیز می شود. در واقع قطعه اصلی “Amabrush” یک موتور الکتریکی است که به صورت آهنربایی به مسواک مخصوص متصل شده و 
دندان ها را تمیز می کند. بنابراین می توان از یک موتور روی چندین مسواک بهره برد. موتور الکتریکی این مسواک به صورت بی سیم شارژ می شود و با هر بار شارژ تا یک ماه کار می کند. یکشنبه *18 تیر 1396 * شماره 3827

گفتگویاختصاصیآوابامجیدامیدیانفر،پژوهشگروایدهپردازبرترکشوردرسال94:

»قلم«؛ فقط یک قلم از توانمندی های نرم افزاری استان
صرفهجوییدروقت،هزینهومحاسبهدقیقازمزایاینرمافزارقلماست

دانشجوی  فر  امیدیان  مجید  کاری-  نسرین 
ایده  و  پژوهشگر  مصنوعی،  هوش  ارشد  کارشناس 
عنوان  دارنده  و   1394 سال  در  کشور  برتر  پرداز 
نواع  ا طراح  همچنین  وی  است.  دانشگاهی  نخبه 
و  دولتی  مراکز  برای  ادری  اتوماسیون  های  سیستم 
خصوصی می باشد. او  طراح نرم افزار جامع امام رضا 
)ع( و نرم افزار حسابداری و انبار داری با نام تجاری 
رسیده  ثبت  به  ها  افزار  نرم  این  دوی  هر  که  قلم، 
های  مجوز  دریافت  و  ثبت  قانونی  مراحل  تمامی  و 

باشد.  را پشت سر گذاشته است می  الزمه 

نرم افزار امام رضا )ع( پاسخگوی تمامی 
اطالعات در مورد آن حضرت می باشد

 
عنوان  اش  اختراعی  افزارهای  نرم  مورد  در  وی   
افزاری مشتمل  امام رضا )ع(، نرم  افزار  می کند: نرم 
پاسخگوی  و  رضا)ع(  امام  پیرامون  مباحث  تمامی  بر 
آن  در مورد  اطالعات  و  تمامی پرسش ها و سواالت 
حضرت می باشد و  نرم افزار حسابداری قلم، یک نرم 
نرم  اولین  عنوان  به  که  است  حسابداری  جامع  افزار 
است.  مطرح  جنوبی  خراسان  در  وسعت  این  در  افزار 
تمامی  افزار  نرم  این  کند:   می  تصریح  فر   امیدیان 
حتی  و  ها  شرکت  یا  ها  ارگان  حسابداری  های  نیاز 

را برطرف می کند. کارخانه ها  

از مزایایی این نرم افزار 
صرفه جویی در وقت و هزینه است

بیشتر  امروزه  اینکه  به  توجه  با  وی  گفته  به 
انواع  از  بزرگ  و  کوچک  سطوح  در  مالی  موسسات 
مختلفی از نرم افزار های حسابداری استفاده می کنند 
با  مقایسه  در  ها  سیستم  این  مزایای  از  افزاید:  می 
جویی  صرفه  به  توان  می  سنتی  های  حسابداری 
اطالعات  دقیق  ثبت  و  محاسبه  هزینه،  و  وقت  در 
و موجودی های کاال، نیروها  و مشتریان و همچنین 
کاربرد آسان و به حداقل رساندن اشتباهات و گزارش های 

دقیق و کارآمد این گونه سیستم ها اشاره کرد.
متخصص جوان همشهری درباره برخی از  امکانات 
تواند  می  افزار  نرم  این  کند:  می  بیان  قلم  افزار  نرم 
تعیین  حساب،  هر  براي  تکمیلي  اطالعات  تعیین 

اقالم به شکل ماتریسی برای هر حساب، تعیین ساختار 
برای  اقالم هر دسته  تعیین محدوده  براي هر حساب، 
با  بانکي  حساب  صورت  بازبیني  و  کنترل  حساب،  هر 
گردش دفتري شغل مکانیزه را به  راحتی محاسبه کند. 
دهد: همچنین  می  ادامه  برتر   پرداز  ایده  و  پژوهشگر 
گزارش های خروجی این نرم افزار شامل دفاتر، ترازها 
و اسناد به تفکیک تاریخ و گروه هاي تفصیلي، صورت 
طبقه بندي  اساس  بر  حساب،گزارش  و  بانکي  مغایرت 
اسناد، صورت هاي مالي اساسي شامل ترازنامه و سود و 

زیان و برخی کارکردهای دیگر می شود. 

تمامی هزینه های طرح را 
خودم تامین کرده ام

امیدیان فر در باره هزینه های نرم افزار اختراعی اش 
می گوید: تمامی وقت و هزینه این طرح ها را خودم 
زیادی   پیشنهادهای  اینکه  با  تاکنون  و  دادم  انجام 
حمایتی  عملی  متاسفانه  ولی  است  شده  حمایت  برای 
مطالعات  و  مراحل  تمامی  و  است  نشده  انجام  جدی 
است.وی  بوده   خودم  توسط  شده  انجام  تحقیقات  و 
و  تولید  یک  نهایی  نتیجه  کند:  می  نشان  خاطر 
روزی  شبانه  پشتکار  و  تالش  نتیجه  مستقیما  اینکه 
اطرافیانت  رضایت  احساس  و  آسایش  در  را  خودت 
در  جلو  به  رو  حرکت  برای  انگیزه  بهترین  ببینی 

باشد. می  ها  زمینه  این 

به جمله “من می توانم” 
باشیم داشته  ایمان 

وی در پاسخ به سوال چگونه مخترع شویم با بیان 
اینکه بحث اینکه چگونه مخترع شویم یا  طرح و ایده 
مد  را  مختلفی  مراحل  باید  بسازیم،  عملی  را  خودمان 
شناخت  به  اینکه  جمله  از  افزاید:  می  داد   قرار  نظر 
که  جمله  این  به  و  برسیم  خودمان  های  توانایی  از 
“من می توانم” ایمان داشته باشیم و با این شرط که 
خواهد  پشتکار  و  تالش  به  نیاز  کاری  هر  که  بدانیم 
مراحلی  است: همچنین طی کردن  معتقد  داشت. وی 
تحقیقات،  شامل  که  هایی  نیاز  کردن  پیدا  قبیل  از 
هایی  راه حل  ارائه  و  پیرامون  مسائل  به  کردن  تفکر 
برای ساده کردن مسائلی که برای حل آنها با مشکل 
و  ایده  بتوان  تا  کند  کمک  تواند  می  هستیم  مواجه 
طرح جدیدی حتی به عنوان یک اختراع عملی کنیم.

پیشرفت هایی در تجاری سازی 
ایده داشته ام

به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  بیرجندی  مبتکر  
یک  و  ایده  یک  سازی  تجاری  روی  پیش  مشکالت 

مشخص  و  ها  تحلیل  و  تجزیه  به  توجه  با  محصول 
پروسه  ابتدای  در  محصول  این  ایجاد  اهداف  کردن 
در  ام  توانسته  حدودی  تا  خداوند  لطف  به  طراحی، 
این امر مهم پیشرفت داشته باشم می افزاید:  البته با 
توجه به ارزیابی بازار محصول و دسترسی به مشتری ها 
مواجه  مشکالتی  و  ها  کمبود  با  مالی  تامین  بحث  و 
از طرف مسئوالن  هایی  قول  ام که خوشبختانه  شده 

در زمینه حمایت در این موضوع شده است.
گفت  توان  می  تقریبا  شود:  می  یادآور  فر  امیدیان 
های  حوزه  در  انسانی  نیروی  لحاظ  به  ما  کشور 
مسئله  ولی  دارد  قرار  مناسبی  جایگاه  در  پژوهشی 
و  محقق  انسانی  نیروی  به  باید  که  است  این  مهم 
پژوهشگر ارزش و بها داده شود تا زمینه مساعد برای 
فرار  از  تنها  نه  ترتیب  این  به  شود،  فراهم  وی  کار 
و  علمی  پیشرفت  به  بلکه  شود  می  جلوگیری  ها  مغز 

فناوری در کشور نیز کمک می شود.

بودجه های پژوهشی خیلی کم است

وی از دل نگرانی محققان هم  می گوید: بودجه کم 
های  بودجه  تخصیص  به  نیاز  و  پژوهشی  های  طرح 
پژوهشی  مراکز  سردرگمی  مهم،  امر  این  به  بیشتر 
به  ضربه  باعث  پژوهشی  بزرگ  اهداف  نبود  به  که 
نقش  و  سهم  به  اگر  کلی  بطور  شود،  می  مسئله  این 
آن  تاثیر  و  کشور  مسائل  حل  و  شناخت  در  پژوهش 
طبیعتًا  شود  توجه  کشور  اقتصاد  پیشرفت  و  توسعه  بر 
بسیاری از موانع پژوهشی در کشور برداشته می شود.

می خواهی پیشرفت کنی از 
این شهر برو!

حمایت  طرحش  از  استان  در  اینکه  از  گالیه  با  وی 
کافی نمی شود و فقط در حد تشویق بوده می افزاید: 
از  کنی  پیشرفت  میخواهی  اگر  اند  گفته  من  به  حتی 
بیرجند برو یک شهر بزرگ تر. او خاطر نشان می کند: 
در  برند  عنوان یک  به  ما  زعفران  و  نباید زرشک  تنها 
جاهای دیگر شناخته شود بلکه یک برنامه جامع نرم افزاری 
دارد  تهران کلی خواهان  بزرگی مثل  که در شهرهای 
توان   می  و  باشد  برند  یک  استان  برای  تواند  می 
استفاده فرهنگی و اقتصادی خوبی از آن در کشور کرد. 

کاریکاتور مزار کاهی - مجتبی گرگیسعید صادقی قاب عکس با این ورزش ها عضالت خود را قوی کنید )2(:
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نامه های منظوم و رباعیات 
حکیم نزاری قهستانی 

 

به کوشش: محمود رفیعی 
و محمد رضا راشد محصل 

ناشر: نشر چهار درخت بیرجند 
 چاپ اول بهار 1396

نزاری  حکیم  رباعیات  و  منظوم  های  نامه   “
قهستانی” پس از تصحیح، چاپ و انتشار سایر آثار 
محمود  دکتر  کوشش  به  قهستانی  نزاری  حکیم 
رفیعی و دکتر محمد رضا راشد محصل در بهار سال 
جاری برای مطالعه و بهره برداری عالقمندان به 
تاریخ و فرهنگ خراسان جنوبی و ایران منتشر شده 
است. این اثر در 215 صفحه و سه بخش اصلی 
شامل: نامه های منظوم- رباعیات و شرح نامه ها 
منضم به تصاویر نسخه دست نویس کتاب چاپ 
شده است. پیش گفتار دکتر رفیعی و معرفی و تقریظ 
دکتر راشد محصل در ابتدای کتاب اطالعات کامل 
و  نزاری  عمر  پایانی  روزگار  فضای  از  جامعی   و 
تالش شاعر برای حل مشکالت معیشتی اش ارائه 
می دهد. مهمتر از آن در پیش گفتار،  از دو نسخه 
دست نویس “ آ “ و “ ب” که در چاپ کتاب حاضر 
از آنها استفاده شده بطور مشروح سخن گفته شده 
است. نسخه ی خطی  “ آ”  متعلق به کتابخانه 
سال  در  که  است  پترزبورگ  سن  دولتی  عمومی 
937 هجری قمری رونویسی شده و کامل ترین 
نسخه خطی کلیات نزاری است. این نسخه وقف 
بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی بوده و سربازان 
شوروی سابق آن را به این کشوربرده اند. و نسخه 
در  که  است  نزاری  کلیات  “ب”  نسخه  دوم، 
مخزن نسخه های خطی انستیتوی زبان و ادبیات 

فرهنگستان علوم تاجیکستان نگهداری می گردد. 
و اما نامه ها: 

نامه ی اول و دوم درقالب مثنوی است و با 482 
بیت شرح احوال او را شامل می شود. ماجرای آزادی 
پسرش از زندان و سفر نزاری  از “ زاوه “ تا سنگان” 
و گذر از قاین و رسیدن به بیرجند و همچنین عرض 
نیاز به علی بن زنگی در خوسف برای تامین معاش، 

در این دو  نامه خواندنی است. 
نامه ی سوم با تغزلی در توصیف نسیم بامدادی 

آغاز می شود: 
مرحبا ای پیمبر عشاق 

محرم راز سینه ی عشاق 
زنده از راحت نسیم تو دل 

نافه از چین نیفه ی تو خجل
...

و نهایتاً باد را مخاطب قرار داده تا درنگ نماید و 
نامه ی شاعر را به شاهنشاه برساند. در این نامه هم 
نزاری به شرح روز وداع و آنچه در قاین بر او گذشته 
می پردازد. مخصوصا داستان خوراندن شراب به او 

به عنوان معجونی مداوا گونه. 
نامه ی چهارم؛ یا نامه ی باغ،  شکایت نامه ی 
اهالی قهستان به پیشگاه پادشاه است که در نیمروز 

اقامت گزیده و فکر برگشت به قهستان ندارد. 
ای باد برو سوی سجستان 

وین نامه ی سوزناک بستان 
بر حضرت نیمروز کن راه

آهسته ببوس مسند شاه 
گو وقت رسید کز سجستان 

برتاب عنان سوی قهستان 
از دلتنگی و رنج قهستانیان و اشتیاق  و سپس 
بازگشت شاهنشاه سخن می گوید. “ ما را دریاب 

که عمر در انتظار تو بی فایده می گذرد.” 
رباعیات  کل  خوانیم.  می  رباعی  ادامه 242  در 
نسخه ی سن پترزبورگ 264 رباعی می باشد که 
22 تای آن در اثر رطوبت فرو شسته شده و خوانا 
نیست. شرح 23 رباعی  از این رباعیات، صفحات 

155تا 160کتاب را شامل می شود. 
و  واژگان  از صفحه ی 160تا 177  آن  از  پس 
ترکیبات  ومفاهیم  ترجمه  است.  آمده  ها  ترکیب 

استفاده شده بسیار خواندنی و جذاب است. 
منابع و ماخذ و تصاویر برخی صفحات نسخه ی 
خطی پایان بخش کتاب است. این تصاویر بواقع 
نمایانگر زحمات دکتر رفیعی و دکتر راشد محصل 
می باشد. خواندن برخی ابیات که مخدوش و از 
و  آوری  جمع  کار  سختی  واقعا  است  رفته  بین 

تدوین ابیات را می نمایاند. 
خدمات دکتر رفیعی به حفظ تاریخ و تمدن منطقه 
و جمع آوری آثار و دست نوشته ها از جمله کارهای 
مانا و شایسته تقدیر در عرصه ی فرهنگ استان 
است. در صفحه 147 کتاب شرح برخی از ابیات 
منظومه آمده است که جالب و خواندنی است. 
* عصمت محمودی

قابل توجه مالکین محترم موسسه فرهنگی  - آموزشی مکتب القرآن الکریم نمایندگی خراسان جنوبی درنظر دارد جهت تامین فضای 
آموزشی پیش دبستانی برای سال تحصیلی 97-96 در سطح شهرستان بیرجند  ترجیحا خیابان های معلم، پاسداران، مدرس، توحید، طالقانی، 
بلوار شعبانیه و منطقه مهرشهر در صورت تایید اداره نوسازی مدارس اجاره نماید. مالکین محترم متقاضی جهت انعقاد قرارداد اجاره می توانند
با شماره های 32326594 و 32326745 در ساعات اداری به جز پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12 و 09155617461 و 09153618932 تماس حاصل نمایند.

  محمد ابراهیم دیانی-  نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی 

قابل توجه خیرین و مالکین محترم بیرجند
موسسه فرهنگی قرآن و عترت سفینه النجاه بیرجند

  در راستای گسترش و ترویج فعالیت های فرهنگی و قرآنی
 به یک قطعه زمین به متراژ حدود 2000 متر مربع جهت 

ساختمان آموزشی نیاز دارد. از عالقه مندان به این امر خیر تقاضا 
می شود در صورت تمایل به مشارکت در این امر خداپسندانه

 ما را یاری نمایند.

تلفن: 32326745 و 09155617461
محمد ابراهیم دیانی

نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی
 و مدیرعامل موسسه قرآن و عترت سفینه النجاه بیرجند

آدرس : بین معلم 8و10 پالک111-آموزشگاه غیردولتی 
امام صادق )ع(   09156050705-32229666

موسســه معیــن
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

پرستاری،مامایی،تغذیه،بیوتکنولوژی و کلیه رشته های 
علوم پزشکی

باالترین آمار تک رقمی با بسته ها و آزمون های معین
مشاوره و برنامه ریزی رایگان
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یادداشت

آسیبها
ومشکالتفرهنگکار

* حسن خوشه چین

توان  می  را  زیادی  بسیار  عوامل  بیکاری:   .1
آنها  از  برخی  که  دانست  بیکاری  کننده  ایجاد 
معلول وضعیت کالن اقتصادی و برخی دیگرمعلول 

وضعیت فرهنگی فردی و اجتماعی ماست.
2. سرطان اجتماعی تنبلی یا تنبلی اجتماعی: تنبلی 
به معنی تن پروری، بیکاری، کاهلی وسستی بکار  
رفته است. برخی جامعه شناسان رشد کند حرکت 
اجتماع را تنبلی اجتماعی نامیده وکرختی و رخوت 
اجتماعی را مترادف آن دانسته اند. در این تعاریف  
نشانهایی مثل نپذیرفتن تحوالت جدید و قبول تداوم 
حرکتهای نامنطق با حیات اجتماعی را از ویژگیهای 
تنبلی اجتماعی می دانند . پیامبر )ص( ویژگیهای 
انسان تنبل را چنین برمی شمارد نشانه های تنبل 
چهار چیز است: به اندازه ای در کار سستی می ورزد 
که به کندی وتفریط می گراید وچنان کندی می کند 
که اصل کار را فرو می گذارد وچندان فروگذاری 
می کند که گنهکار می شود ودل مرده. در دنیا کاربرد 
رایج اصطالح تنبلی اجتماعی بیشتر برای کارگران و 
تنبلی در محیط کار است اما با دقت بیشتر در این 
مسئله ؛ دیگر آنرا تنبلی به حساب نخواهیم آورد در 
واقع در اینجا بیشتر سهل انگاری کارفرما و فقدان 
وجدان کاری کارگران است نه تنبلی اجتماعی واین 

نوع رذیله اجتماعی است نه گونه ای از تنبلی.
3. کسب ثروت بدون تالش: اتالف وقت فراوان 
است.  تنبلی  بر  دیگری  گواه  وآمد  رفت  در مسیر 
تمایل زیاد به استخدام در ادارات دولتی وبی رغبتی 
وکارآفرینی مصادیق  ومهارت  به کسب تخصص 
دیگر تنبلی هستند. برخی شواهد کم کاری و تنبلی 

را می توان اینگونه بیان کرد:
* کم بودن ضریب بهره وری در چرخه نیروی 
انسانی، کم بودن متوسط ساعات کاری، بی انگیزگی 
و فرار از کار و مسئولیت، بیکاری پنهان به معنای 
اتالف وقت و انجام ندادن کار مفید، مدرک گرایی 
و  مدارس  در  درس  به  نداشتن  جدی  تمایل  و 

دانشگاهها، بی برنامگی و بی نظمی در کار و ...
4. فرهنگ ضد کار: درجهان پیشرفته کنونی؛ کار 
یکی از عوامل توسعه محسوب می شود وکشورهایی 
که دچار عارضه کم کاری یا تنبلی هستند از کاروان 
پیشرفت عقب خواهند  ماند. اندیشمندان جهان در 
بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که کار؛ 
برخاسته از جوهره درونی افراد است وجوامع، برای 
تبلور هرچه بیشتر این جوهره به ایجاد فرهنگ کار 
نیازمندند آن گونه که دانشمندانی همچون ماکس؛ 
وبر؛ تالگوت؛ پارسونز وجان گالبرایت گفته اند ضعف 
فرهنگ و اخالق کار راکد ماندن نیروی کار و در 
شود.  می  موجب  را  جوامع  ماندگی  عقب  نتیجه 
برخی دیگر از اندیشمندان همچون دانیل لرنر و آدم 
اسمیت در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که 
عوامل روانی و انگیزشی نقش بسزایی در ارتقای 
فرهنگ کار دارد این عوامل می تواند توانایی های 
فکری، خالقیت،  پشتکار، نظم و مهارت اجتماعی را 
درافراد زنده کند و نیروی شگرف انسانی را درخدمت 
توسعه وتکامل جامعه وکشور قرار دهد. متاسفانه 
برخالف تاکیدات فراوان اسالم و سیره معصومان 
)س( برکار و فعالیت هنوز که هنوز است بسیاری از 
مردم با فرهنگی ضدکار زندگی می کنند و در کشور 
ما هنوز که هنوز است؛ کار مال تراکتور است وکسی 
که بتواند بدون انجام کار، پول در بیاورد و از زیر 
کار و تولید شانه خالی کند باهوش خوانده می شود.

5. بحرانی به نام داللی: نمی دانیم این وضعیت 
مربوط به روحیات ما ایرانیان است یا پدیده ای نشات 
گرفته از همان تنبلی مثال زدنی. ما اصواًل ما مردمی 
هستیم که به جای کار تولیدی، عالقه وافری به 
کارهای واسطه ای و داللی داریم زیرا این کارها 
اساساً هم تالش کمتری می طلبد و هم متاسفانه 
ساختار اقتصادی کشور، باعث شده است که سود 
ناشی از فعالیت های واسطه ای چند برابر سود کار 
و تولید باشد این مسئله باعث شده تولید کشور با 

مشکالت عدیده ای مواجه شود.
مشکالت  از  یکی  زدگی:  رفاه  و  بیجا  توقع   .6
اساسی پیش روی فرهنگ کار و اشتغال این است 
که بسیاری از جوانان ایران توقع بیجایی برای کسب 
درآمدهای هنگفت دارند بسیاری از جوانان، می خواهند 
به جای پله پله طی کردن مراحل ترقی، یک شبه 
به همه چیز دست یابند همین توقعات نابجا باعث 
شده است که فرد نتواند به صورت پیگیر و مستمر، 
کاری را ادامه داده تا در آن به موفقیت کافی دست 
یابد. پیوند این روحیه زیاده خواهی با مسئله تنبلی 
ایجاد کند  زیادی  ممکن است آسیب های بسیار 
این مسئله بخصوص زمانی اوج می گیرد که افراد 

مدرک کارشناسی یا باالتر داشته باشند.
7. ضعف کار گروهی: این ناتوانی در کار گروهی علل 

و عواملی مختلف دارد، برخی از این دالیل عبارتند از: 
داریم  وخودرایی  تکبر  روحیه  ما  از  بسیاری   *

وتحمل رای و نظر دیگران برایمان سنگین است. 
* گاهی اوقات؛ احساس می کنیم چنانچه کاری 
نظارت  برآن  شخصاً  یا  ندهیم  انجام  مستقیماً  را 
آن  داد  انجام  برای  دیگران  باشیم  نداشته  کافی 
ناتوان هستند. ضعف بزرگی در ارتباط با دیگران 
و  انزوا  به  ضعیف  عمومی  روابط  همین  و  داریم 
بسیاری  در  انجامد.  می  گروهی  کار  در  ناتوانی 
اوقات نفع شخصی یا نیل به اهداف شخصی را به 

جای نفع جمعی مدنظر قرار می دهیم. 
امید است با پرداختن درست به آسیب ها و مشکالت 
فرهنگ کار شاهد عزمی جدی در تعالی هر چه بیشتر 
فرهنگ کار بوده و بکوشیم فرهنگ را توسعه نماییم. 
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استرس شنیداری؛ موسیقی 
راک گوش ندهید!

موسیقی  به  دادن  گوش  معتقدند  که  افرادی   بسیارند 
می تواند قابلیت و عملکرد انسان را بهبود دهد. بسیاری 
از دانش آموزان هنگام درس خواندن به موسیقی گوش 
می دهند. برخی هنگام کار کردن گوشی به گوش می 
تند  از ریتم های  نیز هنگام ورزش  گذارند و بسیاری 
آهنگ ها استفاده می کنند اما آیا هر نوع موسیقی برای 

هر فعالیت یا فردی مناسب است؟
این سوال پاسخ  از  به بخشی  نتایج پژوهشی جدید   
می دهند. با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می 
رسد که گوش دادن به موسیقی »موتزارت« می تواند 
بهتر کند در  بازی های فکری  را در  عملکرد مردان 
آنها  بردن  حالی که شنیدن موسیقی »راک« شانس 

را کاهش می دهد.
کالج  »رویال  و  لندن  »امپریال«  کالج  از  دانشمندانی 
موسیقی« که پشت این طرح پژوهشی هستند، اذعان 
دارند که موسیقی کالسیک بهترین گزینه برای مردانی 
است که می خواهند روی انجام یک کار تمرکز کنند. 
از طرف دیگر، طبق نتایج این پژوهش، موسیقی روی 
عملکرد زنان تاثیری نداشته است. جالب توجه است که 
از نظر کلی در این آزمایش، زنان در بازی های فکری از 

مردان بهتر عمل کرده اند.
نتایج این آزمایش نشان داد مردانی که به آهنگ »راک« 
گوش داده بودند، نسبت به دیگر مردانی که دو قطعه 
بودند، کندتر عمل کردند و اشتباهات  دیگر را شنیده 
بیشتری داشتند. به طور متوسط، آهنگ »راک« موجب 
36 اشتباه شده بود، در حالی که »سونات« و صدای 
»اتاق عمل« منجر به 28 اشتباه بودند. داوطلبان تکلیف 

را حدودا طی یک دقیقه انجام دادند.

ساده ترین جواب

شرلوک هولمز کارآگاه معروف و معاونش واتسون رفته 
بودند صحرا نوردی و شب هم چادری زدند و زیر آن 
را  آسمان  و  شد  بیدار  هلمز  شب  نیمه های  خوابیدند. 
گفت:نگاهی  و  کرد  بیدار  را  واتسون  بعد  نگریست. 
می بینی؟واتسون  چه  بگو  من  به  و  بینداز  باال  آن  به 
نتیجه  گفت:چه  می بینم.هلمز  ستاره  گفت:میلیون ها 
نتیجه  روحانی  لحاظ  گفت:از  واتسون  می گیری؟ 
می گیریم که خداوند بزرگ است و ما چقدر در این دنیا 
حقیریم.از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیریم که زهره 
در برج مشتری است، پس باید اوایل تابستان باشد.از 
موازات  در  مریخ  که  می گیریم  نتیجه  فیزیکی،  لحاظ 
قطب است، پس ساعت باید حدود سه نیمه شب باشد.

شرلوک هولمز قدری فکر کرد و گفت:واتسون تو احمقی 
بیش نیستی. نتیجه ی اول و مهمی که باید بگیری این 

است که چادر ما را دزدیده اند!

ابراز یک کلمه دلگرم کننده به فردی درمانده،
ارزشش بیشتر از ساعت ها تعریف و تمجید

 بعد از کامیابی اوست

شجاعت همیشه ُغرش نمی کند ! گاهی شجاعت 
صدایی خاموش است در انتهای روز که می گوید:

فردا دوباره “سعی” خواهـم کرد.

رفتیم و عشق را به رقیبان گذاشتیم
 رفتیم و داغ بر دل هجران گذاشتیم
 در ما نبود طاقت سوز و گداز عشق

این سوز و این گداز به ایشان گذاشتیم

گاهی فقط نواقص ظاهری افراد دیده می شود 
و آنچه نادیده می ماند کمال باطن است؛

 براستی جور دیگر باید دید

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش 
شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی حسرت 

داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی

آن  از  بیش  می تواند  می کنند  انتخاب  افراد  که  لغاتی 
تاثیر  زندگی شان  روی  بر  می کنیم  فکر  ما  که  چیزی 
مانند  کلماتی  کرده اید  فکر  این  به  حال  به  تا  بگذارند. 
»من نمی توانم«، »من نخواهم توانست« و »این واقعا 

سخت است« چقدر می توانند مضر باشند؟
پزشکان در دانشگاه توماس جفرسون بر این باورند لغاتی 
که افراد انتخاب می کنند می تواند بیش از آن چیزی که 
ما فکر می کنیم بر روی زندگی شان تاثیر بگذارند. تا به 
حال به این فکر کرده اید کلماتی مانند »من نمی توانم«، 
»من نخواهم توانست« و »این واقعا سخت است« چقدر 
می توانند مضر باشند؟استفاده بیش از حد از چنین واژه هایی 
می تواند ذهن و مغز شما را در مسیر اشتباهی کامال تغییر 

دهد و دالیلش هم به این ترتیب است؛
واژه های مثبت بخش قدامی

مغز را قدرت می بخشند 
دکتر اندرو نیوبرگ و مارک روبرت والدمن، نگارنده کتاب 
تغییر زندگی به نام »کلمات می توانند ذهن شما را تغییر 
دهند« اینطور می نویسند: صرفا یک کلمه این قدرت را 
دارد که روی ژن تنظیم استرس روح و جسم تاثیر بگذارد.

زندگی  در  مثبت  لغات  از  استفاده  با  راستا  همین  در 
روزانه مان در واقع باعث می شویم قسمت قدامی مغز با 

این واژه ها ورزش کند و تاثیرگذارتر باشد.
با تحریک فعالیت لوب فرونتال یا همان بخش قدامی مغز 

در حقیقت قسمتی از مغز را توسعه می دهید که مسئول 
نادرست هاست.  از  آنها  تفکیک  و  واژه های درست  گفتار 
توانایی  واقع  در  قسمت  این  توسعه  با  شما  همچنین  و 
نادیده گرفتن پاسخ های اجتماعی غیر قابل قبول را بسط 
می دهید. در نتیجه استفاده متعدد از واژه های مثبت، قدرت 
کنترل زندگی و انتخاب هایتان را در دست خواهید گرفت.

کلمات منفی هورمون استرس
 را افزایش می دهند 

حاال فکر می کنید چه اتفاقی می افتد اگر ما بیش از حد 
از واژه های منفی استفاده کنیم؟ استفاده از کلمات منفی،  
واکنش ترس را در ما فعال می کند که در نتیجه میزان 
حالت  این  برای  که  می رود  باال  هم  استرس  هورمون 
آمیگدال )یک ساختار کوچک در مغز که مسئول کنترل 
و  از جمله ترس، خشم، عشق و شادی  احساسات شدید 
بافی در یک  غیره است( مسئول است. هر چقدر منفی 
فرد بیشتر باشد ، چه بخواهد و چه نخواهد هورمون های 

استرس بیشتری را در بدن خود فعال و روان می کند.
استرس  کمی  که  باشد  درست  این  است  ممکن  البته 
از حد  بیش  مقدار  اما  باشد  ما خوب  بدن  برای  می تواند 
استرس این توانایی را دارد که چه به لحاظ روحی و چه 

جسمی مشکالت عدیده ای برایمان ایجاد کند.
تغییر نگاه به خود و دیگران 

پزشکان همچنین نکته دیگری را درباره استفاده از زبان 

مثبت در زندگی اضافه می کنند مبنی بر اینکه به کار بردن 
کلمات مثبت کارکرد لوب آهیانه ای را نیز در ساختمان مغز 
تغییر می دهد، این قسمت مسئول دید ما نسبت به خودمان 
و دیگران است. مادامی که دید مثبتی نسبت به خودمان 
در  مثبت  واژه های  از  البته در عین حال  و  باشیم  داشته 
گفتارمان استفاده کنیم یاد می گیریم که در دیگران هم 
خوبی ها را ببینیم.یک تصویر منفی نسبت به خودمان که از 
دل یک زبان منفی بیرون می آید تمام وجود ما را با شک 
و تردید انباشته خواهد کرد و سبب می شود در رفتارمان با 
دیگران هم همین نگاه را داشته باشیم و خب در نتیجه 
رفتار اجتماعی مان تحت تاثیر چنین واقعه ای قرار می گیرد. 

کلمات منفی هورمون استرس را افزایش می دهند  
آزمایش ها و تحقیقات 

تحقیقات متعددی انجام شد تا صحت این ماجرا تائید شود 
که آیا استفاده از کلماتی با بار مثبت می تواند در پروسه 
افکار و اذهان ما تغییرات قابل قبولی ایجاد کند. در یکی 
از این تحقیقات از بزرگساالن بین 35 تا 54 سال خواسته 
شد برای سه ماه آینده هر روز سه موضوع را که آنها را 
خوشحال تر می کند یادداشت کنند و توضیح بدهند که چرا 

این سه مورد را انتخاب کرده اند.
در نتیجه این تحقیقات سه ماهه مشخص شد این دسته 
افسرده هستند. و کمتر  بیشتر خوشحال  بزرگساالن  از 
اما آنچه که این تحقیق ثابت می کند این است که ما 

این ظرفیت را داریم تا با تمرکز کردن بر روی آنچه که 
باعث خوشحالی مان می شود بیشتر به آدم مثبتی تبدیل 
شویم تا اینکه بخواهیم صرفا بر روی اتفاقات ناخوشایند 

متمرکز شویم.
متدهای کاربردی برای

 بهره مندی  از زبان مثبت 
که  استفاده می کنیم  لغاتی  از  زمانی که عصبانی هستیم 
حین بازگشت آرامش معموال از به کار بردن آنها پشیمان 
می شویم. کارشناسان در این باره می گویند وقتی عصبانی 
استفاده  شرایطی  چنین  در  عصبانی  لغات  از  و  هستید 
می کنید، این واژه ها قسمت منطق و استدالل را در بخش 
لوب فرونتال یا همان بخش قدامی مغز تعطیل می کنند! در 
این حالت آمیگدال که مرکز کنترل احساسات شدید است 
واکنش ها را به کنترل خود در می آورد و به همین دلیل 
است که بیشتر ما وقتی عصبانی هستیم نمی توانیم قبل از 

واکنش نشان دادن فکر کنیم.
با این حال وقتی ما استفاده از زبان مثبت را به یک عادت 
در زندگی مان تبدیل کنیم می توانیم بخش قدامی مغز یا 
در  حتی  بیشتر  تاثیرگذاری  برای  را  فرونتال  لوب  همان 
شرایطی که عصبانی هستیم و در موقعیت های پیچیده 
می توانیم  شرایطی  چنین  در  بدهیم.  تمرین  داریم  قرار 
حین مواجهه با چالش هایی که خشم مان را بر می انگیزند 

منطقی تر برخورد کنیم.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک 

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

قطعا خدا برای شما ]راه[ گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست  
شماست و اوست دانای حکیم. سوره التحریم / آیه 2

حدیث روز  

سرزنش کردن دیگران بدون علّت و دلیل سبب ناراحتی و خشم خواهد گشت ، در حالی که رضایت آنان نیز کسب نخواهد کرد. 
امام جواد )ع(

سبک زندگی

مغز ما به این کلمات حساس است!

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 
1- از دانشمندان علم اقتصاد - 
ماده   - پرگوی   -2 خودکامگی 
خاندان   - شیرین  پذیر  تبلور 
3- شکاک - آشوبگر 4- موش 
می  خاشاک  همراه   - خرما 
به   - فانی   -5 میان   - آید  
مصرف  مستقیمًا  که  کاالهایی 
 -6 می گردد  اطالق  نمی شوند، 
نتیجه گیری ها   - شکن  درخت 
 - توت  شهر   - گشوده   -7
دهنده  انتظام   - زیارت کننده 
 - بخشش   - کوبیده  کنجد   -8
علم  در  اصطالحی   - ژاپن  پول 
کامپیوتر 9- هر چیز تلخ و سمی 
- لقب پادشاهان فرانسه - حرف 
درد - حرف صریح 10- از انواع 
اوراق بهادار - ارزش 11- اثری 
روسو«  ژاک  »ژان  قلم  به 
نویسنده فرانسوی - هم سخنان 
پارچه - شهر مذهبی  تکه   -12
نزدیک تهران - پادشاهان 13- 
استفاده از مخارج و مالیات دولت 
اقتصاد  معین  هدف های  برای 
ریخته  هم  در  رودکی   - کالن 
14- تصدیق آلمانی - حیله گر - 
ورمی که در بن ناخن پیدا شود 

15- بی نوا - ساده لوح

عمودی: 
که  جسمی   - دخان   -1
موازی  آن  جانبی  سطح های 
یکدیگر است 2- عمل واردشدن 
ناتوان  - درخشنده - متکبر 3- 
- تلخ تازی - مرکب دان - قدر 
نام   - درودگری   -4 مرتبه  و 
نویسنده  »مترلینگ«  کوچک 
پیشگاه  »در  اثر  خالق  بلژیکی 
عالمت   - سوبسید   -5 خدا« 
 -6 ورزشی  گروه   - مفعولی 
باران اندک - از حشرات - بدون 
رساله   - ناگهانی   -7 دستور 
 -8 مثقالی  اوزان هفت   - دکترا 
نقش هنری - نمایشنامه نویس 

منسوب   -9 ایرانی  اقوام  از   -
»یک«   - دیگر  جهان  به 
»نظریه  اثر  صاحب   - عامیانه 
و  بهره  اشتغال،  درباره  عمومی 
تاریخ  ترتیب  علم   -10 پول« 
و جدول شرح وقایع - لحظه ای 
- ورزش مادر 11- دنباله رو - 
مشهور   - کفش  ته  برجستگی 
مصیبت   - رگ  سرخ   -12
پرده   - صندوقچه   -13 دیده 
در - حرف همراهی - آن طرف 
عشق  کانون   - دوستی   -14
 -15 مزاج  تند   - احساسات  و 
اقتصادی  روزنامه  پرتیراژترین 

ایران - آسانی

جدول 3816
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1
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123456789101112131415
الوگنایفوعدمحم1
دترسمنوراقرس2
مرالاحرادنیا3
زامنلصحامهقرل4
یبنحیاصنمومهم5
افلسربباوتت6
دورغابهداراس7
یردبرکهرگسبح8
قهدیفریرالاس9
چمیادمنیلون10
ناحجرهیوانلاک11
اکباتنمیمازیو12
ربتیوجنایبهز13
انجاراتدارگی14
ندشالمربهنیزور15

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 

مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3۲37135۴ - 3۲371355

قالیشویــی ملکــه

فروش کارواش کاربیست 
واقع در آخر خیابان توحید بلوار جماران
 کنار رستوران زیتون با موقعیت عالی 
و سابقه کاری 7 ساله با تمامی امکانات 

0915963۲۴۲6

فروش یک باب مغازه مواد غذایی 
بازار روز بهشتی    0936۴78۲605

فروش زمین در شهرك فرهیختگان
 300 متري ، کلیه انشعابات پرداخت شده

  قیمت توافقي       0915161۴67۴

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴۲959
0915963۴038
3۲۴1۴70۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   0915866800۲

کارت دانشجویی سید محمد نظری فرزند سید هادی 
دانشگاه علمی کاربری بیرجند 1 در رشته روابط عمومی 

امور رسانه به شماره دانشجویی 93۲37135190016 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش نشاء  بادمجان
0936۴78۲506 - 09157۲1۲359

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157۲13571 - صالحی منش

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105۴51077- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

بازسازی منازل قدیمی 
0915561۴365 -09157۲10۴۲۴

3۲3181۴9

یک شرکت راهسازی حسابدار مسلط 
به حسابداری ، پیمانکاری و آشنا به 

کلیه قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی 
ترجیحا دارای سابقه کاری مرتبط به امور 

پیمانکاری نیازمند است.
09155610191

صنایع مبل تهران مد
تعویض پارچه انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید  

0915160۲018 - 3۲۲331۴۲
خسروی

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد



* رستورانها، مکانهای تفریحی و اماکن عمومی را 
انتخاب کنیم که عاری از دخانیات باشند * اگر با 
فرد سیگاری زندگی می کنیم که مایل به ترک آن 
نیست، از او بخواهیم که خارج از فضای منزل سیگار 
مصرف کند * فردا برای ترک سیگار دیر است همین 
امروز با مراجعه به کلنیک مشاوره ترک دخانیات خود 

از عوارض مرگبار دخانیات حفظ  را  و خانواده مان 
دانشگاه های  توسط  کنیم * خدمات ترک سیگار 
علوم پزشکی در سراسر کشور ارائه می شود. نشانی 
بیرجند:  شهرستان  دخانیات  ترک  مشاوره  مرکز 
معصومیه.  سالمت  پایگاه  عبادی،  شهدای  بلوار 
کلیه خدمات مشاوره ای و درمانی بصورت رایگان 

روزهای یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه ساعت 5 تا7 
بعدازظهر ارائه می گردد. * به صحبت های فرزندانتان 
خوب گوش کنید با لبخند ،تکان دادن سر و استفاده 
از جمالت مثبت نظیر« چقدرجالب »  »من این را 
نمی دانستم« و ... آنها را به گفتن بیشتر تشویق کنید.

مرکز بهداشت شهرستان بیرجند 

دخانیات تهدیدی برای توسعه و سالمت )3(

6
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مدال نقره برگردن شناگر پیشکسوت خراسان جنوبی

پیشکسوتان  شنای  مسابقات  نقره  مدال  جنوبی  خراسان  ورزشکار 
مرکز  و سیما  خبرگزاری صدا  گزارش  به  کرد.  آن خود  از  را  کشور 
ابوالفضل سیادت در رشته شنای قورباغه رده  خراسان جنوبی، سید 
سنی باالی 60 سال بر سکوی دوم مسابقات شنای جشنواره ورزشی 
 319 شرکت  با  مسابقات  این  ایستاد.  کشور  پیشکسوتان  سراسری 

ورزشکار بازنشسته مرد و زن به مدت 3 روز در تهران برگزار شد.

صعود 10 پله ای هیات کوهنوری خراسان جنوبی 

در  جنوبی  خراسان  استان  ورزشی  صعودهای  و  کوهنوری  هیات 
گزارش  به  کرد.  صعود  پله   10 کشور،  برتر  های  هیات  بندی  رده 
خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مطابق ارزیابی های 
ساالنه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، هیات کوهنوردی 
های  مشی  خط  حفظ  و  آموزش  بر  تکیه  با  جنوبی  خراسان  استان 
فدراسیون در کمتر از یک سال از رتبه 31 کشور به رتبه 21 صعود کرد.

معرفی برترین های مسابقات موتور ریس؛ 
انتخابی مسابقات کشوری

انتخابی  جنوبی،  خراسان  ریس  موتور  مسابقات  برتر  موتورسواران 
و  صدا  خبرگزاری  نقل  به  شدند.  معرفی  قاین  در  کشوری  مسابقات 
سیما مرکز خراسان جنوبی، در این مسابقات 30موتورسوار از شهرهای 
بیرجند، قاین و فردوس در  کالس های 125، 400،معرفی برترینهای 
مسابقات موتور ریس، انتخابی مسابقات کشوری 600 و 1000 سی سی 
و آزاد با هم رقابت کردند که در پایان در کالس 125 سی سی محسن 
یعقوبی از بیرجند،400، 600 سی سی و آزاد سعید قربان زاده از قاین و 
در کالس 1000 سی سی رضا گلستانی از بیرجند مقام های اول را بدست 
آوردند. به دلیل نبود پیست موتوسوار و اتومبیلرانی در قاین، این مسابقات 
با حضور حدود 3 هزار تماشاچی  در ترمینال مسافربری برگزار شد.

 پایان کار کمانداران ایران در کاپ آسیا 
با طالی عبادی و نقره قربانی

ایرنا- آخرین روز رقابت های تیر و کمان کاپ آسیا به میزبانی چین تایپه 
روز گذشته با کسب یک طال، یک نقره و دو برنز برای تیم تیراندازی با 
کمان ایران همراه شد. اسماعیل عبادی کماندار ملی پوش کشورمان 
موفق شد در فینال بخش انفرادی کامپوند مردان، حریفی از مالزی را 
با نتیجه 148 بر 141 از پیش روی بردارد و مدال طالی این بخش را 
مقتدرانه به گردن آویزد. پیش از این فرشته قربانی به فینال بخش انفرادی 
کامپوند زنان راه یافت اما با نتیجه نزدیک 142 بر 143 این رقابت را به 
حریف هندی واگذار کرد تا با کسب مدال نقره در جایگاه دوم این بخش 
بایستد. تیم میکس کامپوند ایران با ترکیب پریسا براتچی و اسماعیل 
عبادی توانست مدال برنز این مرحله از رقابت ها را به نام خود ثبت کند.

به فرد گرمازده چگونه کمک کنیم؟

با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و گرم شدن 
و طوالنی  بدنی شدید  فعالیت  عامل  دو  هوا، 
مدت در هوای آزاد و آب و هوای گرم و خشک 
باعث گرمازدگی می گردند. در این حالت بدن 
قرار گرفته  زیاد  فردی که در معرض گرمای 
دچار کم آبی شده و غلظت خون وی افزایش 

می یابد. بنابراین برای کمک به فرد گرمازده 
انجام دهید: فرد را  باید  کارهای زیر را فوراً 
خوابانده پاها را به اندازه 30 سانت بلند کنید، 
شود،  گذاشته   پیشانی  روی  مرطوب  حوله 
زیر گردن، زیر هر دو بغل و ران ها کمپرس 
با  بدن  به  و آب رسانی  داده شود  قرار  سرد 
خاکشیر،  خوراندن  معمولی،  آب  نوشانیدن 
هندوانه ، شربت آبلیمو و گالب  انجام گیرد.

شیر کاکائو خوب یا بد؟ 

شیرکاکائو نوشیدنی با ارزش و مطلوب کودکان 
است. در یک تحقیق مشخص شد که 91 درصد 
کودکان 8 تا 13 ساله شیر کاکائو را دوست دارند 
و 57 درصد کودکان شیر کاکائو را به شیر سفید 
ترجیح می دهند. مصرف شیرهای طعم دار در 
کلسیم  دریافت  که  می شود  موجب  کودکان 

جایگزین  شیر  زیرا  یابد،  افزایش  پروتئین  و 
نوشیدنی های دیگر مثل نوشابه های گازدار 
می شود. برخی از والدین نگران افزایش خطر 
پوسیدگی دندان در کودکان، متعاقب مصرف 
دندان  پوسیدگی  خطر  اما  هستند،  شیرکاکائو 
در کودکان مصرف کننده شیرکاکائو به دلیل 
چربی، کلسیم و فسفر شیر، کمتر از کودکانی 

است که چیپس، کلوچه مصرف می کنند.

واژگونی پراید در جاده عرب خانه - نهبندان
مرگ راننده 49 ساله آن را رقم زد

سرهنگ  کرد.  فوت  خودرو   راننده  پراید،  دستگاه  یک  شدن  واژگون  اثر  در 
نیک مرد جانشین رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس گفت: در اثر واژگونی پراید در کیلومتر 34 جاده عرب خانه 
- نهبندان 2 نفر مجروح شدند. وی افزود: راننده 49 ساله پراید که از کارکنان 
بیمارستان  به  انتقال  هنگام  بود  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  بازنشسته 
را  حادثه  مرد علت  نیک  باخت. سرهنگ  اثر شدت جراحات جان  بر  متاسفانه 
عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو عنوان کرد.  جمعه شب نیز یک دستگاه 
شهرستان  )ص(   اعظم  پیامبر  بلوار  و  مدرس  تقاطع  در  پارس  پژو  سواری 
به  اورژانس  توسط  حادثه  این  مجروحان  آفریدکه  حادثه  و  واژگون  بیرجند 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شده اند. علت در دست بررسی است.

سارق جیب پدر، پسر بود

ایرنا- محمدمهدی کاکوان رئیس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه محرمانگی رمزهای کارت بانکی 
یک اصل است، گفت: لذا شهروندان باید نسبت و محرمانگی و نگهداری آن بسیار کوشا باشند و به هیچ 
عنوان و برای هیچ کس رمزهای بانکی خود را افشاء نکنند. وی با بیان اینکه متاسفانه برخی شهروندان 
هنوز این محرمانه بودن رمزهای بانکی را رعایت نمی کنند و این امر باعث می  شود از حساب بانکی آنها 
برداشت های غیر مجاز صورت گیرد، افزود: پرونده ای به دادخواهی مردی مبنی بر برداشت جمعاً مبلغ 
یک میلیارد و 347 میلیون ریال از حساب بانکی وی طی نه ماه گذشته به این پلیس واصل شد. این مقام 
انتظامی ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی تاکنون از حسابش تراکنش اینترنتی انجام  
نداده و بنابراین مشخص شد تمامی مبالغ طی چند مرحله اقدامات پی در پی به صورت حواله اینترنتی به 
حساب افراد مختلف ارسال شده است. در نهایت با عملیات پلیسی هویت متهم شناسایی و یکی از فرزندان 
شاکی احراز شد. وی ادامه داد: پس از شناسایی مالک حساب مقصد و ردیابی سرنوشت پول مشخص 

شد اکثر مبالغ توسط وی صرف خرید دالر و ارز شده است و نهایتاً متهم تحویل مراجع قضائی شد.

خطر شناسایی در کمین مزاحمان فضای مجازی

ایسنا- فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از شناسایی و دستگیری 
مزاحم تلگرامی توسط پلیس فتا این شهرستان خبر داد. سرهنگ نصراهلل 
عباسی گفت: در پی شکایت زنی به پلیس فتا مبنی بر ایجاد مزاحمت 
برای وی در فضای مجازی تلگرام موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
فتا شهرستان قرار گرفت. وی ادامه داد: مأموران با اقدامات فنی فرد 
مذکور را شناسایی و احضار کردند. عباسی با اشاره به این  موضوع که 
متهم از هم دانشگاهیان شاکی است، افزود: متهم در ابتدا منکر هرگونه 
ایجاد مزاحمت شد، اما با وجود مدارک لب به اعتراف گشود و به دادسرا 
ارسال شد. عباسی ادامه داد: یکی از جرائم فضای مجازی ایجاد مزاحمت 
برای افراد حقیقی و حقوقی است و متهمین فضای مجازی به گمان 
اینکه هیچ گاه شناسایی نمی شوند اقدام به ارتکاب جرم در این فضا می کنند.

خواص درمانی روغن کرچک 

شاید بیشتر مردم روغن کرچک را به عنوان ملین 
و مسهلی که قبل از انجام رادیوگرافی یا آمادگی 
شکمی، قبل از عمل جراحی مورد استفاده قرار 
می گیرد، می شناسند. اما جالب است بدانید که 
این روغن خاصیت ضدباکتریایی، ضدویروسی و 
ضدقارچ دارد و روی غده تیموس و بافت های 

لنفاوی تاثیر می گذارد و باعث کاهش تورم غدد 
لنفی می شود. از دیگر خواص آن عبارتند از: 
دفع کننده کرم روده، پاک کننده رگ ها، دشمن 
جوش و کورک، برطرف کننده تنگی نفس، ضد 
خارش پوست، رفع کننده سردردهای ناشی از 
سردی، معالجه کننده فلج، لقوه و رعشه، از بین 
برنده زگیل، برطرف کننده گوش درد، از بین برنده 
شوره سرو از بین برنده رماتیسم و درد مفصلی.

درمان های خانگی وزوز گوش

تقریبا همه ی افراد در زندگی خود وزوز گوش را 
تجربه کرده اند اما در صورت مزمن شدن، این 
مشکل می تواند بسیار طاقت فرسا شود. اگر 
چه متخصصان معتقدند برای درمان وزوز گوش 
حتما باید به پزشک مراجعه شود زیرا همانطور 
که بارها گفته شد وزوز می تواند عالئم بیمار 

دیگری باشد که باید درمان شود. اما داروهای 
گیاهی)ژینکو بیلوبا، مالتونین( و مصرف مکمل 
زینک می تواند به درمان کمک کند. داروهایی 
مانند کاربامازپین و بتاهیستین نیز برای درمان 
مفید هستند، اما این دارو ها حتماً باید تحت نظر 
پزشک مصرف شوند. این را هم بدانید که تنها 
راه پیشگیری از وزوز گوش جلوگیری از آسیب 
به سیستم شنوایی در برابر صداهای بلند است.

باشد که خوراک دوایتان باشد 
و دوایتان خوراکتان !

در این مطلب خواهیم گفت با دچار شدن به 
برخی ناخوشی ها چه بخورید تا حالتان هر چه 
عدس  )سوپ  سردرد   .1 شود:  بهتر  سریع تر 
و  زردچوبه  مانند  ادویه هایی  حاوی  مراکشی 
دارچین بوده و برای تسکین سردرد مفید است( 

2. فشار در سینوس ها )هر غذای پرادویه و تندی 
به تسکین التهاب سینوس ها کمک می کند( 3. 
گلودرد )سوپ مرغ )با سبزیجات و آب مرغ( یا 
آش با سیر، سبزیجات معطر و انواع سبزیجات 
دیگر به تسکین گلودرد کمک می کند. در این 
مواقع چای سبز با عسل میل کنید( 4. تهوع 
)موز، کته، کمپوت سیب یا یک فنجان دمنوش 
زنجبیل( 5. خستگی )ساالد سبزیجات و ماهی(

آموزشگاه کیاست برگـزار می کند: آموزش زبان انگلیسی گردشگری و هتلداری
 آدرس: خیابان طالقانی - طالقـانی 16 - طبقه اول   تلفـن: 32236080 مقدماتی - متوسطه - پیشرفته با مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاره ای(:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95 و مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد

شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم و سایر 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526 قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.
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اجرای طرح شناسایی روستاهای دارای ظرفیت اشتغال بانوان

صدا و سیما - مدیرکل امور بانوان استانداری در بازدید از روستای هدف گردشگری دهسلم نهبندان و طرح های اشتغالزایی زنان این روستا، گفت: در گام نخست از 
هر شهرستان یک روستا به عنوان پایلوت انتخاب می شود. نخعی هدف از اجراء این طرح را شناسایی طرح های قابل اشتغالزایی مختص زنان روستایی، تثبیت جمعیت 

و فراهم کردن زیرساختهای اشتغالزایی بصورت حرفه ای عنوان کرد و افزود: در آینده ای نزدیک این طرح در همه روستاهای دارای ظرفیت اشتغالزایی اجرا می شود.

جذب اعتبار برای آبادی 
روستاهای گردشگری

اداره کل میراث  قاسمی- معاون میراث فرهنگی 
از  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
مرمت و بازسازی و مطالعه چندین روستا خبر داد و 
افزود: حدود 300 میلیون تومان برای این کار هزینه 
شده است. »شریعتی منش« در گفت و گو با آوا 
اظهار کرد که برای بازسازی و مرمت بافت تاریخی 
روستای اصفهک طبس 60 میلیون تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: همچنین برای 
روستای نای بند طبس 90 میلیون تومان و ماخونیک 
سربیشه 50 میلیون تومان هزینه شده است. به گفتۀ 
وی بازسازی این روستاها در حال اجرا یا در دست 
اجرا می باشد. معاون میراث فرهنگی عنوان کرد 
که همچنین برای طرح مطالعاتی و نقشه برداری 5 
روستای چنشت، درح، آرک، بیدسکان و پیرحاجات 
نیز 20 میلیون تومان برای هرکدام در نظر گرفته 
شده است، تا بعد از بررسی مکان های تاریخی و 
داده  بازسازی  برای  الزم  اعتبار  آنان  گردشگری 
شود. »شریعتی منش« با اشاره به اینکه استان ما 
بیان کرد: در  14 روستای هدف گردشگری دارد، 
سال های آینده هم تالش خواهد شد که اعتبارات 

بیشتری برای مرمت آنان جذب شود.  

انجام مطالعات »شستا«
 برای احداث نیروگاه بادی در استان

حسینی- مدیر کل بیمه تامین اجتماعی استان از 
تامین  گذاری  )شرکت سرمایه  مطالعات »شستا« 
اجتماعی( برای سرمایه گذاری احداث نیروگاه بادی 
در استان خبر داد و عنوان کرد: برج های مطالعاتی 
در نهبندان و سربیشه برای بررسی وضع این مناطق 
در  درویشی  است.  شده  نصب  اطالعات  ثبت  و 
گفتگوی اختصاصی با آوا با بیان این که در هرکدام 
از این دو منطقه که شرایط الزم را برای نیروگاه 
بادی داشته باشد سرمایه گذاری انجام خواهد شد 
ادامه داد: تا کنون نتایج به دست آمده از یک منطقه 
سرمایه  برای  الزم  شرط  وی  است.  بوده  مثبت 
گذاری »شستا« را سودآوری پروژه ها اعالم کرد 
اقتصادی سازمان تامین اجتماعی  افزود: معاون  و 
در سفر خود به استان در ماه رمضان عنوان کرد 
که آمادگی سرمایه گذاری در هر پروژه سودآور در 
خراسان جنوبی را دارند.درویشی با اشاره به این که 
تعداد اشتغال مستقیم ایجاد شده برای هر پروژه پس 
از انجام فاز مطالعات و موافقت سودی آن مشخص 
می شود اضافه کرد: مطالعات مستقیم این پروژه ها 
توسط استان انجام نمی شود ولی می توانیم پیشنهاد 
بدهیم.به الزم به ذکر است سرمایه گذاری در کارخانه 
 سیمان قائن نیز بر عهده این سازمان بوده است.

نمایشی با موضوع عفاف و حجاب
 با نام »جالبیب« 

تیر   22 تا   1٨ »جالبیب«  -نمایش  امیرآبادیزاده 
موضوع  با  بیرجند  فرزان  عالمه  تئاتر  آمفی  در 
رود. می  صحنه  روی  به  حجاب  و   عفاف 

 این نمایش به مناسبت 21 تیر روز عفاف و حجاب 
به کارگردانی حسین یوسفی و نویسندگی حسین 
یوسفی و فاطمه مختاری به مدت 5 روز از تاریخ 
تئاتر  آمفی  در  ساعت 30:1٨  ساعت  از  شده  یاد 

عالمه فرزان بیرجند به روی صحنه می رود.

نخستین همایش ملی فرصت های نوین 
تولید و اشتغال بخش کشاورزی 

در بیرجند برگزار می شود

دادرس مقدم-رئیس دانشگاه بیرجند گفت: نخستین 
اشتغال  و  تولید  نوین  های  فرصت  ملی  همایش 
بخش کشاورزی 25 بهمن در دانشگاه بیرجند برگزار 
می شود. خلیل خلیلی اظهار کرد: در سال اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشتغال و در راستای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی نخستین همایش ملی فرصت های 
نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور 

25 بهمن ماه در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. 

طرح »نشاط معنوی« در ۳7 بقعه متبرکه 
خراسان جنوبی برگزار می شود

گروه خبر-مدیرکل اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه 
امسال طرح نشاط معنوی در 3۷ بقعه استان برگزار 
می شود، گفت: در اجرای این طرح از مبلغان بومی 
و 22 مبلغ اعزامی از قم استفاده خواهد شد. حجت 
االسالم هاشمی اظهار کرد: همزمان با فصل تابستان 
طرح نشاط معنوی با هدف غنی سازی اوقات فراغت 
جوانان و نوجوانان  از 1۷ تیر تا 26 مرداد امسال 
به مدت 6 هفته در امامزادگان استان اجرا می شود.

۴۲ میلیارد تومان اعتبار ملی برای مقابله 
با بیابان زدایی به  استان اختصاص یافت

تسینم-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی از اختصاص 42 میلیارد تومان اعتبار از محل 
اعتبارات ملی برای مقابله با بیابان زدایی در استان خبر 
داد.علیرضا نصرآبادی اظهار کرد: همچنین در بحث 
مدیریت مناطق بیابانی درباره مبارزه با آفت شپشک 
سفید نیز اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان نیاز است.

وی از وجود 2٨ کانون فرسایش بحرانی بادی در 
استان خبر داد و گفت: از این میزان 35 هزار هکتار 
عرصه های فوق بحرانی مناطق را تشکیل می دهند 
دارد. الزم  زیادی  بسیار  اعتبارات  آن  با  مقابله  و 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

رشد کمی و کیفی حوزه ها
 درخراسان جنوبی

مهر-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه جایگاه حوزه های 
علمیه جایگاه جهانی است، گفت: در دنیا جای عمل 
به تعلیمات انبیاء و اهل بیت )ع( خالی است. آیت ا... 
عبادی در دیدار با جمعی از ائمه جمعه و روحانیون 
سراسر استان گفت: آنچه که امروز در سطح جهان 
و بین الملل مشاهده می کنیم ظلم و وحشی گری 
است که مثل گرگ های درنده به جان بشر افتاده 
اند.نماینده ولی فقیه ادامه داد: اینها بدلیل دوری از 
تعلیمات انبیاء و ائمه اطهار )ع( و عدم گسترش آن 
اینکه دین مداری  به  با اشاره  در جهان است.وی 
یعنی مطیع امر خدا بودن گفت: عده ای امروز دین 

را ابزاری برای اهداف مادی قرار داده اند.

صدور پروانه های صادرات و یا تولید 
باید براساس نیاز واقعی باشد

کاری - رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در در 
دیدار با رییس پارک علم و فناوری استان،  عنوان 
کرد: توسعه آموزش عالی ارتباط بسیار مستقیمی با 
توسعه همه جانبه استان دارد.جالل الدین صادقی، با 
اشاره به اینکه خروجی آموزش عالی،باید کارآفرینی و 
اثرگذاری در جامعه باشد،  افزود:توسعه آموزش عالی 

ارتباط بسیار مستقیمی با توسعه همه جانبه استان دارد.
وی با بیان اینکه برای کارآفرینی باید حداقل های الزم 
فراهم باشد، اظهارکرد: صدور پروانه های صادراتی و یا 
تولیدی در استان باید با برنامه و براساس نیاز واقعی 
باشد.رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در 
این جلسه بیان کرد: یکی از وظایف اصلی  پارک 
هسته های  و  فناوران  از  حمایت  فناوری،  و  علم 
فناور، است که احتمال شکست هسته های فناور و 
شرکت هایی را که به این منظور تشکیل شده اند را 
کاهش دهد. ناصری، اظهار کرد: با وجود محرومیت 
از  حمایت  برای  الزم  زیرساخت های  استان، 
شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور وجود ندارد.

۱۴ پهنه اکتشافی در استان
  شناسایی و به بخش خصوصی واگذار شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تسنیم-رئیس 
بالغ بر 14  خراسان جنوبی گفت: در سنوات قبل 
پهنه اکتشافی در خراسان جنوبی  شناسایی و بخشی 
به بخش خصوصی واگذار شده است.داوود شهرکی 
با بیان اینکه در خراسان جنوبی در مجموع پهنه 
های بسیاری در سنوات قبل معرفی شده است اظهار 
داشت: اطالعات ژئوفیزیک به ما فرصت می دهد 
تا بتوانیم ظرفیت های جدیدی را معرفی کنیم. وی 
افزود: در زمینه طال نیز اکتشاف این محدوده معدنی 
توسط سازمان زمین شناسی انجام شد و حدود 4 
تن طالی قابل استعصال شناسایی شد که به جهت 
اجرایی  اینکه سازمان زمین شناسی یک سازمان 
نیست و بر اساس توافقی که با موافقت وزارت انجام 
دادیم این محدوده طال دار به شرکت طرح تولید به 
عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت و معدن محول 
شد که االن کار استخراج را آغاز کرده و معدن را 

برای استخراج تجهیز کرده اند.

بازدید حدود ۳0 هزار نفر
 از موزه های استان

صدا و سیما-29 هزار و 609 نفر در سه ماه نخست 
امسال از موزه های خراسان جنوبی بازدید کردند. 
مسئول موزه های استان گفت: از این تعداد 29 هزار 
و 464 نفر گردشگر داخلی و 145 گردشگر خارجی  
از موزه های استان بازدید کردند.شعیبی افزود: در 
این مدت موزه مردم شناسی بیرجند در مجموعه 
فرهنگی، تاریخی اکبریه بیشترین آمار و موزه آب 
قاین و موزه نهبندان کمترین استقبال را در میان 

موزه های استان داشته اند.

پرداخت ۵0 درصد مطالبات گندمکاران 
خراسان جنوبی

مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت 50 
درصد مطالبات گندمکاران استان خبر داد.هاشم ولی 
پور مطلق اظهار کرد: تاکنون بالغ بر 14 هزار و 145 
تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان 
خریداری شده است.وی با بیان اینکه تا امروز شش 
میلیارد و 300 میلیون تومان از مطالبات گندمکاران 
استان پرداخت شده است، بیان کرد: تاکنون حدود 
50 درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و نیمی 
از مطالبات نیز هنوز باقی مانده است. ولی پور مطلق، 
قیمت هر کیلو گندم خریداری شده از کشاورزان را 
یک هزار و 300 تومان عنوان کرد و گفت: پیش 
بینی می شود امسال بالغ بر 2۷ هزار تن گندم مازاد 
از کشاورزان استان خریداری شود که نسبت به سال 

گذشته دو هزار تن افزایش خواهد داشت.

آغاز برداشت گیاه رزماری 
از اراضی احیا شده بیابانی سرایان

از  رزماری  دارویی  گیاه  سیما-برداشت  و  صدا 
جنگلی  اراضی  احیاء  المللی  بین  طرح  اراضی 
پروژه  شد.مدیر  شروع  سرایان  یافته  تخریب  و 
یافته  تخریب  و  اراضی جنگلی  احیاء  المللی  بین 
احیاء  المللی  بین  اراضی طرح  از  گفت: 2 هکتار 
زیر  سرایان  یافته  تخریب  و  جنگلی  اراضی 
بینی  پیش  که  است  رزماری  دارویی  گیاه  کشت 
شود. برداشت  تن  نیم  و  یک  از  بیش  شود  می 

رتبه خراسان جنوبی در جذب بودجه عمرانی شهری در بین 31 استان
نت
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سوم از آخر
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل   
استانداری خراسان جنوبی، گفت: این استان 
از لحاظ جذب بودجه شهری با هزار و 440 
میلیارد ریال در جایگاه بیست و نهم قرار دارد، 
اعضای شوراهای اسالمی شهرها باید ترتیبی 
اتخاذ کنند، با در نظر گرفتن حقوق عمومی 

این درآمدها افزایش یابد.
به گزارش ایرنا عبدالحسین داداشی نیاکی، در 
کارگاه آموزشی و توجیهی منتخبان شوراهای 
خوسف،  اسدیه،  بیرجند،  شهرهای  اسالمی 
قهستان، طبس مسینا و گزیک، افزود: اعضای 
مدون  هایی  طرح  ارایه  با  باید  شهر  شورای 
موجب درآمد مضاعف شهری شوند.خراسان 
جنوبی 2۷شهر دارد.از ۷69هزار جمعیت استان، 

59درصد در شهرها زندگی می کنند.به گفته 
وی دستیابی به رقم 2 برابر شدن درآمدهای 
شهری، یعنی اقدام های عمرانی مناطق باید 
افزایش چشمگیری پیدا می کند و روند توسعه 
شهری با سرعت بیشتری به پیش می رود.

اینکه 60 تا ۷0 درصد منتخبان  بیان  با  وی 

اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین 
استان، جدید هستند، عنوان کرد: طبیعی است، 
منتخبان آشنایی کامل با قوانین این مجموعه 
نداشته باشند، در این کارگاه قصد داریم صفر تا 
100 قوانین مربوط به شوراها را بررسی کنیم.

نداشتن  متاسفانه  کرد:  اظهار  نیاکی،  داداشی 

آگاهی کافی از مقررات موجب ایجاد مصوبه 
شود  می  شوراها  اختیار  حوزه  از  خارج  های 
بودیم،  مواجه  آن  با  هایی  دوره  در  بعضا  که 
منتخبان جدید باید به این مهم توجه کنند.وی 
ادامه داد: در برخی اوقات بعضی مصوبه ها باید 
طبق لوایح شهرداریها باشد، تصویب نمی شد، 
امیدواریم با در نظر گرفتن قوانین وضع شده، 
منتخبان شورای شهر و روستا اقدام های مدونی 
انجام دهند. به مردم  برای خدمت رسانی   را 

جذب سرمایه گذار/
 شوراهای اسالمی/ توسعه شهری

همچنین فرماندار بیرجند در کارگاه آموزشی و 
توجیهی شورای شهر بیرجند، اسدیه، خوسف، 

کرد:  گزیک،اظهار  و  مسینا  طبس  قهستان، 
اعضای شوراها باید با همفکری امکان جذب 
سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در شهر 
اقدام  این  شک  بدون  کنند،  فراهم  روستا  و 
افزایش می دهد.علی  را  روند توسعه شهری 
ناصری، تصریح کرد: رعایت قوانین در همه 
امور، مهمترین انتظار مردم از منتخبان است، 
آنها باید برای تنظیم قوانین و مصوبه ها بر 
اساس قانون و نگارش حقوقی و صحیح ، گام 
بردارند.به گفته فرماندار مرکز خراسان جنوبی، 
منتخبان شوراها باید با برنامه ریزی مدون و 
اقتصادی،  ریزی  برنامه  های  حوزه  در  معین 
امکان حضور بخش های مختلف دولتی و غیر 

دولتی را در مناطق مربوط فراهم آورند.

امور  هماهنگی  معاونت  غالمی-سرپرست 
فني  شوراي  جلسه  در  استانداری،  عمرانی 

استان، سخن مي گفت، با بیان این مطلب، 
افزود: در روند اجرایي ماده 5٨ قانون برنامه 
ششم توسعه، دستگاه هاي استاني در اجراي 
پروژه هاي عمراني خود از پیمانکاران بومي 
و مصالح با کیفیت موجود در استان استفاده 
اهمیت  و  جایگاه  به  اشاره  با  کنند.فرهادي، 
مصوبات شوراي فني استان ، تاریخچه شکل 
گیري این شورا را جهت آشنایي اعضاء مورد 
اساس  بر  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  بررسي 
ماه  فروردین  در  انقالب  شوراي  مصوبه 
135٨ و در نخستین ماه هاي پس از انقالب 

، اختیارات فني به استان ها تفویض گردیده 
است.سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری، شوراي فني را عالي ترین مرجع 
فني در استان ها دانست و خاطر نشان کرد: 
این شورا و کارگروه هاي ذیل آن  مصوبات 
براي کلیه دستگاه هاي استان الزم االجراست 
و مدیران باید تذکرات و مصوبات شورا را تا 
نتیجه گیري نهایي مورد پیگیري قرار دهند.

وی با تاکید بر اهمیت کارگروه نظارت ذیل 
شوراي فني استان، افزود: ضروري است نتایج 
بررسي هاي حاصل از بررسي هاي کارشناسي 

کارگروه نظارت ، در جلسات شورا ارائه شده و 
مشکالت پروژه ها شناسایي و مرتفع شوند.
فرهادی، تقدیر از دستگاه های متولي پروژه 
هاي عمراني برتر استاني در بعد فني را مورد 
عملکرد  کرد:  نشان  خاطر  و  داد  قرار  تاکید 
بخش،  این  در  استان  هاي  دستگاه  مطلوب 
در ارزیابي ساالنه مدیران مد نظر قرار خواهد 
گرفت. رئیس شورای فنی استان، در خصوص 
استفاده  استان،  عمراني  هاي  پروژه  اجراي 
بهینه از ناظرین مقیم را مورد تاکید قرار داد 
و تصریح کرد: دستگاه ها با توجه به توان فني 

خود، به منظور ارتقاء سطح کیفي طرح ها و 
پروژه هاي عمراني استان ، استفاده از مشاورین 
ذي صالح را در دستور کار قرار دهند.فرهادی، 
آموزش نیروهای شاغل در بخش خصوصي و 
پیمانکاران پروژه هاي عمراني را مهم دانست 
و خطاب به اعضاي کارگروه آموزش و ترویج 
استان  فني  شوراي  اجرایي  و  فني  ضوابط 
تاکید کرد: تدابیري فراهم گردد تا به منظور 
این بخش،  در  فني شاغل  نیروهاي  ترغیب 
طي کردن آموزش هاي تخصصي و افزایش 
گیرد. قرار  اولویت  در  اجرایي  و  فني  توان 

عکس:اینترنت

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و انستیتو پرتغال

جهت گیری کمیته امداد در سال 96؛ تعمیر واحدهای مسکونی مدد جویان

راه آهن برای رشد صنعت خراسان جنوبی ضروری است

 دستگاه ها در اجرای پروژه هاي عمراني از پیمانکاران بومي استفاده کنند

امضای  از  بیرجند  دانشگاه  رئیس  قاسمی- 
بیرجند  دانشگاه  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
و انستیتو پلی تکنیک تومر پرتغال خبر داد. 
نامه  تفاهم  این  که  کرد  تصریح  »خلیلی« 
آموزشی،  های  همکاری  توسعه  راستای  در 
و  ها  دانشگاه  میان  فناوری  و  تحقیقاتی 
مراکز پژوهشی، برای مشارکت فعال استادان 
منعقد  فناوری  و  علم  زمینه  در  محققان  و 
نامه  تفاهم  این  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
علمی،  روابط  گسترش  منظور  به  همچنین 
همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری 

تکنیک  پلی  انستیتو  و  بیرجند  دانشگاه  بین 
تومر کشور پرتغال می باشد. به گفتۀ وی این 
یادداشت تفاهم همکاری پنج ساله در 14 بند، 
امضای  به  تهران  در  تیرماه سال جاری   12

رؤسای این دو مجموعه رسید.
تبادل اعضای هیأت علمی و تسهیل 

شرکت در همایش ها از مفاد 
این تفاهم نامه

رئیس دانشگاه بیرجند اظهار کرد که مفاد این 
هیأت  اعضای  تبادل  شامل  هم  نامه  تفاهم 
علمی، محققان و متخصصان برای تدریس، 

تحقیق و یا تبادل نظر، ایجاد تسهیالت الزم 
برای شرکت استادان و محققان دو دانشگاه در 
گردهمایی ها، همایش ها و هم اندیشی های 
بین المللی بین دو کشور می باشد. »خلیلی« 
افزود: تبادل استادان برای گذراندن دوره های 
فرصت مطالعاتی، همکاری مشترک در زمینه 
و  تحقیقاتی  علمی،  نمایشگاه های  برگزاری 
فناوری، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک 
و تبادل دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصیلی 
مورد توافق برای ادامه تحصیل براساس مقررات 
 جاری دو کشور از جمله مفاد دیگر آن است.

انعقاد 20 تفاهم نامه همکاری
 در 3 سال اخیر

وی عنوان کرد که براساس متن تفاهم نامه 
اطالعات  مبادله  تا  شدند  متعهد  کشور   2
نامه  پایان  علمی،  نشریات  ها،  کتاب  علمی، 
ای  رایانه  افزارهای  نرم  و  دانشجویی  های 
فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  های  زمینه  در 
تسهیالت  ایجاد  وی  گفتۀ  به  باشند.  داشته 
جهت بازدید استادان، محققان و دانشجویان از 
دانشگاه های یکدیگر، شرکت دانشجویان در 
مسابقات ورزشی حمایت از ایجاد کرسی زبان 

و ادبیات دو کشور در دانشگاه های یکدیگر از 
دیگر تعهدات بوده است. رئیس دانشگاه بیرجند 
بیان کرد که براساس بند دهم این تفاهم نامه 
دانشگاه بیرجند آمادگی خود را برای شرکت 
دانشجویان انستیتو پلی تکنیک تومر در دوره 
های کوتاه مدت آموزش زبان فارسی اعالم 
که  کرد  نشان  خاطر  »خلیلی«  است.  نموده 
از 20  بیش  اخیر  بیرجند در 3 سال  دانشگاه 
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های خارجی 

منعقد کرده است.
)Ava.news18@gmail.com(

و  مسکن  تامین  دفتر  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
امور مهندسی کمیته امداد در بازدید از مناطق 
کمیته  گیری های  جهت  کرد:  بیان  محروم 
امداد در بودجه سال 96 توجه بیشتر و تمرکز 
در  مددجویان  مسکونی  واحدهای  تعمیر  بر 
مناطق روستایی، محروم، مرزی و شهرهای 
کمتر از 100 هزار نفر جمعیت است.ابراهیم 

بازیان با بیان اینکه سال 96 اتمام طرح های 
نیمه تمام مسکن مددجویان در دستور کار قرار 
دارد، ابراز امیدواری کرد که سه تا پنج سال 
شود،  رفع  مددجویان  مسکن  مشکل  آینده 
استانی  جمله  از  جنوبی  افزود:خراسان  وی 
است که می توان با همکاری دستگاه های 
اجرایی، مشکل مسکن این افراد را در مدت 

مسئول  مقام  کرد.این  رفع  آینده  سال  سه 
تعمیر  پوشش  تحت  مددجویان  عمده  نیاز 
واحدهای مسکونی است دانست و افزود: در 
بسیاری منازل با تعمیر جزیی یا کلی از جمله 
احداث سروی س بهداشتی، حمام، آشپزخانه 
و توسعه فضای جانبی می توان مددجو را به 
تامین  دفتر  رساند.مدیرکل  مطلوبی  وضع 

اظهار  امداد،  کمیته  مهندسی  امور  و  مسکن 
کرد: اکنون 60 درصد مددجویان در روستاها 
و مناطق محروم ساکن هستند، برنامه ریزی، 
اولویت ها  بودجه، جهت گیری و  تخصیص 
تفاوت  با سایر مناطق کشور  این مناطق  در 
خواهد داشت. بازیان با بیان اینکه مسکن یکی 
از ضرورت های نیازهای افراد تحت پوشش 

است افزود: در رویکرد جدید این نهاد در حوزه 
مسکن نگاه مبتنی بر تاثیرگذاری خدمت در 
اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  های  بخش 
خانواده مددجو به عنوان یک عامل توانمندساز 
در کنار حوزه اشتغال مورد توجه است و رفع 
مشکل مسکن نیازمندان در اولویت قرار دارد.
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی از وجود  500 پروانه صنعتی خبر داد و 
گفت: اتصال راه آهن برای رشد صنعت استان 
ضروری است.شهرکی در گفت وگو با تسنیم 
در بیرجند با اشاره به وضع صنعت  خراسان 
جنوبی اظهار کرد: در حوزه صنعت 500  پروانه 
نسبت  به  که   دارد  وجود  استان  در  صنعتی 
هستیم. آخر  استان   5 جزو  تاکنون  کشور 

وی افزود: در حالی که در 2 تا 3 سال اخیر 
سیمان  حوزه  در  سرمایه گذاری هایی  رشد  با 
ارتقا  را  خود  توانسته ایم  دیگر  پروژه های  و 
دهیم و از انتهای استان ها جزو 10 استان آخر 
باشیم.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

بیان کرد: امید است با سرمایه گذاری هایی در 
فوالد، زغال سنگ، فرآوری موادمعدنی مانند 
طال انجام می شود رشد خوبی داشته باشیم و 
فاصله خود را کم کنیم.شهرکی تصریح کرد: 
به دنبال رتبه صنعتی نیستیم بلکه به دنبال 
رشد  بتوانیم سرعت  تا  رشد صنعتی هستیم 
نسبت  اشتغال  و  صنعت  حوزه  در  را  اقتصاد 
بتوانیم  تا  افزایش دهیم  استان های دیگر  به 
جایگاه خوبی را در کشور به خود اختصاص 
در  و  برخی جاها شاخص شویم  در  و  دهیم 
برخی جاها نیز بر روی توسعه صنعتی که سایر 
وابسته شوند تمرکز شود.وی  ما  به  استان ها 
خاطرنشان کرد: در این راستا صنعت فوالد، 

صنعت زغال، موادمعدنی و سنگ های تزئینی 
مواردی است که می توانند بسیاری از استان ها 

را به ما وابسته کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یادآور 
شد: امید است با ایجاد واحدای فرآوری آنچه 
که در حال احداث و آنچه که در آینده احداث 
می شود ظرفیت رشد صنعتی را افزایش دهیم 
و بتوانیم جایگاه خوبی را در کشور در حوزه 
داشت:  اظهار  باشیم.شهرکی  داشته  صنعت 
و  نداریم  محدودیتی  هیچ  صنعت  حوزه  در 
محدودیت  که  هستیم  استانی  خوشبختانه 
زمین نداریم و با قیمت مناسب زمین واگذار 
می کنیم.وی افزود: در حوزه زیرساخت هایی 

مانند آب مشکالتی داریم که در تالش برای 
رفع آن هستیم چراکه همراه با توسعه صنعت 
باید  نیز  برق  و  آب  مانند  زیرساخت هایی 
را  با سرعت صنعت خود  باید  یابد و  توسعه 

هماهنگ کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 
بحث زیرساخت ها در کوتاه مدت برای ما مانع 
است چراکه رشد فعالیت های صنعتی استان در 
حال حاضر شدت گرفته و طرح های بزرگی 
ظرفیت های  و  است  گرفتن  شکل  درحال 
بیان  داریم.شهرکی  نیاز  بیشتری  زیرساختی 
سیمان  مانند  بزرگ  کارخانجات  ورود  کرد: 
یا فوالد نیازمند خطوط ارتباطی قوی، شبکه 

تولیدی  حجم  این  با  متناسب  نقل  و  حمل 
که وارد چرخه استان می شود است و نیازمند 
جابجایی از استان به سایر استان ها است که 
طبیعتا توسعه حمل و نقل هم باید به همان 
شدت فراهم شود تا با محدودیتی از این نوع 
حوزه  در  کرد:  تصریح  نشویم.وی  رو  روبه 
به  اتصال  این  تا  کنیم  تالش  باید  آهن  راه 
یا  از بیرجند به طبس  استان در کوتاه مدت 
نزدیکترین محل انجام شود و در میان مدت 
راه آهن  به  را  استانی  درون  شبکه های  باید 
درون استانی شکل دهیم و در  بلند مدت نیز 
این خطوط به شبکه ریلی جنوب استان که 

قرار است از چابهار بیاید وصل شود.

شروع عملیات اجرایی ۴ پروژه بهسازی بافت فرسوده در بیرجند و قاین
مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

امیرآبادیزاده-مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی از آغاز عملیات اجرایی 4 پروژه عمرانی 
در  کل  اداره  این  توسط  شهری  بهسازی  و 
خبر  قاین  و  بیرجند  شهرهای  فرسوده  بافت 
شبکه  اصالح  عملیات  گفت:  جعفری  داد. 

انشعابات محله موسی بن جعفر)ع(  بازسازی 
 462 و  میلیارد  یک  هزینه  با  بیرجند  شهر 
آسفالت  روکش  عملیات  نیز  و  ریال  میلیون 
خیابان شهید مصطفی خمینی محله کارگران 
بیرجند با هزینه یک میلیارد و 231 میلیون ریال 

توسط پیمانکاران آغاز شده است. وی افزود: 
پروژه اول در مدت 2 ماه و پروژه دوم در مدت 
یک ماه به انجام خواهد رسید.مدیرکل راه و 
همچنین  افزود:  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
انشعابات  بازسازی  و  شبکه  اصالح  عملیات 

با  قاین  درشهر  و خونیکی های  قدی  محله 
هزینه یک میلیارد و 390 میلیون ریال و نیز 
آسفالت  و  گذاری  جدول  زیرسازی،  عملیات 
محله شهید کاوه قاین با هزینه یک میلیارد و 
4٨5 میلیون ریال توسط پیمانکاران ذیربط آغاز 

شده و ظرف مدت 2 ماه به اتمام خواهد رسید.
)Ava.news20@gmail.com(

ری
 اکب

س: 
عک



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

12:38
20 : 04
23 : 49
3 : 54
5 : 32

امام صادق عليه  السالم می فرمایند:
َمن َطلََب الرئاسَة َهلََك

هر كه جویاى ریاست باشد، نابود شود.
)الكافي : 2/297/2(

 شماره پالک نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف
 ثبتی

 نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت مساحت )متر مربع (

 قيمت پايه نوع سند

 متصرف
 نوع بهره
 برداري
 فعلي

 توضيحات
 اعيان عرصه

 ملكي ،
 تمليكي ،
 سرقفلي ،

 اوقافي / غير
 اوقافي

 ساختمان ،
 آپارتمان ،

 مغازه ، زمين
 ، ساير

 بانك ، تجاري ، اداري ،
 مسكوني ، صنعتي ، رفاهي
 ،آموزشي ، ورزشي ، انبار ،
 مزروعي ، كارگاه ، ساير

 ندارد /دارد
 ) بانكي /

غير بانكي (

 تخليه ،
 اشغال ،

 بالاستفاده

 خراسان1
 جنوبی

 ساختمان تجاري
 )اداره مركزی
 سابق بانك
صادرات (

 بيرجند

  بيرجند- خيابان
 مدرس - بيست متري

 اول غربي - اداره
 مركزي سابق بانك

 صادرات

 تخليه ندارد26,517,996,000ششدانگ تجاري ساختمان ملكي1427/3228595/81417/76

 اسكلت فلز - در چهار طبقه
 با قدمت حدود 9 سال- داراي

 آسانسور - طبقه چهارم دكوراتيو
 چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ
 -امتيازات شامل آب ، برق ، گاز ) به

شكل موجود (

 خراسان2
 جنوبی

 مرغداري به
 ظرفيت 30 هزار

 قطعه
آرين شهر

 آرين شهر - ابتداي
 جاده چاهك موسويه ،

 سمت چپ
 كشاورزي ساير تمليكي89 16532557841 /128

 مشاعی ) سهم بانك 2/66
 دانگ از ششدانگ

می باشد (
 دارد ) غير1,993,500,000

اشغالبانكي (
   ) به شكل موجود ( سهم بانك

 2/66 دانگ از ششدانگ می باشد
 ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك

 می باشد (

 خراسان3
 جنوبی

 زمين كشاورزی و
قايندامداری

 قاين- روستای
) به شكل موجود (اشغال ندارد1,482,300,000ششدانگ كشاورزی زمين تمليكی1680/2872173.5883محمدآباد علم

 خراسان4
 جنوبی

 ساختمان
  بيرجند - خيابان توحيد بيرجند مسكونی

 زمين و تمليكی315/245360212/3نبوت 7 - پالک 28
 اشغال ندارد3,555,000,000 سند تك برگی مسكونی ساير

 يك باب ساختمان با نمای آجر
 سفال و سيمان كف موزائيك

 دارای انشعابات و قدمت 25 سال

 خراسان5
 نهبندان - شهرک نهبندان كارخانه سنگبری جنوبی

 ساختمان و تمليكی766/399361877 صنعتی
 تخليه ندارد20,062,773,000 جانشينی صنعتی زمين

 سوله صنعتی - ساختمان مديريت
اداری و پرسنلی و اموال

 )به شكل موجود (

 خراسان6
 جنوبی

  سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسكونی
 بيرجند

 بيرجند - خيابان
 پاسداران - پاسداران

2-پالک 36
 دارد ) غير1,008,000,000انتقال اجرايی مسكونی ساختمان تمليكی249/17/3048336444

 اشغالبانكي (
 سهم بانك يك دانگ و شش
دهم دانگ مشاع از ششدانگ

  ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك
می باشد (

 خراسان7
 جنوبی

 سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسكونی
 بيرجند

  بيرجند - خيابان عدل
 عدل 23- خيابان باهنر

 شرقی - پالک 41-
 مقابل مدرسه

 دارد )غير471,600,000 انتقال اجرايی مسكونی ساختمان تمليكی249/3375200203/2
 اشغالبانكي(

 سهم بانك يك سهم و چهاردهم
 مشاع از كل ده سم از ششدانگ
 ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك

می باشد (

 خراسان8
 جنوبی

 سهم مشاعی
 باغ و مرغداری

 روستای علی آباد
 داورآباد

 بيرجند
 بيرجند

  روستای علی آباد
 داور آباد

 ساختمان و تمليكی769/2450001352
 دارد )غير1,729,800,000 انتقال اجرايی مزروعی زمين

 اشغالبانكي(
 بيست و پنج سهم و يك چهارم

 سهم مشاع از 47 سهم مشاع از 840
 سهم مشاع از ششدانگ ) قيمت پايه

 مربوط به سهم بانك می باشد (

 خراسان9
 جنوبی

 شركت توليدی
 قاين - كيلومتر 5 جادهقاين آجر سفال

اشغالندارد9,954,000,000 انتقال اجرايی صنعتی ساير تمليكی131/183780112/503640 اسفدن - قاين

 ساختمان اصلی كوره - سالن
 توليد - انبار قير - اتاقك

  پمپ - ساختمان اسكان كارگران
 ساختمان مديريت سوله انبار  -
  ماشين آالت شامل سيلوی خاک

 والس- مخلوط كن - مخلوط
  كن پرس - پرس - پمپ وكيوم

 مجموعه برش - نوارهای نقاله و ...
 تأسيسات برق ، آب و تجهيزات

متفرقه  ) به شكل موجود (

 خراسان10
 جنوبی

 ساختمان
 تجاری به همراه

 ساختمان
 مسكونی

 سرايان - خيابان امام سرايان
1/857/2911 خمينی ) ره (

419
  متر مربع
 كل زمين
 تجاری و
مسكونی

 208 مترمربع
تجاری

  125 متر مربع
مسكونی

 تخليه ندارد10,407,800,000 ششدانگتجاری مسكونی ساختمان ملكی

 سازه ساختمان تجاری اسكلت
 فلزی و سازه ساختمان مسكونی
 به صورت نيمه اسكلت - نما آجر

 سه سانت - كف سازی سنگ
 و سراميك - سيستم گرمايش
 شوفاژ - سيستم سرمايش كولر

 آبی - دارای انشعاب برق سه فاز و
 تك فاز 25 آمپر و آب و گاز و تلفن

 خراسان11
 قاين - خيابان امام قاين منزل مسكونی جنوبی

 تخليه ندارد595,000,000 ششدانگ مسكونی ساختمان ملكی1585/485150116/75 خمينی 24- پالک 5
 از اعيان ملك 97 متر مربع
 مسكونی و 19/75 متر مربع

 پاركينگ می باشد ،  اعيان يك
طبقه می باشد .

 خراسان12
  بيرجند - ميدان آزادی بيرجند ساختمان تجاری جنوبی

 تخليه ندارد16,000,000,000 ششدانگ تجاری ساختمان ملكی1554/4873114649/67 نبش كانال

 ساختمان شامل يك زير زمين و
  طبقه همكف به مساحت هر كدام
 111/75 مترمربع  و طبقه اول ، دوم
 و سوم با بالكن هر كدام 125/75
 متر مربع و طبقه چهارم با بالكن

 35/30 متر مربع و نيم بالكن
13/62 متر مربع

 خراسان13
 جنوبی

 سهم مشاعی
 مزرعه و باغ

 پسته
 زمين - تمليكی-665/9591382 دشت مختاران بيرجند

 مزروعی ساير

 مشاعی ) سهم بانك 67
 سهم و پنجاه و چهار

 شصتم سهم مشاع از كل
 288 سهم ششدانگ (

 دارد )غير4,693,771,867
 اشغالبانكي(

 پالک 9 فرعی دهستان قيس آباد
 پالک 665  اصلی بخش 4 بيرجند
 در جريان ثبت بوده و در مرحله

 تحديد حدود می باشد و پيگيری
 ادامه عمليات برعهده خريدار

 خواهد بود . ضمناً مالكيت بانك
 بر يك چهارم چاه آب به شماره
 پروانه بهره برداری 18009/410  با
 دبی 15 ليتر بر ثانيه قطعی بوده
 و پروانه چاه به نام بانك صادرات

 خراسان جنوبی می باشد .

 خراسان14
 جنوبی

 ساختمان تجاری
  قاين - ميدان طالقانی قاين و مسكونی

 تخليه ندارد15,620,000,000 ششدانگتجاری مسكونی ساختمان ملكی1266/28/475221/80528/58 نبش كوچه كاوه

 عرصه در سند مالكيت 221/80
 متر مربع می باشد ولی در وضعيت
 موجود برابر 197/34 متر مربع می
 باشد - همكف با زيربنا 198/52 )
 شعبه و پاركينگ  و سرويس پله
 طبقات ( طبقه اول با زير بنا مفيد

 184/65 - طبقه دوم با زيربنا مفيد
 117/67 متر مربع - ساختمان
 6 سال ساخت - اسكلت فلز

 نما سنگ و آلومينيوم - همكف
 سراميك - دارای ديوار پوش و

 نمای داخلی طبقات تلفيق سنگ
 ، گچ و رنگ آميزی و دارای

  كابينت ام دی اف پكيچ
  رادياتور، اسپيلت و كولر و

 امتيازات كامل

 خراسان15
 جنوبی

 ساختمان تجاری
 نهبندان و مسكونی

  نهبندان - خيابان
 شهدا نبش شهدا 13 -

 پالک 198
  ساختمان شامل يك طبقه همكف تخليه ندارد3,757,921,000 ششدانگتجاری مسكونی ساختمان ملكی1/2230117/70222/38

 نيم طبقه و طبقه اول می باشد

لیست امالک مازاد بانک صادرات           مدیریت شعب خراسان جنوبی                    )مزایده 96/2 (

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد :

میزان پرداخت غیر نقدی ) باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدی شرایط پرداخت ) گروه (ردیف

  اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت ، به ترتیب ذیلز1
  ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود .

 30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی (2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30
90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانکی (5%10

 بانک صادرات خراسان جنوبي

آگهــي مزایــده ) 96/2 (
بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 15 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت  
مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در 
مزايده مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از روز درج آگهی يکشنبه مورخ 96/04/18 
الی96/04/24 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت 14( روز سه 
شنبه مورخ 96/05/03 به نشاني بيرجند -  خيابان مدرس - نبش مدرس 9  اداره مرکزي بانک 
صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. پاکت هاي 
پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/05/04 در محل فوق با حضور 
اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد 
 شد. الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 96/05/03 

فقط به دايره تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.
توضيحات و شرايط : 

1- جهت دريافت اسناد مزايده، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 
 0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است.

2- مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که 
طبق مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. 

3- بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای 
تمامی شرکت کنندگان ضروری مي باشد.

4- مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است. 
5- کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.










