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»خوب« مثل خبرنگار

* هرم پور

روی صفحه تلفنم پیام می دهد. می گوید: » روز خبرنگار 
 است. می خواهم برایم متنی بنویسی تا در صفحه ی 
بگذارم.« خودم  از  عکس  یک  زیر   اینستاگرامم 

کمی فکر می کنم، برایش می نویسم : » آفتاب 
زمستان.  سوز  استخوان  سرمای  یا  تابستان  داغ 
ترافیک چند ساعته ی یک شهر شلوغ یا خلوتی 
کوچه های تنگ و تاریک محله ای قدیمی در شهر. 
رئیس جمهور و وزیر و وکیل و مدیرکل یا کودکی 
دستفروش یا پیرمرد و پیرزنی زباله گرد. حادثه ای 
تلخ یا ماجرایی شیرین . افتتاحیه یا اختتامیه. چه فرقی 
می کند برای اویی که خبرنگار است و دارد نان عشق 
به حرفه اش را می خورد. همان نانی که لقمه اش 
حالِل حالِل حالل است. و گاهی قرار است همان 
را هم با گوشه ای از زبانش بُبرند که حرفی را زده 
که البد نباید می زد!! راه خبرنگار، راه پیامبریست و 
حرمت قلم او، حرمت گره های بزرگیست که از دامن 
)  ۲ در صفحه  سرمقاله  ادامه   (  ... باز کرده است.   جامعه 

نمرات درخشان
 ادارات کل در
 مناسب سازی! 

حسینی- 4.5- نمره ای بود که یکی از ادارات استان در اجرای طرح مناسب سازی برای معلوالن کسب کرده است! این موضوع صبح 
دیروز در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان مطرح شد.معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان در این جلسه 
به شرح گزارش نتایج ارزیابی وضع مناسب سازی ادارات کل در جشنواره شهید رجایی پرداخت و گفت: در این جشنواره مناسب سازی 
ادارات بر اساس شاخص هایی مانند ورودی، آسانسور، سطح شیب دار و فضاهای بهداشتی بررسی شد که به طور کلی از ۲0 امتیاز ، نمره 
ادارات کل استان خراسان جنوبی 13.1 شد. رضازاده بیشترین امتیاز را متعلق به شرکت گاز با نمره 19.5 عنوان کرد  ...    ) مشروح  در صفحه 7( رنا

: ای
س

عک

پلیس و خبرنگار همکارند / صفحه 7

با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه قلم و آگاهی 

17 مرداد ماه روز خبرنگار 
را به تمامی خبرنگاران متعهد و تالشگر و فعالین حوزه رسانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده ، توفیق روز افزون این عزیزان را 

از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

خانه مطبوعات خراسان جنوبی 

هفدهـم مرداد مـاه 
روز خبرنگار 

را به تمامی خبرنگاران عزیز و تالشگران عرصه خبر و رسانه 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان جنوبی

"ن والقلم و ما یسطرون"
سوگند به قلم و آنچه می نویسد. )سوره مبارکه قلم آیه 1 (

هفدهم مرداد ماه مصادف با سالروز شهادت شهید بزرگوار محمود صارمی 
در تقویم جمهوری اسالمی ایران مزین به نام خبرنگار شده است

 بی شک این نامگذاری نشان از جایگاه واال، ارزش باالی فعالیت های خبری و اطالع رسانی و سایر رسالت های
 بزرگی که بر دوش خبرنگاران و رسانه ها است، دارد. در واقع روز خبرنگار، ارج نهادن به آگاهی، دانایی و تکریم 
انسان های متعهد و تالشگری است که دقت، صحت، سرعت، صداقت، امانت و عدالت را سرلوحه کار خود 
قرار داده و در راه رشد، تعالی و نیک اندیشی جامعه از هیچ کوششی دریغ نورزیده و گاهی از جان خویش 
نیز در این مسیر مایه می گذارند. اینجانبان روز خبرنگار را به این قشر دلسوز و زحمتکش ایران اسالمی به 
خصوص فعاالن این عرصه در حوزه سالمت که مسئولیت سنگینی در به ثمر نشستن درخت پر بار تحول 
نظام سالمت داشته اند، تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی از تالش و تکاپوی بی حد و حصر اصحاب رسانه 
 استان در انعکاس و اطالع رسانی اخبار سالمت مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی 
یک سال اخیر، از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون این عزیزان را در تمامی مراحل زندگی مسئلت می نماییم.

شیرعلی یعقوب پور
مدیر روابط عمومی  

دکتر کاظم قائمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

    برادر ارجمند جناب آقای مهندس امینی
ریاست محترم بانک صنعت و معدن شعبه خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از لیاقت و شایستگی 
آن مقام ارجمند می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال

 توفیق روز افزون تان را خواستاریم.
مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهندس فنودی
ریاست محترم بانک صنعت و معدن شعبه بجنورد

ضمن عرض تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه جناب عالی در طول ریاست 
بانک صنعت و معدن شعبه خراسان جنوبی ، منصب جدید را تبریک و از حضرت باریتعالی 

توفیق و سربلندی را برایتان خواستاریم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

مغازه فروشی به متراژ 40 متر واقع در سید جمال الدین 7 
)بیست متری سوم مدرس(   09389848283 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق فراخوان نسبت به ارزیابی سرمایه 
 گذار واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید. نام و نشانی مناقصه گذار:
پاسداران 30    - پاسداران  خیابان  بیرجند:  آدرس  به  جنوبی  خراسان  ای  منطقه  آب   شرکت 
تلفن: 4-32445590 مشخصات پروژه: عملیات اجرایی ارتقا، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه 
آب شهر بیرجند به روش ROT الف: خالصه فعالیت: بهسازی وضع موجود و طرح توسعه 
تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند )مطابق گزارش فنی(، بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه 
آب شهر بیرجند در طی دوره طرح جهت تامین بخشی از نیاز آبی شهر بیرجند و ... در قالب 
قرارداد خرید تضمینی ب: منابع تامین مالی: از محل اعتبارات عمرانی طرح خرید تضمینی آب 

توسط دولت به شماره طرح 1307003025  و سایر ردیف های اعتباری مرتبط   

گذاری:  سرمایه  اولیه  برآورد  جنوبی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  کارفرما:  پ: 
91.000 میلیون ریال )سرمایه گذاری اولیه مربوط به دوره ارتقا(  مناقصه گر: سرمایه گذار 
برداری 15 سال   بهره  دوره  و  ماه  ارتقا 12  دوره  انجام پروژه:  مدت  یا حقیقی   و   حقوقی 
مهلت دریافت اسناد ارزیابی: 96/05/18 لغایت 96/05/25   مهلت بازگشت اسناد ارزیابی: 

1396/06/11
 لذا از سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت می شود در صورت تمایل برای شرکت در مناقصه 
  iets.mporg.ir مذکور جهت دریافت اسناد به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی

اسناد مذکور را دریافت نمایند. 

 
 
  

 
     

 

 
« میهدر نده هودهیاست ،آن را ب نهیآب دشوار و پر هز هیتصف  »  

 

 گذار هیسرما یفیک یابیفراخوان ارز یآگه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 در نظر دارد : یخراسان جنوب یشرکت آب منطقه ا
 :دیاقدام نما لیبا مشخصات ذ یدر مناقصه ا تیگذار واجد صالح هیسرما یابیفراخوان نسبت به ارز قیاز طر    
 مناقصه گذار: یو نشان نام

 32445590-4  تلفن–30 پاسداران –پاسدران  ابانیخ – رجندیبه آدرس ب یخراسان جنوب یشرکت آب منطقه ا 
 پروژه:  مشخصات

 به روش  رجندیخانه آب شهر ب هیو انتقال تصف یارتقاء، بهره بردار ییاجرا اتیعمل
 : خالصه فعالیت: الف

 هیتصف تسایاز تاس ی(، بهره برداری)مطابق گزارش فن رجندیخانه آب شرب شهر ب هیوضع موجود و طرح توسعه تصف یبهساز
 .ینیتضم دی... در قالب قرارداد خر رجندویشهر ب یآب ازیاز ن یبخش نیدوره طرح جهت تام یدر ط رجندیخانه آب شهر ب

 ریو سا 1307003025آب توسط دولت به شماره طرح  ینیتضم دیطرح خر یاز محل اعتبارات عمران :یمال نی: منابع تامب
 مرتبط  یاعتبار یها فیرد
  یخراسان جنوب یشرکت آب منطقه ا : کارفرما:پ

 مربوط به دوره ارتقا( هیاول یگذارهی) سرما الیر ونیلیم 91،000: یگذار هیسرما هیاول براورد
 یقیحق ایو  یگذار حقوق هیسرما مناقصه گر: 

 سال 15: یماه و دوره بهره بردار 12دوره ارتقاء:  انجام پروژه: مدت
 : یابیاسناد ارز لیو تحو افتیزمان و مهلت در محل،
   25/05/1396 تیلغا 18/05/1396 :یابیاسناد ارز افتیدر مهلت
 11/06/1396 بازگشت اسناد ارزیابی: مهلت

 گاهیاسناد به پا افتیبرای شرکت در مناقصه مذکور جهت در لیشود در صورت تما یدعوت م طیگذاران  واجد شرا هیاز سرما لذا
 .ندینما افتیاسناد مذکور را در  یات به نشانمناقص یاطالع رسان یمل

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی
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با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 زنده یاد علی سلیمانی )فرهنگی بازنشسته( 
را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن شادروان 
امروز سه شنبه 96/5/17 ساعت 17 از محل غسالخانه بیرجند 

انجام می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: سلیمانی ، بهلگردی و سایر فامیل وابسته

جناب آقای دکتر رضا زنگویی 

و سرکار خانم دکتر ملیحه زنگویی
درخشش امیر صدرا  عزیز

 در کنکور سراسری سال 96 
و کسب رتبه 16 کشوری در رشته علوم تجربی 

را خدمت شما تبریک عرض می نماییم.

دکتر مقری ، بی خویش ، ابراهیمی ، موسوی

خبرنگاری، تنها یک شغل نیست، بلکه یک رسالت است. خبرنگار شخصیتی است جریان ساز 
که دوران های متمادی تلخ و شیرین و زشت و زیبای زندگانی نوع بشر را نگارش کرده و به 
ودیعه گذاشته است. خبرنگار، یعنی همان عزیزی که در طول تاریخ بشر، نقشی کلیدی آفریده 

و رسالتی تاریخی را عهده دار بوده است. 

هفدهم مردادماه روز خبرنگار 
و سالروز شهادت شهید محمود صارمی 

این روز مهم، بهانه ای است برای تقدیر و تشکر از شما عزیران در عرصه 
اطالع رسانی، امیدواریم همواره در تمامی مراحل زندگی تان

 موفق و سرفراز باشید.

شورای اسالمی شهر بیرجند

17 مـرداد روز خبرنگـار
 یاد روز با شکوه تالشگران عرصه اندیشه و قلم را حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران 
عزیز استان تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن پاسداشت خاطره شهدای اصحاب 
رسانه به ویژه شهید محمود صارمی ، جد و جهد شما عزیزان را در بر افروختن چراغ 
اطالع رسانی و زبان گویای جامعه ارج می نهم، بی شک دستیابی 
به قله های پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور ، مراقبت از منافع 
ملی و مصالح مردم و آرمان های ارزشمند انقالب اسالمی جز با 
 حق جویی، صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمی شود
  از ایزد منان تداوم عزت و اهتمام مسئوالنه شما را در روایت عشق ،

 آزادی و حق گویی در عرصه آگاهی آرزومندم.

احمد محبی
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی 

شناسه آگهی  
71159
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اعالم زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد/ امکان انتخاب ۲۰ کد رشته محل

میزان - تمامی داوطلبان حاضر در جلسه کنکور سراسری سال ۹۶ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی هستند می توانند از پنجشنبه ۱۹ مرداد تا پایان پنجشنبه ۲۶ 
مرداد با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org و با توجه به نمره کل کسب شده در هر زیر گروه متناسب با رشته انتخابی و کد شناسه انتخاب رشته 

دانشگاه آزاد اسالمی، نسبت به انتخاب ۲۰ رشته/ محل اقدام کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

 )ادامه سرمقاله( نگهبان دستاوردها باشد و سرباز بی 
منت وطن در سنگر خبر  و خبررسانی برای جلوگیری  
از حیف و میل ها باقی بماند. او می داند که کارش 
سخت، بلکه طاقت فرساست و تنها همدم و مونس 
همیشگی و همراهش، هزاران دغدغه، هزاران درِد 
درمان نشده، و هزاران نیش و کنایه است. اما صحنه 
را خالی نمی کند و تا خودش و قلمش، نای و توان 
و جان دارند پا به پای حقیقت می رود« این را هم 
برایش می فرستم. لحظه ای بعد می گوید:»اگر چیز 
دیگری به ذهنت نمی رسد همین را روی صفحه 
بگذارم؟ « می گویم:»صفحه ات جای حرف دل هم 
دارد؟« می گوید: »بی شک«. می نویسم:» در همه 
ی عمرم هیچکس را گل تر و ناب تر و خوب تر 
از خبرنگار ندیدم. »گل« مثل خبرنگار،» ناب« مثل 
خبرنگار، «خوب« مثل خبرنگار« می نویسد:» تمام 
شد. همین را گذاشتم روی صفحه«. صفحه اش را باز 
می کنم. اولین نفر نظرش را داده. نوشته:» گل تر از 
گل، ناب تر از هر ناب، خوب تر از خوب،  مثل شهید. 

مثل خبرنگارِ شهید«.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹4383۱ ارسال فرمایید(         

سامانه ثبت قراردادهای کار رونمایی شد

ثبت  سامانه  و  کار  قراردادهای  ثبت  ایسنا-سامانه 
دادخواست ها با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
رونمایی شد. سامانه جامع روابط کار  در نشست امنیت 
شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید با حضور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهیندخت موالوردی 
معاون امور زنان رئیس جمهور و تشکل های کارگری 
و کارفرمایی در مجموعه تالش برگزار شد، رونمایی 
سامانه  و  افزار  نرم  از 3۰  بیش  سامانه  این  شد.در 
طراحی شده که یکی از این نرم افزارها مربوط به ثبت 

قراردادهای کار و ثبت دادخواست ها است.

موالوردی: موانع مرخصی 9ماهه
 زایمان زنان برطرف شد

رئیس  زنان  امور  معاون  مالوردی  مهر-شهیندخت 
جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اجرای 
قانون ۹ ماه مرخصی زایمان توسط برخی دستگاه ها 
گفت: موانع اجرایی و اعتباری قانون مرخصی زایمان 
بانوان با همکاری تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و 
امور اجتماعی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری 
استخراج شده و راهکارهایی در این زمینه به سازمان 

برنامه و بودجه ارائه دادیم و منتظر ابالغ آن هستیم.

سرمقاله

در  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  عمومی  روابط  تسنیم- 
ابتدای  از  ازدواج  وام  اعطای  ضربتی  طرح  اجرای  راستای 
می  اطالع  به  جاری،  سال  شهریورماه  پایان  تا  مردادماه 
هزار   375 از  بیش  طرح،   این  شروع  ابتدای  از  رساند 
اند.  شده  شعبه  تعیین  عامل  بانکهای  سوی  از  متقاضی 
حداکثر  عامل،  بانک  سوی  از  پذیرش  از  پس  متقاضیان 
ظرف مدت یک ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک 
شوند. بهره مند  تسهیالت  این  از  و  کرده  اقدام  نیاز  مورد 

قابل تأکید است در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر به 
از سامانه حذف خواهند شد.   نامی  بانک، متقاضیان ثبت 
کنندگان  دریافت  صف  کاهش  منظور  به  مرکزی  بانک 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک، طرح  
ضربتی اعطای وام ازدواج را از ابتدای مردادماه سال جاری کلید 
زده است که امید است با اجرای این طرح تا پایان شهریور 
یابد. کاهش  ممکن  حداقل  به  صف  در  افراد  تعداد  ماه، 
صادرات  ایران،  ملی  های  بانک  طرح،  این  در 

کشاورزی،  کارگران،  رفاه  سپه،  ملت،  تجارت،  ایران، 
ایران  مهر  الحسنه  قرض  تعاون،  توسعه  مسکن، 
دارند. مشارکت  پارسیان  الحسنه  قرض  صندوق  و 
به شرایط جدید  توان  این طرح می  ویژگی های  دیگر  از 
کرد.  اشاره  تعیین  ضمانت  جایگزینی  برای  مرکزی  بانک 
اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد 
کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از 
جمله روش های جایگزین ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

اطالعیه بانک مرکزی به متقاضیان وام ازدواج: در موعد مقرر به شعب بروید 

وزیر بهداشت: مدارس در نظارت 
به بوفه ها سختگیری کنند

خبرآنالین- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به 
پروش  آموزش  وزارت  از  آموزان  دانش  بین  در  و چاقی  وزن  افزایش 
می خواهم که درسال تحصیلی جدید در زمینه نظارت بر بوفه ها 
سختگیری بیشتری داشته باشند.وزیر بهداشت با اشاره به تفاهم نامه 
ای که بین این وزارتخانه و اموزش و پرورش امضا شد، گفت: برخی 
دانش آموزان دچار بیماری های صعب العالج مانند سرطان هستند و به 
نیاز به کمک روحی و معنوی دارند و ممکن است از برنامه درسی خود 
عقب بمانند. با اجرای این تفاهم نامه همین که بتوانیم اضطراب این 
دانش آموزان را کاهش دهیم و در طول بستری در بیمارستان، آموزش 

آنها تداوم یابد، کار بزرگی انجام داده ایم.

 قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت 

تسنیم-وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دیگر چانه زنی ساده 
نیست گفت:  امنیت شغلی  پاسخگوی  دولت  و  کارفرما  و  کارگر  بین 
ایده به عنوان یک نظریه  این  باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی  مزد 
مزمن  براثررکود  داد  رخ  که  اتفاقی  یعنی  افزود:  ربیعی  رفت.  دولت  به 
از  را  نیرو  البته تجربه ریزش   ، آغاز شد  از سال ۹3  کار  نیروی  ریزش 
دوره  یک  به  دفعه  یک  آن  تجمعی  اما   . نیزداشتیم  قبل  سال   7-8
زمانی انتقال پیدا کرد که در طول 8-7 سال واحدهای تولیدی پیش 
آمدند و بخش مهمی از استراتژی های ما این بود که این واحدهای 
تولیدی را سرپا نگاه داریم . وی بیان کرد:جایی که عرضه و تقاضای 
سه  باید  آورد  می  دست  به  که  را  کاری  کارگر  نبود  برابر  کار  نیروی 
. ازدست ندهد  را  دستی و دست های عاریتی بچسبد که شغل خود 

وعده جدید ارزانی پیاز اعالم شد

 45 کاهش  از  سبزی  و  میوه  فروشندگان  اتحادیه  ایسنا-رئیس 
قیمت  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  بازار  در  پیاز  قیمت  درصدی 
حدود  فاصله  همچنان  محصول  این  خرده فروشی  و  عمده فروشی 
کیلویی  از  کمتر  که  مصرف کننده  برای  منطقی  نرخ  تا  برابری   3
می شود. محقق  ماه  شهریور  که  دارد  وجود  است،  تومان   ۱۰۰۰

پیاز 45 درصد  حسین مهاجران، اظهار کرد: طی هفته گذشته قیمت 
مرکزی  میدان  در  تومان   ۲۲۰۰ تا   ۱5۰۰ کیلویی  به  و  یافت  کاهش 
تا رسیدن  البته  بار )قیمت عمده فروشی( رسیده است که  میوه و تره 
به قیمت منطقی کمتر از کیلویی ۱۰۰۰ تومان برای مصرف کنندگان 
این  رسیدن  تا  چراکه  دارد،  وجود  برابری  سه  حدود  و  زیاد  فاصله 
می رسد. تومان   3۰۰۰ از  بیش  تا   ۲8۰۰ حدود  به  بازار  به  محصول 

تسنیم- مدیر کل سازمان مالیاتی گفت: بر مبنای توافقی که 
با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطالعات 
پولی شاخص 5۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این 

معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای فرد، کمتر 
از 5۰۰ میلیون تومان بود این اطالعات از طرف سازمان 
مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع 
در نظر گرفته شد، نخست آنکه عمده حسابهای زیر 5۰۰ 
میلیون مشمول مالیات زیادی نمی شوند و از سوی دیگر 
در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی 
تمام این حسابها به یک فرایند پیچیده تبدیل می شد.
افراد  از  افزود، ممکن است حسابهای بسیاری  رستم پور 
به  باشد،  داشته  گردش  تومان  میلیون  محدوده 5۰۰  در 
عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی 

درحدود 5۰۰ میلیون تومان جابه جا می شود اما سازمان بنا 
به دالیلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. 
البته این حد استانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطالعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به 
اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطالعات بانکی 
توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیالت ریالی و 
ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله 
بعد نوبت به دریافت اطالعات سپرده های کوتاه مدت و بلند 
مدت)دیداری و غیر دیداری( رسید که در این قسمت بانک 
مرکزی اعالم کرد به این اطالعات دسترسی ندارد و بایستی 

جلسات  هرچند  متأسفانه  شود.  تامین  بانکها  طریق  از 
متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این 
اطالعات از بانک مرکزی فراهم نشد. وی تأکید کرد، در 
حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در 
خصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی 
از مؤسسات از ارائه اطالعات مطرح می شد دیگر وجود ندارد. 
در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یک پارچه 
در ارائه اطالعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این 
اطالعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان 
. کند  آغاز  را  خود  سیستماتیک  رسیدگیهای  دارد  قصد 

ارسال اطالعات حساب بانکی با گردش باالی ۵00میلیون تومان به سازمان مالیاتی 

»خوب« مثل خبرنگار

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱(  در همه ی این سالها، تقریبًا 

هیچ خبرنگاری را نمی شناسم که با همه ی مشکالت 
و تنگناها و آسیب ها و دغدغه ها، به جز گالیه و نق 
زدن های معمول، بگوید خبرنگاری را دوست ندارد و 
شاید بیش از هر چیز همین راز  پیوند محکم عالقه 
ی بین مردم و خبرنگار است.« برایش می فرستم. 
می نویسد:» طوالنی شده، واقعیت است اما همه چیز 
نیست. لطفا یکی دیگر.«  دوباره می نویسم:» البالی 
همه سطرهای قشنگ زندگی، کنار همه ی خبرهای 
خوب و همه ی خبرهای بد،  همیشه چشم مردم،  
امیدوار به یک خبر بهتر به راه می ماند. قهرمان این 
لحظه های ناب، پرچم دار این فرصت های بی تکرار، 
غواص این گوهر پرمقدار، همان خبرنگاریست که از 
لحظه ها، عمق می سازد و از رویدادها، جاودانگی«. 
می خواند. می گوید: » این هم خوب است ولی باز هم 
همه ی ماجرای زندگی ما نیست.« دوباره می نویسم: 
»در خاکریز اول جبهه جنگ نرم، در خط مقدم مبارزه 
رسانه ای و تبلیغاتی دشمن، در تیر رس قناسه های 
خون ریز دشمن دژخیم، کسی که با عشق، با همه 
ی سختی ها، با تمام مشکالت و کمبودها،  چون 
مبارزی مجاهد می جنگد؛ خبرنگاریست که اسلحه 
برای مردم  امکانش عشق به خدمت  اش تعهد و 
است.« می خواند. برایم پیام می فرستد که حرف 
گذارم.«  را می  بنویس. همان  برایم  را  دل خودت 
می نویسم:» به نام خدای قلم، به نام خدای تعهد، 
به نام خدای تفکر، به نام خدای افتخار، به نام خدای 
خبرنگار. من سالهاست با خبرنگاران زیادی از شهرم 
دوست هستم و با لحظه های سختشان، زندگی کرده 
ام. نوشتن از خبرنگار برای من که روزی خبرنگار بوده 
ام آسان تر از هرکس و نوشتن از سختی هایشان 
برای منی که امروز دیگر خبرنگار نیستم سخت از 
هر کس دیگریست. اما در پیشگاه همه ی مردم و 
در ساحت مقدس کلمات با افتخار اعالم  می کنم که 
هیچ خبرنگاری به جز برای عشق و محبت و عالقه 
اش نمی نویسد. هیچ خبرنگاری جز برای رضای خدا 
و مردم و مخاطبینش قلم به دست نمی گیرد و جز 
برای گره گشایی چیزی نمی نویسد. اگر انتقاد می کند 
از سر دلسوزیست، اگر نقد می کند برای سازندگیست، 
اگر عتاب آلود خطاب می کند برای آرام شدن دل 
مردم است و اگر کنجکاو می شود برای صیانت از حق 
است. حرمت قلمش را پاس بدارید و حریم حنجره 
اش را مراقب باشید، فریاد بلندش برای حرکت جامعه 
به سمت وسوی توسعه و آبادانی را بشنوید و  تفکرش 
را محترم بشمارید.او بیش از هر کس می داند که باید 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه  پاسدار ارزش ها باشد..... 

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک جک  پارکینگی ،  
کرکره  سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

ری سالن  ل  واگذا
مح

اتالر اتج 
 جهت استقبال و ولیمه حجاج محترم - عقد و عروسی و میهمانی ها 
4000 نفر - دارای پارکینگ اختصاصی به وسعت 5000 متر مربع  

پذیرایی در فضای باز - تهیه غذا اختیاری 
 در خدمت شما عزیزان هستیم

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960330 محکوم علیه آقای محمد علی هدایتی و 2- شرکت سازه های خودرو دیار 
محکوم است به پرداخت مبلغ 132.000.000 ریال در حق محکوم له بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی 

و پرداخت مبلغ 6.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک عدد کانکس که به مبلغ 68.500.000 ریال 
کارشناسی شده است.

ارزش به ریال مشخصات نام دستگاه ردیف 

کانکس از سازه های پیش ساخته به اندازه تقریبی 3*4 کانکس1
با پالک نصب شده آسان موتور روی کانکس - در حد نو 

داخل محوطه کارگاه خدمات خودرویی هدایت

68.500.000

جمع: شصت و هشت 
میلیون و پانصد هزار ریال

68.500.000

که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/05/29 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960178 دعوی آقای حمید آقا بابایی به طرفیت سید ابوتراب و سید غالمرضا سادسی 
به خواسته دستور فروش ششدانگ یک باب مغازه واقع در بیرجند- خیابان جمهوری اسالمی بازار سادسی از پالک ثبتی به شماره 17 
فرعی از 2568 اصلی بخش یک بیرجند )مغازه طالسازی و تعمیرات طال و نقره خردمند( که حسب نظریه هیئت کارشناسی پالک فوق 
به مساحت عرصه 21/6 متر مربع و اعیانی در سه طبقه زیر زمین و همکف و اول بوده که پالک فوق دارای 3 سند 2 دانگ از ششدانگ 
می باشد که ارزش کل با انشعابات منصوبه به میزان 3/240/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
1396/05/28 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960777 اجرایی آقای مسعود اکبری محکوم به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال در حق آقای غالمحسین محمدی و مبلغ 2/705/000 ریال حق 

االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری پراید تیپ صبا جی ئی ایکس رنگ سفید معمولی مدل 1380 به شماره موتور 00283603 و شماره شاسی 
اس 1412280747873 و به شماره انتظامی 996 ق 53 ایران 32 که تا مورخ 1396/10/28 با 2 سال تخفیف، بیمه دارد الستیک های خودرو ضعیف نیاز به تعویض دارد و شیشه جلو چراغ 
 های خطر عقب سمت چپ و راست شکسته است و بدنه سمت راست شامل گلگیر جلو درب جلو درب عقب گلگیر عقب نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد و بدنه سمت چپ در حد متوسط 
می باشد از نظر صافکاری و رنگ آمیزی و همچنین کاپوت جلو و به طور کلی به جز سقف سایر قطعات بدنه نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد توقیف و به مبلغ 38/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده است و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/5/29 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
 منفرد- مدیراجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به استناد 18 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نه )9( پالک ثبتی از امالک خود که به قرار ذیل می باشد را از این اداره نموده است و مدعی است 

1- سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین وقفی پالک 1916 فرعی از 1788 فرعی از 345- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند 
2- ششدانگ یک قطعه زمین وقفی پالک 1984 فرعی از 1779 فرعی از 345- اصلی 3- ششدانگ یک قطعه زمین وقفی پالک 1918 
فرعی از 1788 فرعی از 345- اصلی 4- ششدانگ یک قطعه زمین وقفی پالک 1965 فرعی از 1777 فرعی از 345- اصلی 5- ششدانگ 
یک قطعه زمین وقفی و باقیمانده 1786 فرعی از 294 فرعی از 345 - اصلی 6- ششدانگ یک قطعه زمین وقفی پالک 1951 فرعی از 
1788 فرعی از 345- اصلی 7- ششدانگ یک قطعه زمین وقفی پالک 2006 فرعی از 1780 فرعی از 345- اصلی 8- ششدانگ یک 
قطعه زمین وقفی پالک 1633 فرعی از 349 فرعی از 345- اصلی 9- ششدانگ یک قطعه زمین وقفی پالک 2337 فرعی از 345- اصلی 
بخش 2 که متعلق به وی می باشد به علت نامعلوم مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد اسناد مالکیت اولیه پالک های 
فوق به ترتیب ذیل ثبت های 100551 و 100241 و 100549 و 100270 و 87214 و 100516 و 100595 و 87138 و 104781 
صفحات 122 و 358 و 116 و 49 و 258 و 17 و 256 و 26 و 268 دفاتر امالک جلد 577 و 580 و 578 و 546 و 580 و580 و 546 
و 612 همگی به نام بنگاه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد، علیهذا مراتب اعالم تا 
چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز 

بعد از آگهی مذکور اسناد مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

آدرس: انتهای بلوار شهید آوینی مقابل دانشگاه پیام نور 
09153623556

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از ۲۰ نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31۰5۲ - ۰56 

۰9353694511 - ۰9353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/3۰  بامداد



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*17 مرداد 1396* شماره 3852

مشارکت 6 میلیارد تومانی خیران در کمک به نیازمندان
صدا و سیما- کمک خیران خراسان جنوبی در طرح های مختلف صدقات، اکرام و زکات نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد بیشتر شده است. معاون توسعه مشارکتهای مردمی 
کمیته امداد استان گفت: مردم خیر استان در سه ماه نخست سال 6 میلیارد و ۵00 میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به محرومان و نیازمندان اهدا کردند که بیشتر در قالب طرح 
های صدقات، ایتام، اطعام، زکات مال، زکات مستحبی، زکات فطریه و کفارها بوده است. رفیعی افزود: از این مبلغ 3 میلیارد و 8۱8 میلیون تومان کمک نقدی و بقیه کمک غیرنقدی است.

سالم خدمت شورای شهر و تشکر بابت دغدغه 
خشک شدن درختان را داشته اند،اما تنها داالن 
سبز شهر و یا نیروگاه برق نیست شما هر گوشه 
ای نظر کنید از ابوذر ، طالقانی ،معلم،غفاری،پارک 
شدن  خشک  درحال  درختان  غیره   آزادی،و... 
هستند و این بیماری درختان به نظرم بهانه ای 
بیش نیست چطور در یک راسته خیابان درختی 
که  گیره  می  قرار  راهها  چهار  مثلثی  داخل  که 
چمن هست و آب می خورد سبز باقی می ماند اما 
انطرف تر خشک می شود آخر ابیاری که آب به 
یک وجبی عمق خاک هم نرسد چه فایده برای 
درخت دارد مشکل آب ندادن هست بعد از آبیاری 
امتحان کنید عمق رفتن آب را به زمین بعد علت 

خشک شدن متوجه می شوید
9۱۵...۵۵7

و  اقتصادی  بد  شرایط  به  توجه  با  سالم  با 
محترم  پلیس  از  جنوبی  خراسان  محروم  استان 
راهنمایی و رانندگی )جریمه ودرآمد برای دولت 
( خواهشمندیم که این قدرو به این شکل دنبال 
جریمه کردن مردم نباشد به طوری که از ساعت 
که  نقاطی  ودر  شهر  بلوارهای  دراکثر  صبح   8
و  کنند  می  کمین  است  رانندگان  ازدید  خارج 
فقط وفقط منتظرند که سرعت خودرو از سرعت 
مجاز اندکی افزایش یابد بالفاصله قبض جریمه 
باید  بیرجند  شهر  در  فقط  چرا   ! کنند  تقدیم  رو 
این روش جریمه کردن به این شکل وبه صورت 
هرچند  و  ؟  باشد  داشته  ادامه  همیشه  گسترده 
چند  آمار  می شود  افتخاراعالم  با  بار  یک  وقت 
متخلف  رانندگان  برای  که  جریمه  هزارقبض 
صادر شده. خوب اگه این روش تاثیرمثبت داشت 
آمار چند هزار  نباید تخلفی تکرار می شد و  که 
قبض جریمه هم دردوره کوتاه معنی نداشت ! با 
به  بیرجند  در شهر  است  ها  این که سال  وجود 
این روش خودرو ها اعمال قانون می شوند اما اثر 
بخش نیست که نیست   اما امروز با همیشه فرق 
زندگی  سختی  وبه  اند  درمضیقه  اکثرمردم  دارد 
قوز  این روش جریمه کردن هم شده  می کنند 

باال قوز.
9۱۵...693

ی  کلمه  این  کنم  عرض  خواستم  می  سالم  با 
)بزرگ( در روی تابلوی پل پیامبر اعظم )ص(را 
شهرداری پاک کنه چون غریبه ها که به بیرجند 
سفر می کند به ما نخندند.اگر مسولین شهرداری 
پل های چند طبقه وطویل شهرهای دیگر راببیند 

چه میگن
9۱۵...0۵6

به عنوان یک شهروند از تمام خبرنگاران تشکر 
به  آوا که واقعا  به ویژه خبرنگاران وزین  میکنم 
را  خود  تالش  تمام  بخشی   آگاهی  ی  عرصه 
از هیچ  استان  پیشرفت  برای  و  برند  به کار می 
کنند.روزتون  نمی  دریغ  رسانی  اطالع  و  کمکی 

مبارک .خدا قوت .
9۱۵...878

از صدا وسیما و سایر مسئوالن استانی مربوطه در 
خواست می شود از پتانسیل گردشگری استان به 
برداری  برداری و فیلم  صورت حرفه ای عکس 
به  موجود  در شبکه های  ملی  رسانه  در  و  شود 
مراسمات  سایر  و  مستند  بخش  استان  معرفی 
استان های کشور در  اشاره شود   .... فرهنگی و 
این موضوع خیلی خوب ظاهر شده اند و اگر دقت 
های  جاذبه  باره  در  هرکی  با  االن  باشید  کرده 
معرفی  جا  همه  میزنیم  حرف  ایران  گردشگری 
شده جز استان ما!! این موضوع تعامل دستگاه ها 
را می طلبد،به عنوان یک شهروند تجربه این را 
دارم که اگر با هم دلی و همراهی همه دستگاه 
ها مدیران کل و استفاده از امکانات یک دیگر نه 
اینکه هر دستگاه به صورت جزیره ای عمل کند 

و فقط گزارش عملکرد خودش را باال ببرد.
ارسالی به تلگرام آوا

خوب  خیلی  استان  در  درمان  و  بهداشت  وضع 
جا  باشد  می  احساس  قابل  کامال  و  کرده  رشد 
تشکر  جا  این  در  قائمی  دکتر  زحمات  از  دارد 
و  بازرسی  عوامل  کنم  می  پیشنهاد  کنم،فقط 
نظارت را بیشتر کنید و تا دقیقا به کیفیت خدمت 
دهی همکارانتان مطلع شوید و سعی در باالبردن 

هرچه بهتر خدمات خود شوید.ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

استان ما در موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات 
و  موبایلی  غذای  امکانات  ،اگر  هست  باال  واقعا 
تاکسی موبایلی هم در استان استارت بخورد که 

خیلی عالی می شود
93۵...39۵

برای هم سن و سال های خودم عرض می کنم 
واقعا اگر دوست دارید پیشرفت کنید و در مدارج 
علمی باال مقام کسب کنید حتما بایستی از همین 
ابتدا تکلیف خودتان را با موضوع گوشی موبایل 
قدر  چه   ، کنید  روشن  اجتماعی  های  شبکه  و 
ها  شبکه  این  تواند  می  را  کنکوری  یک  وقت 
بگیرد و مشغول خود داشته باشد،خانواده ها هم 

نظارت کنند
ارسالی به تلگرام آوا

این همه تسهیالت اعطا می شود چه فایده که 
سود های باال دارند و اینقدر سخت پرداخت می 
شود که وسط کار متقاضی بارها دیده ام بی خیال 
اخذ وام می شود لطفا تسهیل هم کنید پرداخت 
رو و مطلب دیگه این که بارها هم خود مسئوالن 
شود  نمی  ایجاد  شغل  تسهیالت  با  و  اند  گفته 
تا  کنید  بینی  پیش  در  هم  آموزش  آن  کنار  در 
متقاضی بدون داشتن دید از بازار گرفتار قسط و 

بدهی اول کار نشود
9۱0...277

دغدغه خبرنگاران رنج مردم است

قلم یک خبرنگار نقش بسزایی در توسعه منطقه و جامعه دارد
نسرین کاری - زمانی که نخستین روزنامه 
در  مردم  شاید  شد  منتشر  و  چاپ  ایران  در 
برسد که صدها  فرا  روزی  نبودند  اندیشه  این 
روزنامه ، مجله و ماهنامه در پیش خوان دکه هاي 
فراوان مطبوعاتی به خوانندگان لبخند بزنند و 
جلب  برای  نیز  نشریات  این  دست اندرکاران 
ترفندهایی چون  با  بیش تر عالقه مندان  توجه 
چاپ تیترهای جنجالی ، حرفه ای و غیرحرفه ای 

از یک دیگر سبقت بگیرند.
هر چند یک خبرنگار حرفه ای و متعهد بدون 
در نظر گرفتن منافع مادی و شخصی و نیز با 
عشق به این حرفه به دنبال تهیه خبر و گزارش 
می گردد و با چاپ مطالب در روزنامه خستگی 
دیگری  نیروی  و  کرده  بیرون  تن  از  را  کار 
جهت چاپ گزارش بعدی می یابد اما بعضا در 
این راه دچار سردرگمی می شود به طوری که 
منافع  که  عده ای  گزارش  یا  خبر  از چاپ  بعد 
یا موقعیت خویش را در معرض خطر  مالی و 
می بینند با دستپاچگی درصدد جستجوی منابع 
برآمده و با شکایت از خبرنگار مورد نظر مدتی 
از  و  می کنند  موضوع  مشغول  را  آن ها  ذهن 
طرفی مردم به جهت ذی حق بودن در آگاهی 
تعقیب  را  گزارش ها  این گونه  پنهان  از مسائل 
عنوان  به  خبرنگاران  و  مطبوعات  از  و  کرده 
و  اطالع رسانی  توقع  عمومی  افکار  نماینده 
بعضًا افشاگری دارند. این جاست که خبرنگاران 
همه  و  نوشتن  می گیرند ،  قرار  راهی  دو  بین 
را  قدرت  اهرم های  فشارهای  و  سختی ها 
تحمل کردن و یا سکوت کردن و مورد نفرت 
مردم قرار گرفتن که به نظر می رسد راه اول 
با وجود همه مشکالت و موانع پیش رو برای 
باشند  ندوخته  کیسه ای  حرفه  این  از  که  آنان 

شریف تر و ارزنده تر است .

خبرنگاری نگاه متفاوت 
به موضوعات و اتفاقات 

داشتن  متفاوت  نگاه   من  نظر  از  خبرنگاری 
بهمن  حکیمه  است.  اتفاقات  و  موضوعات  به 
بیان  با  جنوبی  خراسان  ایکنای  خبرنگار  زاده 
و  گر  تحلیل  نگاه  افزاید:  می  مطلب  این 
رخ  اطرافمان  در  که  چیزهایی  آن  به  ظریف 
خبرنگاران  مشکالت  درباره  وی  دهد.  می 
به  و  ثابت  حقوق  و  بیمه  گوید:    می  استان 
طور کلی چیزهایی است که در سایر مشاغل 
حوزه  در  ولی  است.  شده  شناخته  رسمیت  به 
این  بیشتر  درد  و  شود.  نمی  دیده  خبرنگاری 
است که کسی به فکر رفع آن نیست و همه 
پذیرفته اند که یه خبرنگار تا همیشه باید حق 
الزحمه ای کار کند!بهمن زاده ادامه می دهد: 
برخی  بگویم   باید  مسئوالن  همکاری  درباره 
پیشنهاد  دارند حتی  مسئوالن همکاری خوبی 
سوژه و گزارش می دهند و مصاحبه می کند 
و برخی هم   حتی از پاسخ به سؤاالت ساده 
خودداری می کنند. وی با اشاره به اینکه من 
بیشتر  که  کنم  می  کار  خبرگزاری  یک  در 
دغدغه های آن فرهنگی است  خاطرنشان می 
کند:  خیلی از افراد ترجیح می دهند اصال در 
حوزه فرهنگ به واسطه برخی تنگ نظری ها 
ورود پیدا نکنند.. این فعال رسانه ای یادآور می 
شود:  بسیاری از مسئوالن تا موضوع رسانه ای 
نشود برای حل آن کاری نمی کنند  و از این 

منظر نقش خبرنگار حائز اهمیت است.

رسانه وکیل مدافع جامعه 

وکیل  نوعی  به  را  رسانه  اینکه  عنوان  با  وی 
مدافع جامعه می دانم ادامه می دهد:  بسیاری 
از خبرنگاران به واسطه مشکالتی که در مسیر 
راه برایشان به وجود می آید ترجیح می دهند 
بدون حاشیه و نقد کار کنند. وی معتقد است 
بیمه  و  مالی  عدیده  مشکالت  وقتی  خبرنگار 
ای دارد ممکن است چندان دلگرم کار نباشد تا 
بتواند به طور جدی کار کند.وی درباره خاطرات 
رسانه ای اش می گوید: یکی از اتفافات خوبی 
که در حوزه خبر برایم رخ داده مصاحبه با یک 
دختر نابینای حافظ قرآن بود که بعد از انتشار 
برای  و  تماس گرفتند  از خیرین  بسیاری  خبر 

رفع مشکالت او اعالم آمادگی کردند

خبرنگاری یعنی
 به تصویر کشیدن لحظاتی که شاید 

برای همه در دسترس نباشد

عرصه  در  است  سال   4 که   گرگی،  مجتبی 
عنوان  هم  او  دارد.  فعالیت  خبری  عکاسی 
می کند: از دید من خبرنگار کسی است  که 
مردم  عموم  شاید  که  را   لحظاتی  و  اتفاقات 
دسترسی به آن را  ندارند  برای مردم با قلمش 
به  اشاره  با  بکشد.وی  تصویر  به  عکسش  یا 
ندارند  شغلی  امنیت  عموما  خبرنگاران  اینکه 
این شغل  معنوی  و  مادی  افزاید:  حقوق  می 
نقد  اینکه ظرفیت  نیست ضمن  هم مشخص 
در استان ما باال نیست. گرگی یادآور می شود: 

اگر خبرنگاری به رسالت اصلی خود عمل کند 
و موانع کمتر شود  و کار او به حاشیه کشیده 
نشود  واقعا به نظر من قلم یک خبرنگار نقش 
محلی  جامعه  و  منطقه  توسعه  در  بسزایی 

خودش دارد.
عنوان  خبرنگار  یک  وظیفه  مورد  در  وی 
از  دور  به  واقعیات  انعکاس  کند:  می 
اغراق،بزرگنمایی،کم گویی و به حاشیه نبردن 
موضوع و اینکه با کارش بتواند گرهی از کار 

مردم و جامعه خودش باز کند

بزرگ ترین مشکل خبرنگاران استان 
بیمه و حقوق پایین

خبرنگار امروز خراسان جنوبی  که ازسال 87 
می  است  کار  به  مشغول  خبرنگاری  حرفه  به 
ای  عده  عشق  خبرنگاری  من  نظر  به  گوید: 
و  دردهای  اینکه  برای  است  جامعه   افراد  از 
مشکالت  اجتماع را  به موقع تشخیص دهند 
و  و به گوش مسئوالن برسانند.نرگس حمیدی  
و  سخت  حرفه  واقعا  خبرنگاری  است:  معتقد 
بر جسم  که  است   پراسترسی  و  فرسا  طاقت 
زیادی  منفی  تاثیرات  تواند   می  خبرنگاران  
داشته باشه و اگر عشق به این حرفه در بین 
نباشد  نمی شود آن را تحمل کرد. وی  بزرگ 
ترین مشکل خبرنگاران استان را بیمه می داند 
شرایط  چنین  با  واقعا  که  چرا  افزاید:   می  و 
دشواری کار کردن حداقل کمک به این قشر 
تحت پوشش بیمه قرار گرفتن است.وی خاطر 

بزرگترین  از  یکی  و  دومین  کند:  می  نشان 
مشکالت دیگر خبرنگاران حقوق کم آنهاست 
خبرنگارانی هستند که  ماهانه زیر 200 هزار 
تومان دستمزد می گیرند و به نظر من این حق 
خبرنگار هست که از حقوق قانون کار بهره مند 
شود  چون هم ساعات کاری او زیاد و وقت و 
مشکالت  این  بر  عالوه  البته  است  وقت  بی 

دیگری هم دامن گیر خبرنگارا هست

خبرنگاران استان 
با عشق قلم می زنند

که   هست  عشق  یک  خبرنگاری  من  نظر  به 
قلم  با عشق  استان  دانم همه خبرنگاران  می 
می زنند.  کاظم حیدری متولد ۱366  نهبندان 
مطالب  این  بیان  با  بیرجند  ساکن  اکنون   و 
ادامه می دهد: از سال 90 به صورت نمایندگی 
مطبوعات  عرصه  به  پا  مطبوعات  فروش 
برای  زیادی  کارهای  موقع  آن   از  و  گذاشتم 
ترویج فرهنگ روزنامه خوانی در نهبندان کردم 
و بعد از چند ماهی به صورت حق التحریر وارد 
کار خبرنگاری شدم و در سال 94 با آمدن به 
بیرجند به صورت کمی حرفه ای تر کار کردم 
.در این مدت با خبرگزاری هایی چون تسنیم , 

نسیم و ایسنا کار خبری انجام دادم.
خراسان  خبرنگاران  است:  معتقد  حیدری  
هستند  کشور  خبرنگاران  ترین  مظلوم  جنوبی 
چون ان طور که باید دیده نشدند کمتر مدیری 
هست که خبرنگاران را  دوست خود بداند  و 

انگار خبرنگاران دشمن مدیران هستند طوری 
که یکی از مدیران استان اخیرا خطاب به یک 
خبرنگاران  ))شما  بود  گفته  استان  خبرنگار 
موجوداتی هستید که کار مفیدی نمی کنید و 
وقتی  کنید((  می  ایجاد  چالش  ما  برای  فقط 
توان  می  چگونه  دارند  تفکری  چنین  مدیران 
با عالقه و بدون دغدغه در این استان قلم زد.

چالش مدیران کمتر در استان
 رخ می دهد

وی گفت: متاسفانه کمتر خبرنگاری در استان 
مسئولین را به چالش می کشد. شاید بعضی از 
خبرنگاران بخاطر به خطر افتادن  شغلی شان 
این کار را نمی کنند  و یا شاید هم  به دنبال 
نقش  خبرنگار  گوید:  می  .او  نیستند  چالش 
مهمی در تمام عرصه های جامعه بر عهده دارد  
طوری که اگر بخواهد می تواند یک جامعه را 
به نابودی کشانده و یا از منجالبی نجات دهد 
طوری که با راه انداختن یک موج رسانه ای به 

راحتی می توان یک جریان مهم را تغییر داد.
 

برخی مسئوالن به خبرنگار
 به دید روابط عمومی نگاه می کنند

نخواست  که  ای  رسانه  خبرنگاران  از  یکی 
بعضی  گوید:  متاسفانه  می  شود  فاش  نامش 
که  نرسیده اند  باور  این  به  هنوز  مسئوالن  از 
نمایندگان  عنوان  به  رسانه ها  خبرنگاران 

افکار عمومی وظیفه دارند که از اتفاقات مهم 
و  کنند  سوال  یافته ،  اطالع  نهادها  و  ادارات 
پی گیری نمایند و افسوس که تعدادی از همین 
مسئوالن به خبرنگاران به چشم روابط عمومی 
دارند  انتظار  و  می نگرند  خویش  تابعه  اداره ي 

تنظیم اخبار به میل ایشان صورت پذیرد! 

خبرنگاران  پنهان  رنج های  از  کسی 
متعهد و دلسوز آگاه نیست 

که  افسوس  صد  هم  باز  اینکه  بیان  با  وی 
متعهد  خبرنگاران  پنهان  رنج های  از  کسی 
فراوانی  رنج های  آن ها  نیست ،  آگاه  دلسوز  و 
دارند ، رنج محرومیت مردم ، رنج رکود توسعه 
و  بیکاری  رنج  دیگر ،  شهرهای  به  نسبت 
تبعیض هاي  و  بی عدالتی  رنج  جوانان ،  اعتیاد 
پرده  پشت  بندهای  و  زد  رنج  اجتماعي، 
به  قلم  از  عده ای  مزدوری  رنج  اقتصادی، 
هم  خبرنگار  این  دیگر  رنج  ده ها  و  دستان 
دیدن  با  که  سان  آن  دهد:  می  ادامه  استانی 
بغض مادری که برای جراحی فرزندش لوازم 
هنگامی  می گذارد ،  حراج  به  را  منزلش  اندک 
بیت المال  افراد  برخی  مقابل چشمانت  در  که 
فرزندان شان  خوشبختی  و  رفاه  ضمیمه  را 
بی عدالتی ها  نظاره گر  که  زمانی  و  می کنند 
می شوی، قلم بی اختیار حرکت می کند ، کاغذ 

را به جوهر آغشته کرده و می نویسد.

دغدغه  از  خبرنگاری  سابقه  سال   9
مشکالت مردم و آب و راه دارم

سردبیر خبرگزاری ایسنا وایکنا  نیز عنوان می 
کند : خبرنگاری هستم با بیش از 9سال سابقه 
کارخبر . قلم های زیادی زدیم در حوزه های 
مشکالت  تا  گرفته  ها  محرومیت  از  مختلف 
آب و راه. وگاهی تلنگری بوده برای مسئوالن 
خالی  از  خبرهایی  شده  برداشته  هایی  وقدم 
شدن مناطق روستایی به دلیل کم ابی هرچند 
درد آور است اما امید می رود چاره ای برای 
با  اسفدن   قلندری  شود.سپیده  اندیشیده  ان 
اشاره به اینکه خبرنگار با درآمد کمی که دارد 
را  خود  کم  درآمد  دغدغه   داند  نمی  گاهی 
حرف  و  ها  محرومیت  نگران  یا  باشد  داشته 
ومشکالت مردم را به گوش مسئوالن رساندن 
مقدسی  حرفه  چه  و  افزاید:   می  باشد،   می 
وقلم  بزنی  مشکالتت  و  خودت  از  که  است 
در دست بگیری تا تسکین دردی باشی واین 
وی  دنیاست  کار  ترین  بخش  لذت  من  برای 
دغدغه  تمام  که  خبرنگاری  شود:  می  یادآور 
یا  است  مردم  ودردهای  مشکالت  بیان  اش 
مردم  برای  امیدبخش  و  خوب  اخبار  انعکاس 
برای  خوب  اخبار  شنیدن  شاهد  روزی  کاش 

خودش وحرفه اش باشد

قلم خبرنگار، 
وجدان بیدار جامعه ای است

بیدار  قلم خبرنگار، وجدان  بیان می کند:  وی 
با  ملی  هویت  بر  عالوه  که  است  ای  جامعه 

آرمانهایی فراتر از خاک و خون پیوند دارد
امروز  متاسفانه  کند:  می  نشان  خاطر  قلندری 
اگرخبرنگاری  که  هستیم  مواجه  ای  پدیده  با 
حرف یا نقدی خالف نظر برخی مسئوالن و یا 
افراد صاحب عنوان داشته باشند مورد انواع بی 

احترامی وتوهین ها قرارمی گیرند.
)Ava.news12@gmail.com(

شغل شيرين با طعم تلخ!

مدیر حوزه علمیه خراسان: حوزه باید انقالبی عمل کند
و  تکریم  مراسم  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
با  جنوبی  خراسان  علمیه  حوزه  مدیر  معارفه 
حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد. 
حجت االسالم و عبادی، نماینده ولی فقیه در 
در  دین  علم  نقش  به  خود  سخنانش  ابتدای 
زندگی انسان پرداخت و گفت: انسان به جز با 
علم هیچ چیز نمی داند و همه امور نامتناهی 
را از راه علم کسب می کند. وی با اشاره به 
این که جایگاه علم دین با بقیه علوم متفاوت 
دو  به  ارزش  لحاظ  از  علوم  کرد:  بیان  است، 
حیاتی  ارزش  آن  به  عمل  که  علومی  دسته 
دارد، تقسیم  ارزش رفاهی  دارد و علومی که 
می شود. برای پی بردن به ارزش حیاتی ابتدا 
باید نرخ حیات تعیین شود و با توجه به صحنه 
از  را  انسانها  که  کنیم  می  مشاهده  میدانی 

میانمار تا نیجریه و سایر کشورها می کشند و 
از این باالتر انسان هایی هستند که دست به 

خودکشی می زنند. 

شیوه و نتیجه تغییر مدیر، خوب بود
دین  علم  کرد:  اضافه  عبادی  االسالم  حجت 
نرخ  و  حیات  ارزش  و  انسان  ارزش  که  است 
همه علوم را مشخص می کند و مسائل حیاتی 
در دیدگاه دین، از حیات حیوانی به حیات طیبه 
انسانی و الهی معنا می شود و گاهی حیات در 
مرگ انسان ها تعبیر می شود. نماینده ولی فقیه 
خاطرنشان کرد: کمبودی که در دنیا وجود دارد، 
به دانش ها و تکنیک های دیگر مربوط نمی 
این  بیان  با  است. وی  بلکه کمبود دین  شود، 
که دنیا به صورت یک زندان برای بشر درآمده 

است، افزود: هر علمی باید در علم دین جهت 
پیدا کند تا مفید باشد و گرنه خود آن علم مضر 
می شود. حجت االسالم عبادی در پایان گفت: 
جابه جایی پست ها نوآوری می آورد و در تغییر 
)تشکیل  تغییر  شیوه  هم  علمیه،  حوزه  مدیر 
شورای استانی( و هم نتیجه نهایی آن خوب بود 

و بقیه امور به انواع همکاری ها بستگی دارد.

انقالبی عمل کردن حوزه
حوزه  مدیر  عاملی  مصباح  ا...  آیت  ادامه  در 
عبادی  االسالم  حجت  گفت:  خراسان  علمیه 
الگوی رفتار و اخالق هستند و نهایتا ارشادهای 
ادامه  وی  شد.  ختم  احسن  انتخاب  به  ایشان 
داد: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر تاکید 
بسیاری بر انقالبی عمل کردن حوزه ها کرده 

مسیر  این  در  حرکت  به  موظف  همه  که  اند 

شده اند. مصباح عاملی افزود: اگر حوزه بخواهد 
انقالبی باشد الزاماتی دارد که اولین بایستگی 

مورد  امروز  که  علمی  است؛  بودن  علمی  آن 

نیازهای  گوی  پاسخ  تواند  می  و  است  نیاز 
با  و  باشد  کارآمد  و  روزآمد  باید  باشد،  جامعه 

رویکردهای فقه حکومتی حرکت کند. 

افت حوزه ها از نظر علمی
گذشته  در  خراسان  ادبیات  اینکه  بیان  با  وی 
زبانزد بوده است، گفت: حوزه ها از نظر علمی 
وجود  خراسانی  فاخر  ادبیات  و  اند  کرده  افت 
ندارد؛ طالب در گذشته فقط برای دروس خارج 
دروس  و  کردند  می  مهاجرت  قم  یا  نجف  به 
ادبیات یا سطح را در همین خراسان می خواندند 
ولی امروز برای دروس سطح هم مهاجرت می 
انقالبی  شد:حوزه  متذکر  پایان  در  وی  کنند. 
بدون علم و عمل، تعلیم و تزکیه هرگز شکل 
نخواهد گرفت.در پایان حجت االسالم مشرفی 

تکریم و حجت االسالم نصیرایی معارفه شد.
)Ava.news19@gmail.com(



30 مرداد هاله خورشید به چه شکل خواهد شد؟

ایسنا- انتظار می رود با توجه به کامل بودن خورشیدگرفتگی بیست و یکم اوت، “شفق های قطبی خورشید” و “شراره های خورشیدی” قابل رویت باشند. تا خورشیدگرفتگی 
کاملی که قرار است 21 اوت رخ دهد، تنها چند روز باقی مانده است. خورشید ستاره ای فعال از دیدگاه مغناطیسی است. یک میدان مغناطیسی توانایی دارد که جهتش سال به 
سال اندکی تغییر می کند تا اینکه هر یازده سال وارونه می شود. میدان مغناطیسی خورشید دارای اثرهای بسیاری است که به مجموعه آنها فعالیت خورشیدی گفته می شود. سه شنبه *17 مرداد 1396 * شماره 3852

وقتی که موتور سوخته کولر، ایده اختراع می شود

یادداشت

رسانه و حراج فرهنگی 
ارزش های جامعه !

* زهرا السادات عسگری

وقتی مادرم از یک سینی غذای واحد در وسط 
سفره غذایشان می گفت و یا وقتی از خوابیدن 
کرد  می  تعریف  برایم  کرسی   یک  پای  همه 
برایم لذت بخش بود چرا که مقایسه  می کردم 
آن روز را با این روزی که فرزندانمان هر کدام 
موقع غذا سرشان به رسانه ها گرم است و دیگر 
ها  رسانه  که  چرا  ندارد  معنا  خیلی  شب  خواب 
تنها  را  تخمه  باید  گاهی  دارند.  شبانه  تخفیف 
بی  و  خلوتی  از  را  اتاق  صدایش  با  و  شکست 
تغییرات  امروز  ها   رسانه  آورد.  بیرون  صدایی 
کاش  ای  اما  اند  کرده  تحمیل  ما  به  را  زیادی 
فقط همین ها بود ... وقتی از خیابان می گذرم 
سخت  را  چادرشان  که  بینم  می  را  مادرانی  و 
را  جایگاهشان  و  ارزش  و  اند  گرفته  دست  در 
محفوظ داشته اند بر خودم می بالم، اما ناگاه می 
بینم که در حال خرید شلوار به اصطالح زخمی 
تا  زندگی شان هستند  مروارید  برای  و کوتاهی 
به  را  هایش  ارزش  و  گری  جلوه  بیشتر  چگونه 
چشم های هرزه ارزانی کند. چه بر سر ما آماده 
است؟ آری فاصله ای به اندازه یک نسل بین ما 
افتاده است. بین نسل گرم و با محبت  دیروز و 
نسل گاه بی احساس امروز، رسانه توانسته این 
به   را  ها  نسل  تربیت   تا   کند  ایجاد  را  فاصله 
عهده خود گیرد و آنچه به نفع اوست در ذهن ها 
مذهب شکل  و  دین  دیگر  متاسفانه  کند.  غالب 
قدیم خود را ندارد و اسمش به تحّجر تغییر یافته 
است و مادر و پدر ساالری ها تمام شده و جای 
البته این  خود را به فرزند ساالری داده است و 
طور  این  چراکه  است،  کرده  دیکته  رسانه  را 
را  راه صحیح  که  ماند  می  باقی  دینی  نه  دیگر 
نشان دهد و نه راهنمای زندگی که تجاربش را 
منتقل کند. گاهی دوستان به شوخی می گویند 
امکانات نداشته  نسل قدیم، نسل سوخته است. 
است.  نبوده  کنونی  پیشرفت  و  تکنولوژی  و  اند 
با  است،  سوخته  امروزمان  نسل  گویم  می  من 
کسی همدم شده است که همراز و همدم خوبی 
لعاب  و  رنگ  با  را  بد  تجربیات  گاهی  و  نیست 
جذاب عرضه می کند تا ثابت کند  راه صحیح 
باسوادی دارد،  ادعای  همین است. رسانه خیلی 
حتی نوع پوشش دختران و پسران جامعه ما را 
مغازه  امروز  است  کند. جالب  تکلیف می  تعیین 
هایش  لباس  همه  بازارهایمان  فروش  پر  های 
مدل پاره است و مشتریان به دنبال لباس های 
گدای شهر  بیچاره  هستند.  تر  زخمی  و  تر  پاره 
به دنبال  در رفتار ما متحّیر مانده است که من 
پولی برای خرید و تعویض لباس پاره ام هستم و 
اینها پول می دهند برای خرید لباس های پاره. 
رسانه چه آرام سلیقه ها را تغییر داده است، حتی 
آمده  سرمان  بر  چه  نفهمیدیم  هم  شما  و  من 
است. رسانه حتی خرازی ها را هم درگیر کرده 
گذاشته  دستشان  روی  که  هایی  دکمه  با  است 
خرید  موقع  آخر  گیرد.  نمی  صورت  خریدی  و 
دکمه ها گذشته است. لباس ها شأن شان به رها 

بودنشان است. چون رفتنی باید برود ...
همین روزهاست که لباس های کوتاه و نازک 
و بی دکمه هم رخت ببندد و برود و ما همچنان 
خوابیم ... دوستی می گفت خواهی نشوی رسوا، 
همرنگ جماعت شو ... گفتیم دقیقا کدام رنگ؟! 
می  عوض  رنگ  ثانیه  به  ثانیه  که   ای  جامعه 
کند، مگر می شود همرنگش شد؟ و اما تو نگذار 
رسانه ها برای من و تو تصمیم بگیرد، خانواده 

ات را با مهر در آغوش بگیر.

حسینی- موضوع گفتگوی این هفته آوا با مخترعان 
از موتور سوخته  ایده ساخت آن  اختراعیست که  جوان، 
دانشجوی  ساله،   26 جوان  سیدآبادی  رضا  خانه  کولر 
گرایش کنترل دانشگاه آزاد بیرجند، شکل گرفته است. 
باره می گوید: هنگامی که موتور کولر خونه  این  او در 
فوق  دستگاهی  افتادم  فکر  به  بود  سوخته  خودمان 
هوشمند طراحی کنم که قابلیت حفاظت از تمام قسمت های 
کولر را داشته باشد. انگیزه دیگر این اختراع، برق گرفتگی 
یکی از آشنایانمان از بدنه کولر بود که البته این اتفاق بارها 
برای دیگران هم رخ داده است. سیدآبادی با بیان این که 
قرار بود دستگاهی طراحی کنم که علی رغم تمام کارها در 
 زمینه بهینه سازی، به روزتر و سازگار تر با محیط باشد، ادامه 
)صفحات  بُردها  که  رفتم  طرحی  سمت  به  دهد:  می 
قدیمی  و  کهنه  آن  های  افزار  سخت  و   الکترونیک( 
نمی شود و همواره قابلیت به روز شدن دارد. وی درباره 
پلتفرم )سخت  اختراع من،  طرح خود توضیح می دهد: 
افزاری که می تواند نرم افزارهای مختلف را راه اندازی 
کند(  هوشمندی است با 3 خروجی که قابلیت اجرای هم 
زمان سه موتور الکتریکی را دارد. این اختراع روی کولر آبی 
یا بخاری نصب می شود و در عرض چند ثانیه و پس از راه 
اندازی کدهای آن، می تواند بخاری یا کولر را کنترل کند.

قابلیت اصلی اختراع من
سهولت استفاده برای افراد سالمند است

کلید  “سیستم  را  خود  اختراع  نام  جوان  مخترع  این 
اضافه  و  عنوان  آبی”  کولر  جایگزین  الکترونیک  برد 
در  جویی  صرفه  روی  کولر،  در  اختراع  این  کند:  می 
عمر  افزایش   ، برق  و  آب  مثل  انرژی  های  حامل 
می  کار  هزینه  جویی  صرفه  و  ایمنی  و  کولر  قطعات 
کند. برای راحتی کاربر نیز یک کنترل دارد که منجر 
سیدآبادی  شود.  می  کولر  کلید  کشی  سیم  حذف  به 

را  ها  بخاری  روی  اختراع  این  از  استفاده  مزایای 
جلوگیری از گاز گرفتگی، آتش سوزی و بهینه سازی 
مصرف می داند و بیان می کند: قابلیت اصلی اختراع 
وی  است.  سالمند  افراد  برای  استفاده  سهولت  من، 
ابراز امیدواری می کند: این اولین نسل دستگاه است 
بتوانیم  بسیج  حمایت  با  پروژه  بعدی  های  نسل  در  و 
حالت  در  وی  گفته  به  کنیم.  عمل  این  از  تر  قوی 
قطع  کلید  باید  کولر  بهینه  کردن  عمل  برای  عادی 
که  حالی  در  گذاشت  جان  محافظ  و  دما  کنترل  کن، 
انواع  از  سنسور   100 بودن  دارا  با  افزار  سخت  این 
کنترل  برق  مهندسان  از  گروهی  توسط  مختلف، 
و  دستگاه  این  شده  تمام  قیمت  است.  شده  ساخته 
برآوردها،  طبق  است.  ماه   5 سرمایه  بازگشت  دوره 
 30 با تولید 20 هزار قطعه قیمت تمام شده محصول 
های  قابلیت  آن  بر  عالوه  بود،  خواهد  تومان،  هزار 

دیگر هم به سفارش مشتری گذاشته می شود.

4 مرحله دستگاه تماماً از نو ساخته شده 
تا به این جا رسیدیم

این مخترع جوان استان به 3 سفارشی که از شرکت های 
و  کند  می  اشاره  است،  داشته  پیشنهاداتی  و  بزرگ 
3 راه دارم، واگذار کنم، خودم کارگاه بزنم  می گوید: 
هر  دهم،  انجام  شراکتی  را  تولید  یا  و  کنم  تولید  و 
تولید  خط  به  دستگاه  کردن  وارد  خودم،  عالقه  چند 
مشکالتی  که  این  بیان  با  سیدآبادی  است.  کارخانه 
نیز در این راه داشتیم ولی دست نکشیدیم خاطرنشان 
شده  طراحی  نو  از  تماما  دستگاه  مرحله   4 کند:  می 
عامل  مدیر  اکنون  که  وی  ایم.  رسیده  جا  این  به  تا 
اِتنا الکترونیک در پارک علم و فناوری استان  شرکت 

و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  کند:  می  بیان  است 
فناورانه  محصوالت  روی   ، ثروت  و  کارآفرینی  تولید 
را  خود  نام شرکت  جوان  مهندس  این  کنیم.  می  کار 
از نام آتش فشانی در اروپا گرفته است و در این باره 
می گوید: وقتی این آتشفشان فعال می شود همه باید 
جمع کنند و بروند! من هم می خواستم کاری طوفانی 
به کاری  الکترونیک دست  تاکنون هم نشده در  کنم، 

بزنم و به آخر نرسد، یا نفر اول و یا دوم شده ام.

اختراعی برای کاهش مصرف برق

را  خود  رسیده  ثبت  به  اختراعات  دیگر  سیدآبادی 
قفل،  ضد  هوشمند  دستی  ترمز  ولتاژ”،  مولد  “درب 
آب گرم  بهینه ساز  برد  حیاتی،  کنترل عالئم  کمربند 
خانگی اعالم می کند. وی درباره “درب مولد ولتاژ” 
عنوان می کند: این اختراع سال 94 به ثبت رسیده و 
ساخته شده  آن  نیمه صنعتی  و  پایلوت صنعتی  نمونه 
دخیره  برای  بانک  پاور  یک  دارای  درب  این  است. 
حرکت  به  برای  ژنراتورهایی  و  شده  تولید  انرژی 
اختراع  این  مزایای  سیدآبادی  است.  آن  درآوردن 
وابستگی  محیط،  زیست  های  آلودگی  نداشتن  را 
های  هزینه  کاهش  دیگر،  های  انرژی  به  نداشتن 
یادآور  و  داند  می  انرژی  های  حامل  و   اقتصادی 
می شود: اکنون وارد ساخت صنعتی به صورت حرفه 
اشاره  با  وی  ایم.  شده  تر  صرفه  به  مقرون  و  ای 
دربهای  برای  توان  می  اختراع  این  از  که  این  به 
و  دادگستری  مانند  باال  رجوع  ارباب  با  ادارات 
کرد  استفاده  زیاد  مشتری  تعداد  با  ها  فروشگاه  یا 
تولید  زمینه  در  آن  از  حاضر  زمان  در  افزاید:  می 
روشنایی استفاده می کنیم، با استفاده از فناوری روز 
 دنیا استفاده شده در این اختراع، المپ های خانه را به 
المپ های 12 وات فوق کم مصرف می توان تغییر داد.
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خبرها از گوشه و کنار

امن ترین کشورهای جهان معرفی شدند

شریان نیوز- موسسه گالوپ به سنت هر سال 
خود  نگاه  از  را  جهان  مناطق  امن ترین  فهرست 
منتشر کرد. در فهرست امسال که پس از انجام 
دست  به  جهان  کشور   135 در  جامع  تحقیقات 
آمد، سنگاپور با امتیاز 97 )از مجموع 100 امتیاز( 
امن ترین کشور جهان در سال 2017 شناخته شد و 
ازبکستان با 95 و ایسلند با 92 امتیاز در رتبه های 
و  انتخاب  برای  گرفتند.  قرار  فهرست  این  بعدی 
رتبه بندی کشورها در فهرست امن ترین کشورهای 
جهان، سطح »احساس امنیت« شهروندان بسیار 
حائز اهمیت است. به عنوان مثال در تحقیق امسال 
موسسه گالوپ، ازبکستان تنها کشور جهان بود که 
شهروندان آن در نظرسنجی ها اعالم کردند طی 
یا ضرب  و  توهین  یک سال گذشته هدف هیچ 
و شتمی قرار نگرفته اند. البته رفتار پلیسی دولت 

ازبکستان، اغلب مورد انتقاد است.
در سنگاپور نیز که رتبه نخست امن ترین کشور 
فقدان  قبیل  از  انتقاداتی  دارد،  اختیار  در  را  جهان 
وارد  مرکزی  دولت  به  شهروندان  بیان  آزادی 
می شود. در پژوهش امسال موسسه گالوپ، ایران، 
انگلیس، ژاپن، سوئد،  پرتغال و آمریکا با کسب امتیاز 
برابر 85 از 100 در سطح دوم امن ترین کشورهای 
جهان قرار گرفته اند. در قعر این جدول نیز می توان 
نام کشورهایی چون بولیوی )58 امتیاز(، گابن )58 
امتیاز(، آفریقای جنوبی )56 امتیاز(، السالوادور )54 
امتیاز( و لیبریا )53 امتیاز( را مشاهده کرد. همچنین، 
در این کشورها نیز در سال 2017 بیشترین موارد 
لیبریا  است:  گزارش شده  شتم  و  و ضرب  حمله 
27 درصد، آفریقای جنوبی 24 درصد، اوگاندا 23 

درصد و جمهوری آفریقای مرکزی 23 درصد.

فناوری

تولید گوشی هوشمند بدون لبه 

و قابلیت تغییر فرم

مشهور  تلویزیون  تولید  برای  شارپ  شرکت 
حوزه  در  توجهی  قابل  های  فعالیت  اما  است. 
انجام داده است. این شرکت  نیز  طراحی موبایل 
اخیرا اعالم کرده یک تلفن هوشمند با نمایشگری 
بدون لبه تولید خواهد کرد که Aquos S2 نام 
گرفته است. البته اطالعات زیادی از این موبایل 
افشا نشده اما شرکت سازنده اعالم کرده دستگاه 
مذکور مجهز به نوعی فناوری صفحه نمایشگر با 
این نمایشگر در قسمت  تغییر فرم است.  قابلیت 

های بلندگو و دوربین جلو حالتی خمیده دارد. 
به گفته شارپ این موبایل در سه جهت نمایشگر 
لبه هایی بسیار نازک دارد، به طوریکه نرخ اندازه 

صفحه نمایش به بدنه حدود 85 درصد است.

خواندنی ها

 چه اتفاقی می افتد اگر 

در هواپیما هنگام پرواز باز شود؟ 

جام جم آنالین- یک مسافر عادی، راهی را برای 
خروج اضطراری پیدا میکند و درب ها را باز می کند، 
خود به خارج پرت شده و جان تمامی مسافران به 
خطر می افتد ... . این کابوس تقریبا بطور واقعی 
هفته گذشته اتفاق افتاد، زمانی که یک مسافر درجه 
یک تالش کرد تا درب کابین هواپیما خطوط هوایی 
دلتا را بین شیکاگو و پکن باز کند. خدمه موفق شدند 
او را مهار کنند. هنگامی که هواپیما به زمین نشست 
او دستگیر شد. اما بگذارید یک بار از اول مرور کنیم، 
چه اتفاقی می افتاد اگر آن مرد موفق شده بود؟ در 
صورتی که کسی بتواند در یک هواپیمای مسافربری 
بزرگ را در ارتفاع باال باز کند، کابین فشار زیادی را 
از دست می دهد و هرج و مرج می شود و می تواند 
مرگبار باشد. در سال 2005 بوئینگ 737 که توسط 
خطوط هوایی هلیوس اداره می شد، پس از کاهش 
تدریجی فشار کابین، سقوط کرد و تمام 121 مسافر 
و خدمه )مرگبارترین فاجعه هوایی در تاریخ یونان( 
کشته شدند. کمبود اکسیژن در ارتفاع30000 پایی، 
خدمه را از انجام هر کاری ناتوان کرد و هواپیما به 
آرامی، قبل ازسقوط به زمین، سوخت تمام کرد. در 
چنین مواردی، ماسکهای اکسیژن )با اکسیژن کافی 
برای چند دقیقه( باید از سقف به پایین بیفتند تا 
هیپوکسی )کمبود اکسیژن که منجر به غیر فعال 
کردن قدرت فکر، تاری دید، بیهوشی و سپس مرگ 
می شود( را رفع کند. در کابین خلبان، خدمه پرواز 
ماسک های الستیکی خود را زده و فرود سریع تا 
ارتفاعی امن را شروع می کنند - که چیزی کمتر 
از 10000 پا است )ماسکهای اکسیژن خلبان را قادر 
از  ارتفاع امن بازگرداند.  می سازد تا هواپیما را به 
یک  درب  که  زمانی  فشار،  ناگهانی  رفتن  دست 
دهد،  می  رخ  شود،  باز  ناگهانی  طور  به  هواپیما 
موضوع دیگری است. کسی که در نزدیکی محل 
خروج است، به آسمان پرتاب می شود؛ دمای کابین 
یابد و  به سرعت به سطح یخ زدگی کاهش می 
حتی ممکن است هواپیما از هم جدا شود. در سال 
1988، یک هواپیمای خطوط الوها )همچنین یک 
بوئینگ 737( با 90 نفر مسافر در مسیری به مقصد 
هونولولو بود، در ارتفاع 24000پایی، بخش کوچکی 
از سقفش شکسته شد. یک مهماندار57 ساله به نام 
کالرابل لنسینگ از صندلی خود، از جا کنده شد و 
از سوراخ هواپیما به خارج پرتاب شد. خوشبختانه، 
تمام مسافرین دیگر، کمربندها را بسته بودند و برای 
اجتناب از تلفات بیشتر، خلبان بعد از 13 دقیقه موفق 
به فرود شد. ده ها نمونه دیگر از انفجار ناشی از 
کاهش ناگهانی فشار ثبت شده است و اغلب پایان 
هوایی  خطوط  پرواز123  مانند  ندارد.  خوشی 
ناشی  فشاری  افت  چنین  که  زمانی   ، ژاپن 
برخورد  به  منجر  داد،  رخ  معیوب  تعمیرات  از 
گونما  در  هایی  کوه  به   747 بوینگ  هواپیمای 
و  دادند  از دست  را  نفر جان خود  شد که 520 
مرگبارترین حادثه هواپیمایی در تاریخ رقم خورد.

به بهانه 17 مرداد؛ روز خبرنگار: 

نگاهی به زندگی و شهادت خبرنگار شهید، محمود صارمی

را  راهنمایی  و  ابتدایی  تحصیالت  صارمی  شهید 
دوران  و  نمود  سپری  بروجرد  باهنر  شهید  مدرسه  در 
متوسطه را در دبیرستان حضرت رسول )ص( در رشته 
سر  66- 65  پشت  سال  در  موفقیت  با  انسانی  علوم 
به  شدید  عالقه  به  دلیل  تحصیل  با  همراه  وی  نهاد. 
کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  رشته  این  در  کاراته  ورزش 
مختلف  دوره های  گذراندن  با  کوتاهی  فاصله  در  و 
کارت  و  مشکی  کمربند  کسب  به  موفق  رشته  این 

مربیگری در این حرفه شد.
رشته  سراسری  کنکور  67  در  سال  در  صارمی 
دوران  و  شد  پذیرفته  تهران  دانشگاه  انسانی  علوم 
شرایط  سخت ترین  در  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت 
تأمین  و  معاش  امرار  برای  کارکردن  با  زندگی 

کرد. هزینه های تحصیل طی 
وی در دوران تحصیالت در دانشگاه بنا به وظیفه و 
از طریق بسیج دانشجویی دانشگاه  احساس مسئولیت 
جنوب  و  حلبچه  کردستان،  جبهه های  به  تهران 

کنار  در  جبهه ها  این  در  14  ماه  و  اعزام  خرمشهر 
تمامیت  و  کیان  از  دفاع  به  اسالم  رزمندگان  سایر 

پرداخت. ایران  ارضی کشورش 
دانشنامه  داشتن  71  با  سال  در  صارمی  شهید 
جمهوری  خبرگزاری  سازمان  به  استخدام  کارشناسی 
خبری  متون  کارشناس  عنوان  به  و  درآمد  اسالمی 

فعالیت خود را آغاز نمود.
اشتغال  حین  در  فراوان  پشتکار  با  صارمی  شهید 
کارشناسی  دوره  در  را  خود  تحصیالت  خبرگزاری  در 
مدرک  اخذ  به  74  موفق  سال  در  و  داد  ادامه  ارشد 
رشته  در  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  ارشد  کارشناسی 

با گرایش روستایی شد. انسانی  جغرافیای 
وی در 26  دی  سال 75  به  عنوان مسئول نمایندگی 
شد.  افغانستان  راهی  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
و  بود  داخلی  جنگ های  درگیر  کشور  این  که  زمانی 
خطر  آشوب زده  سرزمین  این  در  می دانست  خوبی  به 
بر  اما  دارد  وجود  شهادت  حتی  و  درآمدن  اسارت  به 

حسب وظیفه، رسالت و تکلیف این راه را انتخاب کرد. 
آن  در  بود  قلمش  و  ایمان  که  سالحش  تنها  با  وی 
توانست  افغانستان  مصیبت زده  کشور  بحرانی  وضعیت 
بی دفاع  و  کشیده  زجر  ستمدیده،  مردم  مظلومیت 
گروه  جنایت  و  شریف  مزار  مردم  بویژه  گناه  بی  و 
و  به طور صریح  را  و خائن طالبان  متحجر  ضد بشری، 

برساند. به گوش جهانیان  سالم 
مزار  سقوط  از  قبل  20  روز  حدود  صارمی  شهید 
افغانستان  در  شهادت  و  درآمدن  اسارت  به  و  شریف 
دچار بیماری آپاندیس می شود که با مشکالت فراوان 
و  رفته  دکتر  به  شبانه  دوستانش  پیگیری  و  تالش  و 
در  داشت  که  وضعیتی  به  توجه  با  را  ایشان  سپس 
بدون  امکانات  فقدان  با  غیر بهداشتی  کاماًل  محیطی 
قرار  جراحی  عمل  تحت  برق  و  کافی  نور  وجود 
به  جراحی  این  از  روز  دو  گذشت  از  بعد  می دهند. 
دوران  ایشان  این که  وجود  با  و  می شود  اعزام  ایران 
اوج  به  از  پس  می کرد  طی  تهران  در  را  خود  نقاهت 

طریق  از  تکلیف  حسب  بر  افغانستان  جنگ  رسیدن 
ایرنا و با توجه به احساس مسئولیت شرعی و حرفه ای 
مجدداً  داشت  دوش  بر  که  رسالتی  و  خبرنگاری  کار 
چهاردهم مرداد 77  به کشور افغانستان و محل کارش 
مدت  به  کوتاهی  بسیار  زمان  در  و  اعزام  مزار شریف 
و  مزار شریف  خبر سقوط  17  مرداد ماه  یعنی  روز  سه 
و  مردان  زنان،  عام  قتل  کشیدن،  خون  و  خاک  به 
مخابره  جهان  سراسر  و  ایران  به  را  بی گناه  کودکان 
خبر  تا  نبود  کسی  دیگر  سیاه  شنبه  آن  از  بعد  نمود. 
و  9  دیپلمات  و  او  درآمدن  اسارت  به  یا  و  شهادت 
زیر زمین  در  که  را  بی گناه  و  غریب  عاشق،  پرستوی 
تمام  بی رحمی  با  و  فجیعانه  به طور  ایران  کنسولگری 
رگبار  به  آمریکایی  سالح های  پیشرفته ترین  توسط 

نماید. دنیا مخابره  به  بودند  بسته  مسلسل 
از  صارمی  شده  گلوله باران  پیکر  سرانجام  آری 
آمد که خون سیاه قرون وسطایی در گنداب  دیاری 

راضی مصطفی   / است.  جاری  طالبانی  عروق 

داده نما: آوای خراسان جنوبی
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برای دوری از شک و افکار کسل کننده

مواقعی پیش میاد که ما نسبت به همسرمان دچار شک 
و تردید می  شویم اما هر چه فکر می  کنیم هیچ دلیل 
قانع کننده ای برای شک پیدا نمی  کنیم شاید این حالت 
و طرز فکر را ساعتها، روزها، و یا هفته ها تجربه کنیم. 
زنجیره ای از افکاری که زاییده فکرمان است تشکیل 
می  شود که هیچ مبنای منطقی در این تفکرات دیده 
از خودتان  آن  مورد علت  در  به حال  تا  آیا  نمی  شود 
می  شوید  اینگونه  چرا  که  پرسیده اید  کرده اید؟  سوال 
این  بدانید در چه مواقعی  آنقدر دقیق شده  اید که  آیا 
حالت ها را بیشتر دارید و در چه مواقعی خیلی آرام ترید 

و خوش بینانه به اطراف و مسائل می  نگرید؟
مانند جسمتان  به روحتان هم  باشید که  توجه داشته 
تمام  روحمان  غذای  که  زمانی  بخورانید  مفید  غذای 
می  شود اتفاقاتی می  افتد که مارا مجبور می کند که مدام 
در حال شارژ چیزهای مفید برای روحمان باشیم واین 
خوب است . بعضی ها قبل از تمام شدن شارژ به فکر این 
هستند که کاری بکنند تا اتفاق بدی پیش نیاد. بعضی ها 
هم می  گذارند هر وقت شارژشان تمام شد بروند و شارژ 
شوند . و بعضی دیگر هم اصاًل نمی  دانند کی شارژشان 

تمام شده.حاال چرا باید به این مسئله توجه کنیم؟ 
شارژ  آمدن  پایین  یا  شدن  تمام  با  اینکه  دلیل  به 
دست  از  حدودی  تا  را  نفسمان  به  اعتماد  انرژی، 
از  نارضایتی  بدبینی،  افسردگی،  اضطراب،  می دهیم 
خود، عصبانیت و کسالت سراغمان می  آید و باتوجه به 
اینکه ظرفیت انرژی هر شخصی با شخص دیگر فرق 
می  کند و میزان از دست دادن آن از فردی به فرد دیگر 
متفاوت است راههایی که هر شخص باید پیش بگیرد 
نیز متفاوت است برای اینکه همیشه شاداب باشیم و 
اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم توجه به چند نکته 

ضروری به نظر می  رسد.

»مقام از خود ممنون«

ایالت  در  دامداری  یک  به  مخدر  مواد  کنترل  مامور 
تکزاس امریکا می رود و به صاحب سالخورده ی آن 
می گوید:باید دامداری ات را برای جلوگیری از کشت 
مواد مخدربازدید کنم.« دامدار، با اشاره به بخشی از 

مرتع ، می گوید:«باشه، ولی اونجا نرو.«.
 مامور فریاد می زنه:« آقا! من از طرف دولت فدرال 
از جیب  و  برد  را می  بعد هم دستش  دارم.«  اختیار 
پشتش نشان خود را بیرون می کشد و با افتخار نشان 
دامدار می دهد و اضافه می کند:«اینو می بینی؟ این 
دارم هرجا دلم  اجازه  این معناست که من  به  نشان 
می خواد برم..در هر منطقه ایی.بدون پرسش و پاسخ. 

حالی ات شد؟ میفهمی؟«
می  پوزش  دهد،  می  تکان  سری  محترمانه  دامدار 
خواهد و دنبال کارش می رودکمی بعد، دامدار پیر 
ماموراز  که  بیند  می  و  شنود  می  بلند  فریادهای 
نزدیک  او  به  بزرگ وحشی که هرلحظه  گاو  ترس 
می  نظر  کند.به  می  فرار  دوان  دوان  شود،  می  تر 
 رسد که مامور راه فراری ندارد و قبل از این که به 
شد.  خواهد  گاو  شاخ  گرفتار  برسد،  امن  ی  منطقه 
را  خود  باسرعت  کند،  می  پرت  را  لوازمش  دامدار 
فریاد می کشد:«  ته دل  واز  نرده ها می رساند  به 

نشان. نشانت را نشانش بده !«

اگر بتوانی کاری که بهتر از همه انجام می دهی و 
خوشحال هستی را انجام دهی، در زندگی
 از بیشتر مردم بسیار جلوتر خواهی بود.

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های 
پریان است که توسط اژدها محافظت می شود:

 باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل
این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

چه چیز دیگری را می توان به سعادت
 انسانی که تندرست، بدون قرض، 

و دارای وجدان پاک است اضافه کرد؟

زندگی مثل رودخانه است. شما می خواهید 
به یک سمت بروید و رودخانه می خواهد شما

 را به سمت دیگر ببرد. به خدا توکل کنید

به مجردها  آدم هاي متاهل نسبت  قدیمي ها مي گفتند 
هم سالم تر هستند و هم بیشتر عمر مي کنند، حاال هم 
تحقیقات نشان داده که احتماال این باور قدیمي درست 
آخرین  مي کند.  آدم ها صدق  اکثریت  مورد  در  و  است 
مطالعات انجام شده نشان داده که سن اولین حمله قلبي 
از مردان متاهل است و سن  پایین تر  در مردان مجرد 
متوسط فوت بر اثر سکته قلبي و مغزي مردان و زنان 
متاهل باالتر از سن متوسط زنان و مردان مجردي است 
که به علت این سکته ها فوت مي کنند. اما چرا؟ یعني 
واقعا ازدواج فیزیولوژي خاصي را در بدن فعال مي کند 
که طول عمر را اضافه مي کند؟دکتر فاگوندس مي گوید: 
انسان ها  اگر  افسانه ها و روایت ها آمده که  از قدیم در 
نیمه گمشده خود را پیدا کنند، بیشتر عمر مي کنند، شاید 
اصلي  نکته  واقع شاید  باشد، در  ازدواج  موضوع همان 
آنها حتي به خاطر  افراد متاهل این است که  سالمت 
همسر و فرزندان شان هم که شده، بیشتر از خودشان 
مراقبت مي کنند، در ضمن طبیعي است که افراد متاهل 
به طور معمول هدفمندتر و منظم تر از افراد مجرد باشند.

مهم خوشبختي است
اما این  را یادتان باشد که صرفا در دست کردن حلقه 
ازدواج شما را سالم نمي کند و به طول عمرتان نمي افزاید، 

مهم این است که ازدواج همراه با خوشبختي مي تواند 
عمري طوالني را براي شما به ارمغان بیاورد. مطالعات 
دانشگاه  آکسفورد  پژوهشگران  توسط  گرفته  انجام 
نشان داده که افراد متاهلي که در زندگي مشترک خود 
احساس خوشبختي مي کنند، طول عمر بسیار بیشتري 
پس از جراحي قلب باز نسبت به افراد مجرد دارند و البته 
باید این را هم متذکر شد که در این مطالعه مشخص 
شد افراد مجرد هم نسبت به افراد متاهلي که زندگي 
مشترک مناسبي ندارند، پس از جراحي قلب باز، طول 

عمر بیشتري دارند. 
دکتر کي کات گالسر، مسئول انجام این تحقیق مي گوید: 
یکي از دالیل احتمالي این موضوع این است که زندگي 
نابسامان باعث اضطراب مزمن مي شود  مشترک بد و 
که روي سیستم ایمني حالت تضعیف کننده دارد و در 
کل باعث بروز بیماري هاي مختلف مي شود... افرادي که 
به طور معمول مشاجره و منازعه دارند سطح هورمون هاي 
بهبود  دیرتر  زخم هاي شان  مي رود،  باال  استرس شان 
مي یابد و عملکرد سلول هاي دفاعي آنها هم ضعیف تر 
است. جالب است بدانید که در مطالعات ما مشخص شد 
در این مورد زنان آسیب  پذیرتر از مردان هستند و سطح 
نامناسب  مشترک  زندگي  یک  در  که  زناني  سالمت 

است. پایین تر  آنها  شوهران  سالمت  سطح  از   هستند 
درکل وضع متاهل ها بهتر است

در  بالیني  روانشناسي  متخصص  جیمزورما،  دکتر 
آکسفورد مي گوید: مطالعات متعدد نشان داده که زناني 
که ازدواج ناموفقي دارند بسیار بیشتر از سایر زنان دچار 
چاقي هاي شدید، افسردگي، فشارخون باال و سکته هاي 
مغزي مي شوند اما مرداني هم که یک زندگي مشترک 
ناراحت کننده و پر از درگیري دارند بیشتر از معمول به 
و  مي روند  روانگردان ها  و  موادمخدر  از  استفاده  سمت 
آمار افسردگي در آنها بیشتر است.اما دکتر ورما متذکر 
مشخص  گرفته،  انجام  مطالعات  تمام  در  که  مي شود 
)باالي  مشترک طوالني مدت  زندگي هاي  در  که  شده 
10سال( سطح رضایت از زندگي به طور معمول بیشتر از 
افراد مجرد  هم سن و سال است. او مي گوید: درکل باید 
گفت که به دالیل متعدد، افراد متاهل به طور متوسط 
کمتر  و  زندگي مي کنند  افراد مجرد  از  بهتر  و  سالم تر 

و دیرتر دچار بیماري هاي مختلف خطرناک مي شوند.
مطلقه ها مواظب باشند

دانشگاه  در  روانپزشکي  پروفسور  سابارا،  دیوید  دکتر 
دلیل  به  مجرد  افراد  بگوییم  اینکه  مي گوید:  آریزونا 
مشکل ارتباطي یا مشکل شخصیتي مجرد هستند غلط 

است و شاید تنها در مورد گروهي از مجردها اینگونه 
باشد. در این گروه طبیعي است که مشکالت ارتباطي یا 
مشکالت تیپ شخصیتي مي تواند روي سطح سالمت 
کلي و نوع رفتارهاي فرد هم تاثیرگذار باشد و در کل 
باعث شود که آنها زودتر از سایرین دچار مشکالت و 
بیماري شوند اما گروهي از مجردها هم هستند که هنوز 
به دنبال شریک  پیدا نکرده اند و  را  فرد موردنظر خود 
زندگي خود مي گردند، طبیعي است که این گروه رفتار 
بهتري داشته باشند و رعایت نکات بیشتري را بکنند اما 
در مجموع آنچه مسلم است این است که متاهل بودن 
باعث  باشد،  احساس رضایت  با  اگر همراه  به خصوص 
باال رفتن سطح سالمت و به تعویق افتادن بروز برخي 

بیماري هاي مهم مي شود.
داده  نشان  متعدد  مطالعات  اینکه،  هم  نکته  آخرین 
است که بسیاري از افراد متاهل مي توانند زندگي خود 
را مدیریت کنند و در نتیجه حس بدي به زندگي نداشته 
اضطراب  و  افسردگي  احساس  گروه  این  در  باشند  
ریشه دار زیادي وجود ندارد اما هم در این گروه و هم 
در گروه افراد مطلقه اي که رضایت از وضع زندگي خود 
ندارند آمار سکته هاي قلبي و مغزي باالست و سن برز 

این بیماري ها هم پایین  است.

5
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت 
می  کند به باغهای نعمت که از زیر ]پای[ آنان نهرها روان خواهد بود. سوره یونس / آیه ۹

حدیث روز  

کسي که از روي بي میلي، بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازي براي او نیست. 
امام محمد باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

چرا متاهل ها از مجردها بهترند؟

طراح: نسرین کاری                         

افقی: 1- عمده فروش نیست- از 
كشور  هر  اقتصاد  در  مهم  عوامل 
2- شفاها - راهب مسیحی - حقه 
و كلك 3-  بریدن و كم كردن - 
از  روپوش و ساق پوش كفش كه 
پارچه ضخیم می دوزند - بازار خرید 
اوراق بهادار و معامله -  و فروش 
پایین 4- آب تنی - مرجان - صف 
و رده - كافی 5- نت سوم موسیقی 
- آمد و رفت و دوستی با كسی - 
جمع  عالمت   -6 ناخن  زینت 
فارسی - خزنده گزنده - خط كش 
مهندسی 7- نام سلسه ای از فراعنه 
مصر - پایین  آوردن قیمت كاال - 
شلوار لی 8- نوعی بیماری عصبی 
برجسته  كار   -9 درخور   - روحی 
مجردی  غذای   - سهام  نوعی   -
10- سوای ناله - كیف مسافرتی 
- مخفف كاه 11- سگ تازی - از 
هم پاشیده - ضربه سر در فوتبال 
12-  روی تاریك زمین - ابتیاع 
خالص  زر   - عامیانه  ناگهانی   -
13- عالمت مخصوص دولت ها و 
تجارت خانه ها - پارچه كم عرض 
- گل سرخ - غرور 14- شكفته 
شدن لب ها - پوسیده - اقتصاددانی 
كه  داد  1950نشان  سال  در  كه 
به  هم  پول،  معامالتی  تقاضای 

درآمد و هم نرخ بهره بستگی دارد 
15- فرستادن كاال از جایی به جای 
دیگر، یا از كشوری به كشور دیگر 
- كشوری در آمریكای جنوبی كه 

واحد پول آن »پزو« می باشد.
از  كتابی  نام   -1 عمودی: 
اقتصاددان،  فیشر«  »ایروینگ 
آمریكایی  آمارشناس  و  ریاضیدان 
2- گیاه - ابزار خودبینی - جوان 
همانند   - روسی  تصدیق   -3
 -4 كمك  و  یاری   - هم پایه  و 
هوشیاری و معرفت - از لبنیات - 
مزه ناخوشایند - گربه تازی 5- آب 
نیم گرم - فلزی نرم و خاكستری 
 -6 بی طرف  كشور  پایتخت   -

نقاش - سال تركی - خانه چادری 
7- پوستین - مركب دان - دائمی 
و همیشگی 8- جای آب خوردن - 
خواهش - تزویر9- بخشی از قرآن 
- از انواع سیاست های اقتصادی - 
تلخ تازی 10- سرباز زننده - نوعی 
آب  ساالد 11-  سبزی   - بستنی 
آش   - »فتنه«  جمع   - ویرانگر 
ساده با برنج و سبزی 12- صحنه 
تئاتر - پیشگویی - خوبی - غذای 
لباس   - ابزار  جنگ   -13 مرغ 
خط   -14 خرما  یا  انگور  شیره   -
ویتنام  پایتخت   - آسانی   - كج 
15- خالق و صاحب كتاب »نظریه 

طبقه مرفه«.
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نوتسیبدوبکدجسم1

یمیرامیاهزبس2

سلبمشرارسایج3

تسرمارکرترید4

انرادماباهرب5

نراسیتراساار6

هیهتکبمربکک7

بیسنهیانکرایت8

هکموکیدناهد9

اسازسانکاهلش10

روگاروهیدهرو11

سانورسبنرچیک12

تاکتمشوههنشت13

ارهزرایدرمای14

نویهدنرهماگنه15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل فاز جدید خود از افراد دارای شرایط ذیل
 دعوت به همکاری می نماید: 

تعدادشرایطجنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلردیف
1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردحداقل دیپلمصندوقدار1
فروشنده2

در محل 
حداکثر30  سال  متاهل، فن مردحداقل دیپلم

بیان خوب ، سابقه کار مرتبط
2 نفر

1 نفرمتاهل، مسلط به کامپیوترمردلیسانسحسابدار3
 واجدین شرایط می توانند به آدرس: خیابان مدرس ، باهنر غربی ) بیست متری سوم( 

نبش چهارراه شهید نوربخش پالک 22 از ساعت 8 الی 12 مراجعه نمایند.   

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

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

 تاالر درویش 
به چند نفر خانم یا آقا متعهد 

به کار جهت آشپزی، مهمانداری 
و کارهای خدمات نیازمندیم.

با حقوق مکفی و بیمه
فقط  حضوری

آدرس: خیابان محالتی ، اول 
سپیده کاشانی ، تاالر درویش

کار خوب اتفاقی نیست

به یک راننده کمپرسی برای کار 
در زابل نیازمندیم.
09155623441

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو 
با سابقه دیرینه به یک همکار آقا
 و شراکت در کار نیازمند است.

 09158254172

به تعدادی کارگر ساده آقا و خانم  جهت 
خط  تولید  در سه  شیفت  کاری نیازمندیم. 
شرایط سنی حداقل 20 تا 35 سال ، مدرک 

تحصیلی  دیپلم ،  فوق دیپلم ،  لیسانس
 آدرس: شهرک صنعتی ، همت 3       

32255221

ثبت شرکت، آگهی تغییرات، اخذ رتبه 
صالحیت پیمانکاری در سامانه ساجات 
در کمترین زمان  09155631839

سوپر مارکت رضا با تمامی امکانات و تجهیزات واقع 
در مهرشهر نبش ولی عصر)عج( 23 با موقعیت 

عالی به دلیل تغییر شغل به فروش می رسد.    
09157201755

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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 

09157213571 - صالحی منش

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت
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ص

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی  

پالستیک، اکرولیک مولتی 
کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912340

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149



تسنیم- برخالف بلغم و دم که در سراسر بدن منتشر 
هستند، صفرا در کیسه صفرا متجمع می شود و به 
وقت نیاز از آن خارج می شود؛ برداشتن کیسه صفرا 
با جراحی باعث آزاد شدن مقدار زیادی صفرا در خون 
شده یا در سنین باالتر به دلیل کاهش تولید صفرا و 
عدم وجود منبع آن یعنی کیسه صفرا، بیماری های 

لذا  می شود.  افراد  گریبان گیر  بیشتری  سوداوی 
بیمارانی که تحت جراحی کوله سیستکتومی قرار 
گرفته اند باید موارد زیر را همیشه رعایت کنند: 1. 
سرکنگبین،  شربت های  از  یکی  روزانه  مصرف 
آبلیمو، زرشک و انار 2. حجامت عام سالی دو تا 
سه مرتبه 3. آب سیب طبیعی روزی یک لیوان 4. 

عدم یا کاهش مصرف غذاهای صفرازا و گرم و 
خشک.  در واقع عصبی شدن و الغری بیمار به 
تزریق بی رویه صفرا در خون است.  دلیل همین 
بیماری های حاد صفراوی مانند زردی  برای رفع 
ویزیت  بودن،  عصبی  و  مفرط  الغری  چهره، 

حضوری توسط طبیب طب سنتی ضروری است.

برداشتن »کیسه صفرا« چه عوارضی در پی دارد ؟!
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 کسب مقام چهارمی سوارکار ایران
 در رقابت های بین المللی فرانسه

ایرنا- »مسعود محکم کار« سوار کار ایرانی در رقابت های استقامت 
سی اس آی بین المللی فرانسه برای نخستین بار در تاریخ مسابقات 
سواری در جایگاه چهارم قرار گرفت. این رقابت ها در روزهای 14 
فرانسه  یو  کامخی  در  کیلومتر   150 مسافت  در  و  ماه  مرداد   15 و 
کار  که محکم  داشتند  16 سوارکار حضور  رده  این  در  برگزار شد. 
تنها شرکت کننده ایرانی در مسابقات سواری استقامت بین المللی 
پیشتر در مسابقات  . مسعود محکم کار  بود  فرانسه  اروپا در کشور 
آلمان در مسافت  المللی لهستان در مسافت 90 کیلومتر و در  بین 
سومین  برای  ایرانی  سوارکار  این  بود.  کرده  شرکت  کیلومتر   120

بار در یک رویداد سواری استقامت بین المللی شرکت کرده است.

نشان برنز ژیمناست کار قزاق به نماینده ایران رسید

از مثبت اعالم شدن  فدراسیون جهانی ژیمناستیک اعالم کرد: پس 
آزمایش دوپینگ ژیمناست قزاقستانی، مدال برنز وی در رقابت های 
یک  که  ها  رقابت  این  چهارم  نفر  به   2015 سال  در  آسیا  قهرمانی 
ژیمناست کار ایرانی است، تعلق گرفت. به گزارش ایرنا، هادی خناری 
نژاد ژیمناست کار ایرانی که به مقام چهارم رقابت های قهرمانی آسیا در 
سال 2015 ژاپن دست یافته بود، صاحب گردن آویز برنز شد. فدراسیون 
نتایج رقابت  ابتدا فدراسیون جهانی تغییر  ژیمناستیک اعالم کرد: در 
های قهرمانی آسیا در سال 2015 را نپذیرفت، اما پس از پیگیری های 
صورت گرفته نتایج نهایی را تغییر داد و پذیرفت نماینده ایران سوم 
شده است. آزمایش دوپینگ ژیمناست کار قزاقستانی در رقابت های 
جهانی سال 2015 در وارنای بلغارستان مثبت اعالم شد و او به دو سال 
محرومیت از حضور در رقابت های بین المللی ژیمناستیک محکوم شد.

ایستادن کشور ایران 
در جایگاه دوم رقابت های پارادوومیدانی جوانان جهان

تیم پارا دو و میدانی جوانان ایران با ترکیب 24ورزشکار و کسب 22مدال 
شامل 12 مدال طال، پنج مدال نقره و پنج نشان برنز در رقابت های 
به  ایستاد.  توزیع مدال ها  پارادوومیدانی جوانان جهان در جایگاه دوم 
گزارش ایرنا، این رقابت ها با حضور 275 ورزشکار از 41 کشور جهان در 
سوئیس برگزار و تیم پارادوومیدانی آمریکا با کسب 18 مدال طال، هشت 
نقره و 10 نشان برنز در جایگاه نخست جدول توزیع مدال ها ایستاد. تیم 
پارادوومیدانی انگلستان نیز با کسب با 11 نشان طال، چهار نقره و پنج برنز 
در جایگاه سوم قرار گرفت. اما نمایندگان ایران، هاجر صفرزاده در ماده 
دوی 200 و 400 متر که برای نخستین بار پارا دو و میدانی بانوان ایران را 
صاحب مدال جهانی کرد. فاطمه انصاری در مواد پرتاب دیسک و وزنه و 
نیره سالمتیان در ماده پرتاب نیزه هم طعم قهرمانی را چشیدند و مرضیه 
قاسمی دیگر بانوی ایران در پرتاب دیسک با یک پله پایین تر نایب 
قهرمان شد تا سهم بانوان از این مسابقات پنج مدال طال و یک نقره باشد.

هرگز اجازه ندهید 
کسی نوزاد شما را ببوسد!

ترسناک است ولی هیچ وقت اجازه ندهید کسی 
نوزاد شما را ببوسد. به دلیل کامل نشدن سیستم 
ایمنی بدن نوزاد این بوسیدن و بغل کردن ها 
بدن  تخریب سیستم عصبی  باعث  تواند  می 
نوزاد و متاسفانه مرگ او شود. پزشکان نوعی 

مننژیت را در برخی کودکان تشخیص دادند که 
بنابراین  است.  بوده  تبخال  ویروس  آن  عامل 
به دلیل عدم کامل شدن سیستم ایمنی بدن 
نوزادان، ویروس به سرعت در بدن منتشر شده و 
تاثیرات خطرناکی در پی داشته است. پس هر چند 
سیستم ایمنی نوزاد روز به روز قوی تر می شود 
ولی در دوران نوزادی باید به دقت از او مراقبت 
کنید و اجازه ندهید کسی او را ببوسد یا بغل کند.

چرا باید برای بیمار آناناس ببریم؟

برای عیادت از بیمار به جای بردن شیرینی و 
شکالت، خوراکی های سالم همچون آناناس را 
همراه داشته باشید تا به بهبود هرچه سریع تر 
بیمار کمک کنید. آناناس یکی از پرخاصیت ترین 
میوه ها برای حفظ سالمت بدن و جلوگیری از 
ابتال به بسیاری از بیماری ها است، این میوه با 

ارزش می تواند مانند یک مکمل درمانی برای 
تسریع در بهبود بیماری ها و جراحت ها مورد 
استفاده قرار بگیرد. آناناس از دسته میوه های 
گرمسیری است و در خود نوعی آنزیم طبیعی 
بروملین دارد؛ طی سال های متمادی  نام  به 
بیماری های  درمان  برای  آناناس  از  استفاده 
طب  در  التهاب  کردن  برطرف  و  گوارشی 
باستانی بسیاری از کشور ها استفاده شده است.

تکذیب آتش سوزی گسترده در وزارت نفت؛ 
آتش گرفتن چند کارتن

برنا- جالل ملکی، هر گونه 
اخباری مبنی بر آتش سوزی 
گسترده در وزارت نفت را رد 
کرد. جالل ملکی، سخنگوی 
تهران  نشانی  آتش  سازمان 
را  سوزی  آتش  هرگونه 
این  همکف  طبقه  در  گفت:  و  کرد  رد  نفت  وزارت  مرکزی  در ساختمان 
ساختمان تنها چند کارتن دچار آتش سوزی شده بود که بالفاصله سیستم 
اعالم حریق این ساختمان به صدا درآمد. وی خاطرنشان کرد: آتش نشانان 
برای اطمینان به محل حادثه رفتند و مقدار دود را از ساختمان تخلیه کردند. 

قتل عمو به دست برادرزاده

جام نیوز- دادستان عمومی و انقالب جیرفت از وقوع یک فقره قتل در روستای 
هیشین از توابع جیرفت خبر داد و گفت: قاتل ظرف مدت 5 ساعت دستگیر شد. 
حسین سالمی گفت : صبح روز گذشته پس از کسب گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره 
قتل در روستای هیشین بالفاصله ماموران انتظامی در محل حادثه حاضر شدند. این 
مقام قضایی عنوان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد قاتل برادرزاده مقتول است 
که بایک قبضه اسلحه شکاری به قتل )ع. ب( فردی 55 ساله اقدام کرده و از محل 
حادثه متواری شده است. دادستان جیرفت اعالم داشت:بالفاصله رسیدگی به این 
موضوع در دستور کار دادستانی وپلیس جیرفت قرار گرفت و قاتل کمتر از 5 ساعت 
به همراه اسلحه به کار گرفته شده در قتل کشف و دستگیر شد. سالمی افزود: این 
قتل در پی اختالف و درگیری لفظی قبلی و در حالی که مقتول در خواب بوده صورت 
گرفته و قاتل با شلیک گلوله اسلحه شکاری به قتل عموی خود اقدام کرده است.

قاتل آتنا 2 زن دیگر را هم کشته  است

ساعت 24- پدر آتنا سال ها بود که در خیابان پزشکان پارس آباد دست فروشی می کرد و پوشاک 
می فروخت. در این میان دختربچه هفت ساله اش گاهی همراه پدر می شد تا به او کمک کند. قاتل آتنا 
اصالنی، دختر پارس آبادی که به طرز دلخراشی به وسیله مردی جوان به قتل رسید، اعتراف کرده  است 
با دو زن دیگر رابطه نامشروع داشته و آنها را به قتل رسانده  است. رئیس کل دادگستری استان اردبیل 
درباره قتل دو زن دیگر گفتهه است: متهم در یکی از این قتل ها قبال بازداشت شده  بود اما به دلیل 
کافی نبودن مدارک آزاد شد که پس از بازداشت در قتل آتنا اعتراف کرد قتلی که سال 91 به خاطرش 
بازداشت اما آزاد شد را هم او انجام داده و به جز آن یک قتل دیگر هم در سال 93 مرتکب شده  است 
اما به دلیل اینکه سال ها از قتل گذشته و در محل وقوع نیز ساخت وساز انجام شده  است، امکان کشف 
جسد وجود نداشته  است. وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل آتنا اصالنی گفت: درحال حاضر 
کیفرخواست »اسماعیل - ج« قاتل آتنا اصالنی نسبت به قتل پس از تکمیل تحقیقات در پارس آباد 
صادر شده و تحقیقات برای بخش تجاوز به عنف در دادگاه کیفری یک استان در حال انجام است.

 مضرات بستنی خوردن! 

پر چرب است  بسیار   بستنی ماده ی غذایی 
به  نیاز  بستنی  به  شدن  تبدیل  برای  چراکه 
بیش از 10%  چربی شیر و 16 % چربی های 
دیگر خواهد داشت. خبر بد اینست که چربی 
شیر بیشتر از کلسترول و چربی اشباع می باشد. 
معنای تجمع پالکت  به  رفتن کلسترول  باال 

های خونی در شریان ها بوده که در نهایت 
می توانند باعث بسته شدن رگ ها و ایجاد 
قند  بستنی  شوند.  سکته  و  قلبی  بیماریهای 
و شکر  قند  زیاد  که مصرف  دارد  نیز  زیادی 
می تواند ریسک اضافه وزن، خرابی دندان ها 
و تجمع چربی های ناسالم را در بدن نیز افزایش 
دهد. ضمن اینکه بستنی از جمله غذاهایی است 
که در برخی افراد موجب حمله میگرنی می شود.

آیا می دانید دارچین 
عوارض جانبی خطرناکی دارد؟ 

همه با دارچین آشنا هستیم و دارچین یکی از 
پرمصرف ترین ادویه هاست. دارای مقادیر زیادی 
مفید  خواص  و  است  منگنز  و  فیبر  کلسیم، 
بسیاری دارد. اما اگر زیاد مصرف شود می تواند 
به  اکنون  باشد.  برای سالمتی شما خطرناک 

عوارض مصرف بیش از اندازه آن می پردازیم: 
1. مشکالت قلبی: مصرف زیاد دارچین باعث 
افزایش ضربان قلب می شود و به همین دلیل 
برای کسانی که مشکالت قلبی دارند خطرناک 
واکنش هایی  و  بدن  حرارت  افزایش  است 2. 
همچون ترک خوردن لب، تاول دهان و دور 
با  رقیق سازی خون:  چشم و جوش زدن 3. 
داروهای رقیق کننده خون نباید دارچین بخورید.

این بیماری ها 
در برج نشینان شایع تر است!

های سبک  بیماری  دهد  می  نشان  ها  یافته 
زندگی نظیر فشارخون باال و مشکالت مفاصل 
بلند شایع تر  افراد ساکن در برجهای  در بین 
است.  در بیماری فشارخون باال عروق خونی به 
طور مداوم موجب افزایش فشار می شوند. خون 

از طریق عروق از قلب به سایر نقاط بدن حمل 
می شود. با هر تپش قلب، خون به عروق پمپاژ 
می شود. در واقع 40 درصد سالمندان باالی 60 
سال دارای مشکالت مفاصلی نظیر آرتروز یا 
پوکی استخوان هستند. به گفته محققان، عدم 
سکونت  از  ناشی  فیزیکی  فعالیت  و  تحرک 
ابتال  پرخطر  فاکتور  بلند  های  ساختمان  در 
به فشارخون باال و مشکالت مفاصلی است.
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محیطی امن و جذاب با وسایل بازی مجهز
اردوهای علمی و بسیار متنوع و شاد

یکی از  مجهزترین مهدکودک های بیرجند
هدف ما تقویت، تمرکز، دقت، اعتماد به نفس

 و مهارت های حرکتی کودک دلبند شماست 
کالس ها به صورت تفکیک شده و دخترانه و پسرانه جدا می باشد

 کالس های فوق برنامه: زبان انگلیسی، قرآن، نقاشی، سفالگری، خالقیت، کارآفرینی، چرتکه
مکانیکی باغبانی،  خیاطی،  نجاری،  آشپزی،  متنوع:  بسیار  آموزشی  های   کارگاه 
  ماکت سازی، اوریگامی )کاغذتا(، صنایع دستی، فنی و هنری، آمادگی جسمانی، فوتبال

قصه گویی، نمایش خالق، کامپیوتر
زبان آموزی، آمادگی  بهداشت، محیط زیست،  کتاب های آموزشی: ریاضی، علوم، 

نوشتن، بهداشت ایمنی، کار با قیچی 
انجام بازی های هوشی زیاد و متنوع همراه با واحد کارهای آموزشی

مربیانی باسابقه کار بسیار باال همراه با رشته های مرتبط و دوره دیده
برگزاری کالس های روانشناسی با حضور کارشناسان مرتبط برای والدین عزیز  

نیروهای نظامی، فرهنگی، بهداشت و درمان با 10 درصد تخفیف

پیش دبستانی و مهد کودک دو ستاره باغ آرزوها

ثبت نام آغـاز شدمـژده         مـژده 
مهلت ثبت نام تا پایان مهرماه 96

از گروه سنی 6 ماه تا 6 سال 
مجهز به دوربین مدار بسته می باشد

غفاری 16 پالک 2  تلفن : 32450925 - 09153344866 ساعت کار: 6/20 تا 15/30

برگزاری جشن های شاد و اردوهای علمی و متنوع
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گروه خبر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از کاهش ۳ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان خبر داد. سنجری در کارگاه 
آموزشی بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به 114 هزار بیمه شده در استان اشاره کرد و از 958 نفر مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 95 در استان خبر داد 
که در مقایسه با سال قبل ۳ درصد کاهش داشته است. وی افزود: ۳0۳ بنگاه اقتصادی مشکل دار نیز در استان از تسهیالت طرح رونق تولید بهره مند شدند.

پیام تبریک استاندار خراسان جنوبي
  و مدیر کل فرهنگ ارشاد اسالمی 

به مناسبت روز خبرنگار

غالمی-استاندار خراسان جنوبی و مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در پیام هایی جداگانه 17 مرداد روز 
خبر نگار و سالروز شهادت محمود صارمي ) خبرنگار 
شهید ( را تبریک گفتند.در قسمتی از پیام پرویزی 
آمده است این روز یاد آور تالش بي وقفه خبرنگاران 
آگاه و وظیفه شناسي است که همواره با سالح قلم 
با حفظ رسالت واالي آن برای اعتالي آگاهي  و 
جامعه مي کوشند و به عنوان وجدان بیدار جامعه، 
چشم بینا و گوش شنواي مردم و همراه و همگام 
جمهوري  مقدس  نظام  به  خدمت  در  مسئوالن 
اسالمي از هیچ تالشي فرو گذار نمي کنند.همچنین 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز  17 مرداد » 
روزخبرنگار « را تبریک گفت و عنوان کرد  ضمن 
بویژه  رسانه  اصحاب  شهدای  خاطره  پاسداشت 
شهید محمود صارمی، جد و جهد شما عزیزان را در 
برافروختن چراغ اطالع رسانی و زبان گویای جامعه 
ارج می نهم، بی شک دستیابی به قله های پیشرفت، 
سربلندی و سعادت کشور، مراقبت از منافع ملی و 
مصالح مردم و آرمان های ارزشمند انقالب اسالمی 
جز با حق جویی، صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی 
ممکن نمی شود از ایزد منان تداوم عزت و اهتمام 
مسئوالنه شما را در روایت عشق، آزادی و حق گویی 

در عرصه آگاهی آرزومندم.

برداشت 2 برابری انگور در شهرستان سرایان

قاسمی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان 
پیش بینی کرد که تا پایان فصل برداشت انگور، 
حدود هزار و 404 ُتن انگور از باغات این شهرستان 
برداشت می شود. »سلیمانی« در گفت و گو با آوا 
اظهار کرد که در سال گذشته با توجه به سرمازدگی 
فقط حدود 500 تن انگور برداشت کردیم در حالیکه 
رسیدگی  مناسب،  هوای  و  آب  دلیل  به  امسال 
باغداران و توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی 
حددود 2 برابر افزایش خواهیم داشت. وی تصریح 
کرد که 222 هکتار از اراضی شهرستان سرایان زیر 
کشت انگور می باشد و انواع ارقام انگور از جمله 
عسکری، حسینی، یاقوتی و لعل در آن کشت می 
شود. به گفتۀ وی زمان برداشت انگور با توجه به 
ارقام مختلف، تدریجی و از اواخر تیر ماه شروع و تا 
مهر ادامه دارد و بخش عمده ای  از آن به مصرف 
خود باغداران و بخشی نیز فرآوری شده و به صورت 
شیره انگور به مصرف بازار داخلی و به استان های 

هم جوار مانند خراسان رضوی ارسال می شود.

تثبیت قیمت گوشت قرمز در بازار

سازمان  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  حسینی- 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مردم و مصرف 
وجه  گونه  هر  پرداخت  از  قرمز  گوشت  کنندگان 
واحدهای  به  اتحادیه  نرخنامه  از  بیشتر  و  اضافی 
عرضه گوشت خودداری نمایند. تهوری نرخ گوشت 
را  مخلوط  و  شقه  صورت  به  سبک  دام  مرغوب 
این  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان  هزار   ۳4 حداکثر 
گوشت ها باید دارای برچسب و لیبل آبی باشد. وی 
با اشاره به این که یک هفته از شروع طرح نظارت 
بر قیمت می گذرد ادامه داد: بازرسان اتاق اصناف و 
صنعت، معدن و تجارت بر مراکز توزیع گوشت اعم 
از کشتارگاه ها و واحدهای صنفی نظارت دارند و 
پرونده هایی تشکیل شده، با این حال هنوز آماری 
در دست نیست. تهوری تاکید کرد: در صورت اخذ 
مبلغ بیشتر و یا ارائه گوشت قرمز دام ماده با قیمت 
گوشت دام نر، موضوع را به ستاد خبری 124 این 
سازمان اعالم گردد. گفتنی است در مراکز عرضه 
گوشت، نرخ نامه با مهر رئیس اتحادیه و اتاق اصناف 

باید حتما در معرض دید عموم قرار بگیرد.

افزایش ۸۵۵ درصدی سرمایه گذاری 
خارجی در خراسان جنوبی

مهر- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی از افزایش 
855 درصدی سرمایه گذاری خارجی در استان طی 
چهار سال گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای امسال دو 
پروژه در استان مجوز سرمایه گذاری خارجی دریافت 
کرده اند. جعفری پروژه احداث انبار و بسته بندی 
مصالح ساختمانی در منطقه ویژه اقتصادی را یکی از 
این پروژه ها عنوان کرد و گفت: این پروژه با سرمایه 
ای به ارزش 1.9 میلیون دالر در اردیبهشت مصوب 
شده است. وی همچنین از سرمایه گذاری خارجی 
58۳ میلیون دالری از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 
خبر داد و گفت: این مبلغ  مربوط به شش پروژه 
تولید بتن آماده، تولید شمش چدن، پرورش صنعتی 
ساختمانی  مصالح  بندی  بسته  انبار،  احداث  شتر، 
است. بوده  مس  معادن  استخراج  و  اکتشاف   و 

طرح توسعه بازارچه ماهیرود
 به بهره برداری می رسد

بهره  از  مرزی  های  بازارچه  سازمان  مهر-رئیس 
ماه  دو  تا  ماهیرود  بازارچه  توسعه  از طرح  برداری 
آینده خبر داد و اظهار کرد: در این طرح 10 هکتار 
به وسعت بازارچه افزوده خواهد شد. فخر همچنین 
به اخذ موافقت اصولی برای درمانگاه شفا بازارچه 
ماهیرود اشاره کرد و گفت: ساختمان این درمانگاه 

حدود ۶0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مطبوعات جایگاه موثری در 
معرفی آثار باستانی و فرهنگی دارد

کاری - روز گذشته در آستانه روز خبرنگار مدیر کل 
میراث فرهنگی و گردشگری استان از روزنامه آوای 
خراسان جنوبی بازدید کرد.حسن رمضانی در این 
بازدید عنوان کرد: پیشرفت در حوزه گردشگری بر 

پایه تبلیغات است و این کار پیامد مثبتی برای جذب 
گردشگر است.وی با اشاره به اینکه 800 اثر سنتی 
و باستانی در استان داریم افزود: میراث فرهنگی با 
کمک رسانه ها می تواند این آثار را معرفی کند.وی 
تصریح کرد: باید دغدغه مطالبه گری در بین مردم 
باشد و مطمئن باشیم آثار فرهنگی استان منوط به 
فرهنگسازی و کار رسانه جمعی برای نسل های 
بعد خواهد ماند.وی با بیان اینکه مطبوعات جایگاه 
داد:  ادامه  دارد  اساسی در معرفی میراث فرهنگی 
اگر همکاری اساسی بین این سازمان و رسانه ها 
باشد و تبلیغات به خوبی صورت گیرد صنایع دستی 
بیشتری  فروش خوبی خواهد داشد و گردشگران 
به استان خواهند آمد و پیامدهای خوبی به همراه 
خواهد داشت.رمضانی با تاکید بر اینکه آوا قوه قوی 
مطبوعه استان است افزود: اگر نقد منصفانه باشد 
باز می  آغوش  با  ما  باشد  و مطالبه گری مردمی 
پذیریم.وی ابراز خرسندی کرد: از سال 92 تا کنون 
در استان رشد 400-۳00 درصدی افزایش گردشگر 
داشته ایم که در قیاس با استانهای همجواری چون 
خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان روند رو به 

رشدی داشته ایم.

نبض تاریخ  در دست خبرنگاران است

کاری - روز گذشته به  بهانه  روز خبرنگار مدیر کل 
کمیته امداد امام خمینی )ره(  بازدیدی از مجموعه 
آوا داشت. رضا سلم آبادی ضمن تبریک این روز 
گفت: روزنامه های  اقتصاد شرق و آوای خراسان 
جنوبی دو رسانه فعال در استان هستند که به واقع 
به فکر مشکالت استان هستند.وی با بیان اینکه 

افزود:  نیست  روز  یک  مختص  تنها  خبرنگار  روز 
باید هر روز را روز خبرنگار دانست چون این افراد 
در تمام روزهای هفته و سال بدون تعطیلی و حتی 
انجام کار هستند و در واقع  شبانه روزی در حال 
کرد: 10  تاکید  آبادی  جامعه هستند.سلم  سفیران 
درصد بیماران صعب العالج و زمین گیر کشور در 
خراسان جنوبی هستند که رقم بسیار باالیی است 
که نیاز به مراقبت ویژه دارند و کمیته امداد پیگیر 
حمایت از نیازمندان استان است. سلم آبادی با اشاره 
به اینکه بعد از گیالن دومین استان سالمند کشور 
هستیم افزود: به عنوان مثال 8۶ درصد مددجویان 
خضری سالمندان هستند که سبد درمانی و بهداشتی 
و غذایی آنها به طور میانگین ۳00 تا ۳50 تومان می 
شود که این نهاد امیدوار است با حمایت مردم به این 

مهم رسیدگی کنیم.

سه نفر از خبرنگاران فعال استان
 در حوزه محیط زیست  تقدیر شدند

کاری- روز گذشته توسط مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان از سه خبرنگار فعال در حوزه محیط 
زیست تقدیر  به عمل آمد.در این مراسم از نسرین 
جنوبی،بعنوان  خراسان  آوای  روزنامه  از  کاری 
تقدیر شد.  استان  برتر حوزه محیط زیست  رسانه 

همچنین سپیده قلندری سردبیر و خبرنگار ایسنای 
خراسان جنوبی و محمد رسول ابراهیمی اسفدن از 
حوزه  این  برتر  رسانه  بعنوان  نیز  ایرنا  خبرگزاری 
تجلیل شدند.آرامنش در جمع خبرنگاران باتبریک 
هفدهم مرداد روز خبرنگار افزود: امروزه نگهداری 
و پاسداری از طبیعت، آب و هوای پاک از مهمترین 
وظایفی است که باید در برابر آنها نسبت به نسل 
بیان  با  کنیم.وی  مسئولیت  احساس  آینده  های 
اینکه این مسئولیت بزرگ جز با پشتیبانی اصحاب 
رسانه محقق نخواهد شد  افزود: اطالع رسانی در  
موضوعات زیست محیطی بهترین راه ایجاد مسئولیت 
است. زیست  محیط  به  نسبت  جامعه  در   پذیری 

دو اثر خبری خراسان جنوبی برگزیده 
جشنواره ایثار و شهادت

استان  خبری  عکاسان  از  اثر  دو  سیما-   و  صدا 
در سومین جشنواره تجلیل از خبرنگاران و رسانه 
برگزیده  کشور  شهادت  و  ایثار  حوزه  برتر  های 
این  از دو عکاس استان در  این مراسم  شدند. در 
عبدی  فرشته  سیده  شد.عکس  تجلیل  جشنواره 
با  دیدار  موضوع  با  ایسنا  و  ایکنا  خبرگزاریهای  از 
جانباز ۶0 درصد، مقام دوم و عکس سعید کاظمی 
بخش  سوم  رتبه  شهدا،  گلزار  عطرافشانی  از 
آوردند. بدست  را  جشنواره  این  سراسری   عکس 
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

یکی  که  بود  ای  نمره   -4.5 حسینی- 
مناسب  طرح  اجرای  در  استان  ادارات  از 
است!  کرده  کسب  معلوالن  برای  سازی 
ستاد  جلسه  در  دیروز  صبح  موضوع  این 
استان  سازی  مناسب  پیگیری  و  هماهنگی 
کل  اداره  توانبخشی  امور  شد.معاون  مطرح 
شرح  به  جلسه  این  در  استان  بهزیستی 
سازی  مناسب  وضع  ارزیابی  نتایج  گزارش 
رجایی  شهید  جشنواره  در  کل  ادارات 
مناسب  جشنواره  این  در  گفت:  و  پرداخت 
سازی ادارات بر اساس شاخص هایی مانند 
ورودی، آسانسور، سطح شیب دار و فضاهای 
بهداشتی بررسی شد که به طور کلی از 20 
خراسان  استان  کل  ادارات  نمره   ، امتیاز 
جنوبی 1۳.1 شد. رضازاده بیشترین امتیاز را 
عنوان   19.5 نمره  با  گاز  شرکت  به  متعلق 
کرد و افزود: یکی از ادارات استان نیز 4.5 
شده است! وی با بیان این که در سال 94 
طرحی پژوهشی را روی ۳9 دستگاه اجرایی 
تخصیص  با  آماری  ارتباط  بررسی  هدف  با 
از  بسیاری  داد:  ادامه  دادیم  انجام  اعتبار 
را  سازی  مناسب  ندادن  انجام  ها  دستگاه 
در  دادند.  می  ربط  اعتبارات  تخصیص  به 
حالی که از 1۳ شاخص، هفت مورد کمترین 
و  نداشته  اعتبار  تخصیص  با  آماری  ارتباط 
هیچ دلیلی برای انجام ندادن آن قابل قبول 

نیست.

برگزاری جشنواره بهانه ای
برای تالش بیشتر در مناسب سازی

کار  این  بر  تاکید  با  توانبخشی  امور  معاون 
استان  تمام  در  شهری  سازی  مناسب  که 
ولی  کرد:  عنوان   ، است  میانگین 40 درصد 
روند کار کند پیش می رود که در این راستا 
از موسسات خیریه خودمان مانند “آوید مهر 
سارینا” که برای معلوالن جسمی حرکتی و 
ضایعه نخاعی است کمک گرفته ایم. به گفته 
رضازاده  طبق تفاهم نامه با این موسسه، قرار 
است بانک اطالعاتی از اماکن مناسب سازی 
امیدواری  ابراز  تهیه شود. وی  در شهر  شده 
کرد: این کار با همکاری دستگاه های اجرایی 
و برای شناخت معلوالن از اماکنی که تردد در 
آن برایشان راحت است انجام شود.  معاون 
امور توانبخشی همچنین از میزبانی خراسان 
جنوبی برای چهارمین جشنواره تئاتر معلوالن 
در منطقه با هدف ارتقاء مناسب سازی استان 
با  آذرماه  در  جشنواره  این  افزود:  و  داد  خبر 
250 مهمان از استان های خراسان رضوی، 
برگزار  کرمان  و  یزد  بلوچستان،  و  سیستان 
به  که  این  بر  تاکید  با  رضازاده  شد.  خواهد 
پیش  از  بیش  مجبوریم  جشنواره  این  دلیل 
وضع مناسب سازی را پیگیری کنیم تصریح 
دارد.  مشکل  واقعا  اتوبوسرانی  ناوگان  کرد: 
وی همچنین با اشاره به این که سالن های 
نمایش استان نیز مناسب نیست تقاضا کرد که 

سالن های فرهنگ و ارشاد و دانشگاه پیام نور 
مناسب سازی شود.

زمان دفاع از مطالبات ما که می شود 
هیچ حق قانونی وجود ندارد!

دهقانی مدیرعامل موسسه “آوید مهر سارینا” 
تر  سریع  چه  هر  اندازی  راه  درخواست  نیز 
را داشت و خاطرنشان کرد:  آژانس معلوالن 

موضوع  این  به  “ون”  دستگاه  بود یک  قرار 
نیز  شهر  شورای  مصوبه  و  یابد  اختصاص 
انجام نشده است.  داده شد ولی هنوز کاری 
وی با انتقاد از این که ادارات درباره مطالبات 
نمی  قائل  تخفیفی  هیچ  معلوالن  از  خود 
شوند یادآور شد: ولی زمان دفاع از مطالبات 
 ما که می شود هیچ حق قانونی وجود ندارد!

1 نفر، 1 اتوبوس
در ادامه جلسه باللی شهردار بشرویه گزارشی 
از معابر و پارک های مناسب سازی شده این 
شهر ارائه و بیان کرد: در بشرویه، اگر مالکی 
رعایت  ساخت  در  را  سازی  مناسب  قواعد 
نکرده باشد، پایان کار دریافت نمی کند، حتی 
اگر از اماکن اداری باشد. الحاق چک لیست 
برای  سازی  مناسب  استانداردهای  و  ضوابط 

موضوعات  دیگر  از  ساختمان  پروانه  صدور 
درآمد. عدل  به تصویب  بود که  مطرح شده 
معاون عمرانی شهرداری بیرجند هم با بیان 
اتوبانک  این که جانمایی برای احداث اولین 
در بلوار صیاد شیرازی در بیرجند انجام شده 
اتوبوس  اندازی  راه  برای  داد:  ادامه  است 
 ۳00 گذشته  سال  معلوالن،  مناسب  های 

 ۳۶ فقط  که  شد  تصویب  تومان  میلیون 
با  است! وی  آن محقق شده  تومان  میلیون 
اشاره به این که از همان یک اتوبوس مناسب 
سازی شده برای شهرک بهزیستی هم فقط 
یک نفر استفاده می کند اضافه کرد: هزینه 
کار باال است ولی اگر اعتبار تحقق پیدا کند 
کنیم. می  معلوالن صرف  خدمت  در  را   آن 

مدیرانی که ضوابط مناسب سازی
را رعایت نمی کنند باید شرمنده باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز 
مردم  و  مسئوالن  تمامی  اگر  اینکه  بیان  با 
فقط برای یک روز خود را به جای معلوالن 
قرار دهند نوع نگاه ها و کارها تغییر خواهد 
کرد عنوان کرد: موظفیم شهر را به گونه ای 
ایجاد کنیم که معلوالن همچون افراد عادی 
حق استفاده از تمامی امکانات و نیاز های روز 
با  و  متاسفانه  ولی  باشند،  داشته  را  مره خود 
نهایت شرمندگی می گویم این امکان وجود 
بسیاری  که  این  بر  تاکید  با  فرهادی  ندارد! 
اعتبارات  به  نیاز  سازی  مناسب  از مشکالت 
سنگین ندارد تصریح کرد:کار از محل اعتبارات 
انجام  قابل  ها  ساختمان  نگهداری  و  تامین 
است. به گفته وی مدیرانی که ضوابط را در 
مناسب سازی رعایت نمی کنند باید شرمنده 
باشند و شهرداری ها با قانون شکنان در این 

زمینه برخورد جدی کنند.

نمرات درخشان ادارات کل استان در مناسب سازی!
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استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  قاسمی- 
چشم  به  خبرنگاران  به  ما  اینکه  بیان  با 
افزود:  کنیم،  می  نگاه  خود  همکاران 
خبرنگاران در تولید، حفظ و ارتقای احساس 
اجتماعی جامعه نقش بسزایی دارند.  امنیت 
»سردار مجید شجاع« در نشست خبری که 
روز گذشته برگزار شد،  عنوان کرد: رسالت 
خبرنگاران اطالع رسانی و آگاهی بخشی در 
تمام حوزه ها می باشد.  وی با بیان اینکه 
خبرنگاران باید در تمام حوزه ها اطالعات و 
باشند،  نظر  و صاحب  داشته  بروزی  آگاهی 
که  است  این  دلیل  به  این  و  کرد:  اظهار 
تأثیر  جامعه  در  امنیت  و  آگاهی  ارتقای  در 
زیادی دارند. به گفتۀ وی به خبرنگاری نباید 
تنها به چشم حرفه و شغل نگاه کنیم چون 
باشد  نداشته  وجود  ای  عالقه  و  عشق  اگر 
و  آمد  کنار  شود  نمی  آن  سخت  شرایط  با 
هر کسی نمی تواند این رسالت را بر عهده 

بگیرد.

 برقراری 78 هزار تماس
 با مرکز فوریت های پلیس استان

فوریت  تجمیع  طرح  به  انتظامی  فرمانده 
کرد  اشاره  استان  مرکز  در  پلیسی  های 

که  ایم  توانسته  طرح  این  در  افزود:  و 
و  رسیدگی  صحت  اخبار،  انتقال  سرعت 
ارتقای رضایت شهروندان را افزایش دهیم.  
امسال  ابتدای  از  که  کرد  عنوان  »شجاع« 

78 هزار تماس با مرکز فوریت های پلیس 
به  نسبت  میزان  این  که  ایم  داشته  استان 
مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش 
در  باید  که  کرد  تأکید  وی  است.   داشته 
مورد  داشتن  فوریت  به   110 با  تماس 
های  تماس  از  بخشی  چون  شود  توجه 

ارشادی،  موضوعات  به  مربوط  سامانه  این 
سواالت  به  پاسخگویی  و  رسانی  اطالع 
عادی مردم می شود، در حالیکه که امکان 
دارد در همان زمان شهروند دیگری تماس 

فوری و مهمی داشته باشد و این مور نیاز 
به فرهنگ سازی دارد. باید انجام شود.  به 
گفتۀ وی تماس ها با سامانه به سه بخش 
قابل  غیر  و  ارشادی  و  راهنمایی  عملیاتی، 
رسیدگی تقسیم می شود که امسال تماس 
افزایش  درصد   28 پلیس  با  عملیاتی  های 

قابل  غیر  های  تماس  و   داشته  رسیدگی 
رسیدگی نیز ۳5 درصد کاهش یافته است.

 کشف 15 تن مواد مخدر در استان/ 
افزایش سرقت خودرو

بر  بالغ  کشف  از  انتظامی  نیروی  فرمانده 
15 تن انواع مواد مخدر در استان از ابتدای 
کرد  تصریح  داد  خبر  تاکنون  جاری  سال 
به مدت مشابه سال  نسبت  میزان  این  که 
است.   داشته  افزایش  درصد   ۳8 گذشته 
کشف  همچنین  کرد:  اضافه  »شجاع« 
سالح غیرمجاز نسبت به مدت مشابه 95،  
19 درصد افزایش داشته و در حوزه جرائم 
استان  در  قتل  فقره  دو  تاکنون  نیز  خشن 
قاتالن  مورد  دو  هر  در  که  افتاده  اتفاق 
اینکه  به  اشاره  با  وی  اند.  شده  دستگیر 
امسال 12 مورد سرقت به عنف داشته ایم، 
افزود: 59 دستگاه خودرو سرقتی نیز کشف 
شده است و در کل باید گفت که در حوزه 
استان  در  بسیاری  افزایش  خودرو  سرقت 
داریم و حدود 7 درصد افزایش یافته است. 
به گفتۀ وی ولی در سرقت از منازل، مغازه 
دستگیری  در  و  کاهش  سیکلت  موتور  و 
قاچاق  حوزه  در  و  درصد  دو  کاال  قاچاق 

مواد مخدر 10 درصد افزایش داشته ایم.

 92 درصد تردد اتباع خارجی مجاز 
از مرز ماهیرود استان افزایش یافت

کرد  نشان  خاطر  انتظامی  نیروی  فرمانده   
تاکنون 92 درصد تردد  امسال  ابتدای  از  که 
افزایش  استان  ماهیرود  مرز  از  خارجی  اتباع 
اند.  داشته  مجاز  تردد  نفر  هزار  و 11  داشته 
»شجاع« عنوان کرد که در همین بازۀ زمانی 
28 درصد تصادفات استان افزایش داشته ولی 
تعداد مجروحان 28 درصد و متوفیان 2 درصد 
کاهش داشته است.  وی با اشاره به اینکه 5 
هزار و ۶5 تماس با سامانه 197 گرفته شده 
است، تصریح کرد که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 7 درصد افزایش داشته و شکایات 
7 درصد و درخواست و پیشنهادات  41 درصد 
کاهش و تقدیر 25 درصد افزایش داشته است. 
وی با اعالم سازش 81 درصدی پرونده های 
تشکیل شده در کالنتری ها، گفت: در سال 
مراکز  خدمات  از  نفر  هزار   2 حدود  جاری 
مددکاری  واحدهای  و  پلیس  ای  مشاوره 
کالنتری های استان بهره مند شده اند و این 

خود در سازش ها تأثیر زیادی داشته است.
)Ava.news16@gmail.com(

پلیسوخبرنگارهمکارند
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های  دستگاه  تمام  قانون  مطابق  حسینی- 
سهمیه  از  درصد   ۳ هستند  مکلف  اجرایی 
به معلوالن اختصاص دهند.  را  اشتغال خود 
البته در این استان به اذعان معلوالن و حتی 
اداره کل بهزیستی، این سهم کامل محقق 
نشده است. با این حال مدیر اداره بهزیستی 
اصلی  دستگاه  عنوان  به  بیرجند  شهرستان 

خدمت دهنده به این جامعه هدف، از استخدام 
۳ برابری این سهمیه یعنی حدود 11 درصد، 
خبر داد و افزود: انتظار داریم باقی ادارات و 
دستگاه ها نیز به تعهد خود عمل کنند. ظهر 
دیروز شرفی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک 
روز خبرنگار، با اشاره به این که توانسته ایم 
جذب  را  شهرستانی  اعتبارات  از  درصد   42

کنیم، ادامه داد: این نشان دهنده اهمیت کار 
در بهزیستی مرکز استان است. وی به اجرای 
طرح آماز با هدف مشاوره های قبل و حین 
اضافه  و  اشاره  بیرجند  شهرستان  در  ازدواج 
نیز  ژنتیک  آزمایشات  تا  داریم  تالش  کرد: 
مانند این طرح مورد توجه زوجین قرار بگیرد.

مدیر اداره بهزیستی شهرستان بیرجند اجرای 

طرح های بینایی سنجی و شنوایی سنجی را 
از مهم ترین طرح ها از سنوات گذشته دانست 
و یادآور شد: طبق تفاهم نامه ای که از سال 
گذشته با سازمان تبلیغات اسالمی داشته ایم، 
طرح حضور روحانیان در مهدهای کودک و 
ارائه مشاوره های مذهبی به کودکان امسال 
تخصیص  از  شرفی  شد.  خواهد  اجرایی  نیز 

یک میلیارد و 900 میلیون تومان تسهیالت 
اشتغالزایی برای جامعه هدف خبر داد و عنوان 
 15 از  نفر  هر  برای  تسهیالت  مبلغ  کرد: 
میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش 
پیدا کرده است. الزم به ذکر است در پایان 
جلسه از خبرنگاران فعال در حوزه بهزیستی 

شهرستان بیرجند قدردانی شد

امین جم-کنسرت مهدی یغمایی لغو شد.این 
توانبخشی  مرکز  نفع  به  بود  قرار  کنسرت 
تمام  و  شود  برگزار  اکبر)ع(  علی  حضرت 
این  به  جشن  این  بلیط  فروش  از  عایدات 
از مسئوالن  اکبرپور یکی  مرکز برسد.سامان 
برگزاری کنسرت و عضو هیئت مدیره موسسه 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( با بیان اینکه 
مهدی یغمایی خواننده محبوب و مردمی کشور 
قرار بود رایگان در بیرجند کنسرت برگزار کند و 
عایدات فروش بلیط به موسسه خیریه حضرت 
علی اکبر)ع( داده شود،گفت:متاسفانه با وجود 
هماهنگی،اماکن اقدام به پلمپ سالن شهیدین 
توانبخشی  مرکز  کرد.مدیرعامل  قاسمی 
حضرت علی اکبر)ع( نیز با بیان اینکه ابتدا با 

ارشاد استان هماهنگی های الزم برای دریافت 
این  از  ارشاد  انجام شد،گفت:مسئوالن  مجوز 
طرح استقبال و سالن شهیدین قاسمی را برای 
برپایی این کنسرت پیشنهاد دادند.اکبری ادامه 
مجوز  گرفتن  برای  اماکن  اداره  با  داد:سپس 
صحبت شد که گفتند باید با دادستان صحبت 
کنید.وی بیان کرد: دادستان با رویی گشاده با 
این طرح موافقت کرده اما بعد از مراجعه به 
اماکن چند روز مارا منتظر مجوز گذاشتند تا 
اینکه روز شنبه اقدام به پلمپ این مکان کردند. 
وی با بیان اینکه برای اجاره سالن ابتدا با اداره 
تربیت بدنی صحبت کردیم که مارا به پیمانکار 
سالن شهیدین قاسمی ارجاع دادند و با وجود 
آنکه با پیمانکار این سالن قرارداد امضا کردیم 

اما با بسته سالن مواجه شدیم. افزود: اگر سالن 
مشکلی دارد چرا تا االن مجوز برگزاری کسنرت 
داده شده است.وی ادامه داد:این محدودیت ها 
را نباید ایجاد کنند و نباید جلوی برگزاری این 
کنسرت عام المنفعه را می گرفتند.به گفته وی 
به دلیل پلمپ  سالن شهیدین قاسمی، کنسرت 
)ع(  اکبر  علی  حضرت  مجموعه  سالن  در 
برگزار شد.با  »سردار شجاع« فرمانده نیروی 
انتظامی استان اما ضمن تکذیب پلمپ سالن 
شهیدین قاسمی عنوان کرد: شایعاتی پخش 
شده بود که نیروی انتظامی جلوی برگزاری 
که  است  گرفته  را  یغمایی  مهدی  کنسرت 
کامال اشتباه است.شجاع با تأکید بر اینکه ما 
همیشه نگران سالمت و امنیت مردم هستیم، 

عنوان کرد: اگر قرار بود چنین کنسرت هایی 
حرف  دلیل  به  قاسمی  شهیدین  سالن  در 
ما برگزار نمی شد که برای کنسرت »فرزاد 
فرزین« هم این اتفاق می افتاد. به گفتۀ وی 
مکانی از نظر ما امنیت دارد که مواردی مانند 
صندلی ثابت، تجهیزات اطفای حریق را دارا 
ایمنی  تجهیزات  چندان  که  حالی  در  باشد، 
انتظامی  فرمانده  است.  نشد  رعایت  آن  در 
ادامه داد: گویا دو طرف با هم بر سر مسائل 
دلیل  به همین  و  اند  نرسیده  توافق  به  مالی 
برگزار شده است. در سالن دیگری کنسرت 

اکبری مدیرعامل مرکز توانبخشی علی اکبر 
شجاع  سردار  سخنان  به  واکنش  در  اما  )ع( 
که اختالف بر سر مسائل مالی را دلیل برگزار 

نشدن کنسرت عنوان کرده بود، به خبرنگار ما 
گفت:همکاران ما به اماکن رفته بودند و چند 
ساعت هم آنجا منتظر بودندتا اینکه نامه ای 
به آن ها داده شد و عنوان کردند »محرمانه 
از  دهید.پس  تحویل  ارشاد  به  باید  و  است« 
آن همکاران ما تازه در ارشاد متوجه شدند که 
درمتن نامه آمده است: به دلیل اینکه سالن از 
استاندارد های الزم برخوردار نیست،مجوز داده 
نمی شود.وی ادامه داد:مثل اینکه بعد از تذکر 
دادستان به اماکن،با مجوز موافقت کردند که 
البته دیر شده بود و ما تمام وسایل و امکانات 
منتقل کرده  اکبر  به سالن مجموعه علی  را 
است  واقعیت  خالف  بر  اظهارات  بودیم.این 
بودیم. کرده  امضا  قرارداد  پیمانکار  با  ما  و 

استخدام۳برابریسهمیهمعلوالندرادارهبهزیستیشهرستانبیرجند

عکس:اکبری

عکس:ایرنا
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امام صادق عليه السالم فرمودند: 
عيُد َيتَِّعُظ بَموِعَظِة التَّقوى و إن كاَن ُيراُد بالَموِعَظِة َغيُرُه  السَّ

انسان سعادتمند، اندرزِ به تقوا را آويزه گوش خود مى كند، هرچند مخاطب آن اندرز كسى 
ديگر باشد.  كافي )ط-االسالميه( ج 8، ص 151، ح 132

توجیه کواکبیان برای سلفی نمایندگان

كميسيون  عضو  نوبندگانى  جمالى   محمدجواد 
گفت:  مجلس  خارجى  سياست  و  ملى  امنيت 
عکس  منتقد  كميسيون  در  كواكبيان  امروز 
از  من  كه  مى گفت  و  بود  موگرينى  با  گرفتن 
خبر  چه  ببينم  كه  كردم  نگاه  كنجکاوى  سر 
است. جالب است كه كريمى قدوسى هم حرف 

كواكبيان و انتقاد او را تحسين كرد.

امیری: معرفی وزرا به مجلس
در روز سه شنبه قطعی نیست

كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  اميرى  حسينعلى 
است  شده  تکميل  پيشنهادى  وزراى  ليست  آيا 
ليست  كه  ندارم  اطالعى  من  كرد:  اظهار 
اين  در  كه  اخبارى  آخرين  است.  شده  نهايى 
بيان  گذشته  هفته  كه  است  همانى  دارم  زمينه 
گفت:  رييس جمهور  پارلمانى  معاون  كردم. 
وزراى  ليست  كه  است  نشده  مشخص  هنوز 
مجلس  تقديم  فردا  رييس جمهور  پيشنهادى 

شوراى اسالمى شود.

به نمایندگان مجلس »گیر« ندهید

محمدعلى ابطحى در واكنش به حاشيه هاى مراسم 
تحليف گفت:باالخره خانم موگرينى در قضيه برجام 
هم خيلى تالش كرد و هم اينکه در بين ايرانيان به 
چهره اى شناخته شده تبديل شد و به همين دليل، 
ديدند،  نزديک  از  را  او  وقتى  مجلس  نمايندگان 
برايشان جالب بود كه با اين خانم عکسى داشته 
باشند. به نظر من نبايد به نمايندگان مجلس بابت 

عکس گرفتن با يک مهمان سرشناس  گير داد.

توئیت میرسلیم قبل از معرفی
 وزرای کابینه دوازدهم

تشخيص  مجمع  عضو  ميرسليم  مصطفى  سيد 
حزب  مركزى  شوراى  رئيس   ، نظام  مصلحت 
روحانى  رقباى حسن  از  يکى  و  اسالمى  مؤتلفه 
در انتخابات دورازدهمين دوره رياست جمهورى 
، در آستانه معرفى وزراى پيشنهادى براى كابينه 
دوازدهم پستى را در صفحه اجتماعى توئيتر خود 
دولتمردان  قطعى  نوشت:»اولويت  و  كرد  منتشر 
كسانى   ، است  فساد  و  فقر  با  مبارزه  آينده 
مسئوليت بپذيرند كه بتوانند به آن متعهد باشند.«

نارضایتی فراکسیون امید از 2 وزیر 
پیشنهادی علنی شد

افراد  برخى  احتمالى  معرفى  از  پارسايى  بهرام 
كرد.  انتقاد  مجلس  به  پيشنهادى  وزراى  بعنوان 
وزارت  داشت:  اظهار  اميد  فراكسيون  سخنگوى 
اثر  و  اقتصادى  مشکالت  واسطه  به  اقتصاد 
سازمان  واسطه  به  رفاه  وزارت  و  گذاربودنش 
زير  اقتصادى كه در  ها و هولدينگهاى گسترده 
مجموعه دارد نيازمند وزراى قادر و كاردان است.

مصباحی مقدم: احمدی نژاد خودش 
تخلفات فراوانی دارد

به  اشاره  با  مبارز  روحانيت  جامعه  سخنگوى 
نژاد، گفت: احمدى نژاد  اظهارات محمود احمدى 
خودش تخلفات فراوانى دارد كه بخشى از آن در 
دوران رياست جمهورى وى رخ داد. حجت االسالم 
و المسلمين غالمرضا مصباحى مقدم تاكيد كرد: 
اين درست نيست كه آقاى احمدى نژاد هر از چند 
مسئوالن  به  نسبت  را  سخنانى  و  بيايد  گاهى 
 عالى رتبه نظام و خصوصا مسئوالن قوه قضائيه
خودش  ظاهرا  احمدى نژاد  آقاى  كند.  مطرح   
طلبکارانه  موضع  از  كه  بيند  مى  شرايطى  در  را 
كه  بگوييم  مى خواهيم  ما  اما  مى گويد  سخن 
را  بدهى اش  و  بيايد  است،  بدهکار  ايشان 
جامعه  خواسته  داد:  ادامه  وى  كند.  پرداخت 
قضائيه  قوه  كه  است  اين  مبارز  روحانيت 
بررسى  مورد  را  نژاد  احمدى  آقاى  پرونده هاى 
است. قبول  قابل  شد،  حکم  هرچه  و  دهد  قرار 

ظریف: موضع جمهوری اسالمی در 
خصوص فلسطین غیرقابل تغییر است

ظريف وزير امور خارجه با هيئت حماس كه به مناسبت 
مراسم تحليف رياست جمهورى  در تهران به سر مى 
برد، مالقات و بر حمايت جمهورى اسالمى ايران از 
آرمان فلسطين و مقاومت تاكيد كرد و اظهار داشت: 
موضع جمهورى اسالمى در خصوص فلسطين اصولى 
و غير قابل تغيير مى باشد. هيئت حماس نيز از موضع 
اصولى جمهورى اسالمى ايران در خصوص فلسطين و 

مقاومت تشکر و قدردانى كرد.

ادعاهای واهی وزیر کشور بحرین
 علیه ایران

در  بحرين  وزير كشور  خليفه  آل  عبدا...  بن  راشد 
گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط مدعى شد: ايران 
در امور كشورمان مداخله مى كند كه مهم ترين اين 
دخالت ها نشر افکار افراط گرايانه، قاچاق اسلحه و 
براى  بحرينى  شهروندان  آموزش  و  منفجره  مواد 
بکارگيرى اسلحه و مواد منفجره است. وى همچنين 
گفت: ايران اخيرا تالش مى كند تا به منظور حمايت 
مواد  تکنولوژى ساخت  بحرين  در  تروريست ها  از 
منفجره را به بحرين انتقال دهد، همچنين عمليات 
كه  مرتکب شدند  افرادى  را  بحرين  در  ترويستى 
اكنون به ايران فرار كردند و ما براى مقابله با اين 
كرديم. تقويت  را  خود  امنيتى  نيروهاى  چالش ها 

رحیم پور ازغدی:  به آدم »احساس تهوع« دست می دهد

رحيم پور ازغدى عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى 
با اشاره به اقدام اخير نمايندگان در مراسم تحليف 
موگرينى  حضور  با  كه  مجلس  در  رئيس جمهور 
شد،  برگزار  اروپا  اتحاديه  خارجى  سياست  مسئول 
گفت: نوع افراطى احساس حقارت و ذلت، جاسوسى 
و خيانت است اما نوع رايج تر و رقيق تر آن پيشه گرفتن نمايندگان مجلس 
بود و به گونه اى كه با اين اقدام به آدم »احساس تهوع« دست مى دهد.

یک مقام سپاه: از دولت حمایت می کنیم

سردار اميرعلى حاجى زاده فرمانده نيروى هوافضاى 
اينکه پاسخ سپاه به آمريکا درباره  بر  تاكيد  با  سپاه 
به  سپاه  گفت:  است،  واضح  ايران  موشکى  كنترل 
پشتيبانى  دولت  از  منطقه  قدرت  بزرگترين   عنوان 
مى كند تا دولت بتواند در مقابل دشمنان ايستادگى كند. 
وى اظهار كرد: دشمن بايد به عقب رانده شود از ابتداى پيروزى انقالب استکبار 

مخالف ايران بود و به صورت مستقيم و رو در رو اين موضع را اعالم مى كرد.

قاسمی: ایران در نقض برجام پیشقدم نخواهد شد

سخنگوى وزارت خارجه كشورمان گفت: ايران در 
نقض برجام پيشقدم نخواهد شد و براى حفظ آن 
بى اعتمادى  كرد:  تصريح  قاسمى  مى كند.  تالش 
اقدامات  و  دارد  ادامه  آمريکا  و  ايران  بين 
كرد. بلندتر  حدى  تا  را  ديوار  اين  آمريکا   اخير 
وى همچنين اظهار كرد: ايران بازگشتى به مذاكره مجدد درباره برجام و 

مسائل هسته اى نخواهد داشت.

تکريم و معارفه مدير حوزه علميه خراسان جنوبى * عکس: ايرناديدار مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى با هنرمند پيشکسوت استانبرگزاري اولين همايش استاني شهروندسالم ؛ محله آباد و ايمن در بيرجند

لفظ  اين  گفت:  كواكبيان 
نواصولگرايى هم از آن بحث هاى 
جالبى است كه آقاى قاليباف زده 
است. مگر اصولگرايى چه تعريفى 

دارد كه نواصولگرايى داشته باشد؟  
آقاى  برخوردهاى  سير  اگر  شما 
ديده  مدت  اين  در  را  قاليباف 
مى بريد.  پى  نکته  اين  به  باشيد 

البته وجه مشترک بنده و قاليباف 
چند  در  دو  هر  كه  است  اين  در 
شركت  رياست جمهورى  انتخابات 
براى  كه  بار  هر   بنده  اما  كرديم، 

مى شوم  كانديدا  رياست جمهورى 
ولى  نمى شوم،  صالحيت  احراز 
تاييد  از  بعد  قاليباف  آقاى  به 
نمى شود.  اقبالى  صالحيت 

وى تصريح كرد: ولى يک تفاوتى 
هم داريم، از طرفى من همانى كه 
قاليباف  آقاى  اما  هستم)!(  هستم، 
كانديداتورى 3 صحنه  دوره  در 3 
داد.  نشان  خودش  از  مختلف 
از  داشت  تالش  اول  دور  در  مثال 
ديسيپلين  با  چهره  يک  خودش 
خلبانى  لباس  با  و  بروكراتيک 
سابقه  آن  مردم  تا  دهد  نشان 
كنند.  فراموش  را  او  نظامى گرى 
به  قاليباف  افزود:  كواكبيان 
او  اگر  كه  مى كند  تصور  اشتباه 
اصولگرايان  نهايى  كانديداى 
كه  حالى  در  مى آورد،  راى  مى شد 
خصوص  به   نيست.  چيزى  چنين 
پوپوليستى  حرف هاى  از  بعد 
نظرسنجى ها  و  مناظرات  در  او 
دارد. پايينى  اقبال  كه  نشان  داد 

كوشکى  صادق  محمد  سيد 
در  سياسى  مسائل  كارشناس 
در  داده  رخ  اتفاق  خصوص 
جمهورى  رياست  تحليف  مراسم 
سوى   از  حركت  اين  كرد:  اظهار 
كه  گرفته  صورت  نمايندگانى 
خاص  فراكسيون  يک  به  گرايش 
اين  افزود:  ادامه  در  وى  داشتند. 
كه  دارد  ادعاهايى  فراكسيون 
و  زبان  و  آشناست  ديپلماسى  به 
ادعا  داند،  مى  را  جهانى  ارتباطات 
خودش  رقيبان  از  بهتر  كه   دارد 
مى تواند با دنيا تعامل كند و اين در 
حالى است كه اين حركت در نقطه 
تضاد با اين ادعاهاست و نشان داد 
كسانى كه در اين چارچوب فعاليت 
اوليه رفتارهاى  مى كنند بديهيات 
سياستمدارى آن هم در حد نماينده 

مجلس بلد نيستند و شايد رفتارى 
عادى  مردم  دهند  مى  انجام  كه 
كوچه و بازار هم حاضر به انجام آن 
نباشند. كوشکى خاطر نشان كرد: 

فراكسيون  اين  عقالى  و  بزرگان 
هايى  حركت  چنين  اينکه  براى 
تداوم پيدا نکند بايد چاره انديشى 
كسانى  نماينده  آنها  كه  چرا  كنند 

هستند كه با اشاره افراد مشخصى 
اشاره  اگر  و  شدند  مجلس  وارد 
مشغول  افراد  اين  نبود  افراد  اين 
در  بودند،  خويش  عادى  زندگى 

هر صورت بزرگان اين جناح بايد 
پرورده  دست  كه  باشند  فکر  به 
آبروى  با  اين  از  بيش  آنها  هاى 
نکنند. بازى  مردم  و  نظام،كشور 

مصطفی کواکبیان: اصولگرایی چه تعریفی
 دارد که نواصولگرایی داشته باشد؟ 

صادق کوشکی: بزرگان جناح سلفی بگیر 
به فکر دست پرورده های خود در مجلس باشند

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند 
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد 
اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سالن های غذاخوری پردیس دانشگاه 

بیرجند، پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدی 

شرایط متقاضی: داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت در رسته امور آشپزخانه 
از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای تاریخ معتبر

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 400.000 )چهارصد هزار( ریال به صورت واریز به 
حساب سیبا شماره 2177582197007 )درآمد های اختصاصی دانشگاه بیرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.878.575.000 ریال ) دو  میلیارد و هشتصد 
و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار(

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند ، سازمان 
مرکزی ، دبیرخانه مرکزی

زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1396/05/17 لغایت یکشنبه 
مورخ 1396/05/22

زمان تحویل پیشنهادها:  تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1396/06/05
تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1396/06/06 در محل 

سازمان مرکزی - دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه 
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده 
و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در 
چارچوب ضوابط مقرر در آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح 

دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 056-32202049

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

استخدام بازاریاب و طراح گرافیک: 
۱- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار  2- خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال

  3- عالقه مند به بازاریابی 4- سابقه کار طراحی گرافیک

آدرس: بلوار معلم 
حاشیه خیابان فردوسی   

09۱5۱6۱36۸0

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند 
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور نظافتی خوابگاه های دانشجویان 
واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور نظافتی خوابگاه های دانشحویان )دختر و پسر( به تعداد 

15 باب با مساحت تقریبی 38690 ) سی و هشت هزار و ششصد و نود( مترمربع
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدی 

شرایط متقاضی: داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت در رسته خدمات عمومی از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر
قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره 

2177582197007 )درآمد های اختصاصی دانشگاه بیرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 237.000.000 ) دویست و سی و هفت میلیون( ریال

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند ، سازمان مرکزی ، 
دبیرخانه  مرکزی

زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1396/05/17 لغایت یکشنبه مورخ 
1396/05/22

زمان تحویل پیشنهادها:  تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1396/06/05

تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1396/06/06 در محل سازمان 
مرکزی - دفتر معاونت اداری و مالی 

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف 
و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در 
آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول 

یا رد نماید.
تلفن تماس: 32202049-056   هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهـی مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای 

آگهـی مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای 

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند










