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سرمقاله

مردم نامحرم!
*سیدمحمدامین حسینی

 روز های انتخابات را به یاد آوریم.سخت تالش 
و کوشش می کردیم تا بهترین اشخاص را راهی 
شورا کنیم تا شهر را در مسیر رشد و توسعه قرار 
دهند و تحولی در شهر صورت بگیرد.با انتخاب 
نوید  پنجم  شورای  کاردان  و  شایسته  اعضای 
یک شورای خوب و پویا را داشتیم که برای حل 
مشکالت مردم تالش کنند.اما ایستگاه و ازمون 
شهردار  انتخاب  شهری  شورای  هر  برای  اول 
شایسته  شهردار  های  معیار  بحث  از  است.فارغ 
و لزوم انتخاب شهردار از دل جوانان همین شهر 
انتخاب شورای شهر  و بومی بودن شهردار ، به 
احترام می گذاریم.اما مساله نامحرم بودن مردمی 
هستند که با رای خودشان این عزیزان را راهی 
شورا کردند.مصوبه ی عجیب شورای شهر بیرجند 
برای غیر علنی بودن جلسات شورا برای انتخاب 
شهردار ! مصوبه ای عجیب در راستای عدم شفافیت 
و نامحرم دانستن مردم و ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

کاروان های عروس ُکشون !
48 درصد متوفیان و 29 درصد تصادفات فوتی شهریور در

صفحه ۷

خبر های معدنی از استانی طالیی

تسهیالت میلیاردی با سود صفر 
درصد برای روستاهای مرزی استان  

صفحه  7

بیمارستان خوسف اعتبار
 ۱۲۰ میلیارد ریالی گرفت 

صفحه 7

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی
 با بایدها ونبایدهای صادراتی ایران

صفحه 7

تفکر بسیجی، 
تفکر تکامل است

صفحه  7

افزایش عملکرد دوبرابری گندم 
درمیان با کشت الگویی تولیدی، ترویجی

صفحه 7

برنامه های ستاد مردمی
 بنیاد بین المللی غدیر تشریح شد

صفحه  3

خراسان جنوبی 20 سال از 
توسعه کشور عقب تر است

صفحه 4

عالمه فقید سید محمد فرزان،
قرآن پژوهی از یاد رفته

صفحه 3

حذف کامل هپاتیت تا ۱4۱۰
  دبیر علمی کنفرانس هپاتیت بیرجند با بیان اینکه هپاتیت از بیماری های 
اهمیت  نشانه  این  و  بوده است  آفرین  قدیمی و مهم و مشکل 
پرداختن به آن است، اظهار کرد:خوشبختانه از سال ۷۲ اقدامات 
خوبی انجام شد که از جمله آنان می توان به  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

آیین افتتاح سومین نمایشگاه توانمندی های 
بخش تعاون و مشاغل خرد استان 

حضور صنعتگران و تعاوني هاي اتحادیه 

صنایع دستي و بازارچه دائمی باغ اکبریه
 صفحه ۷
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علی اکبر صالحی: 
برجام در حال انجام است؛ تا ۲ سال 
آینده تحوالت بزرگی ایجاد می شود 

جالیی پور : 
راهبرد اصالح طلبان نسبت به 

روحاني حمایت و  نقد همدالنه است

حجت االسالم قرائتی:
کشور طرح تحول نمی خواهد؛

مرد تحول  می خواهد

الهام امین زاده:
نقد مشفقانه دولت جنبه 

پیشگیری دارد نه مچگیری

صفحه 8صفحه 8صفحه 8صفحه 8

حاجی بابایی: دیوان محاسبات بگوید چقدر از نجومی ها برگشت؟/پیشنهاد عجیب و غریب حمید بقایی به مهدی خزعلی!/ عربستان صداقتش را با عذرخواهی نشان دهد/عطریانفر: نباید تجربه ای که به آقای احمدی نژاد ختم شد را تکرار کنیم / هاشمی شاهرودی: پیروزی ها درعراق، جهانیان را شگفت زده کرد /صفحه 8

جنـاب آقـای لطفـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیریت شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
 که نشان از درایت ، تجربه و تخصص شما در امر مدیریت بانکی می باشد

 تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

همکاران شما در گروه کارشناسان حوزه اعتباری
غالمحسین جاویدان پور، محمدرضا مرادی
 محمد حسین صالحی ، سید صادق حسینی

جناب آقای اسد بهلگردی
 مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

جناب آقای حسین محمد پور 
معاونت محترم اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان را به سمت های جدید که حاصل توانمندی و درایت تان 
 می باشد صمیمانه تبریک عرض می نماییم، مزید توفیق تان را از ایزد منان خواستاریم.

حضرت حجت االسالم والمسلمین

 جناب آقای حاج سید علیرضا عبادی )دامت توفیقاته(
نماینده معزز ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

انتصاب ارزشمند مستطاب عالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، رجاء واثق دارم 
حضور حضرت عالی در سنگر امامت جمعه مرکز استان منشأ خیرات و برکات فراوان 

خواهد بود. امید است در ظل توجهات خاصه حضرت ولی عصر )عج( و زعامت و رهبری 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( موفق باشید

توفیقات روزافزون جناب عالی را از درگاه ایزد متعال آرزومندم.

سیدمحمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای محمدعلی لطفی
مدیریت محترم شعب بانک صادرات خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما سرور گرامی را که موید توانمندی، تجربه و درایت جناب عالی
 می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
موفق و سربلند باشید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

شرکت ستاره کیان ایرانیان
برادران خیریه - فرزین - صابرتنها

"هوالباقی"
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 کربالیی سید حسن سادسی
 را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز سه شنبه 

96/6/۱4 از ساعت ۱6 الی ۱7 از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.
ضمنا به مناسبت سومین روز درگذشت آن عزیز جلسه ترحیمی پنجشنبه 96/6/۱6 

از ساعت ۱6 الی ۱7 در محل مسجد آیت ا... آیتی منعقد می گردد.

خانواده های سادسی و فامیل وابسته

جناب آقای مهندس ناصری
فرماندار محترم شهرستان بیرجند

بدینوسیله با ارج نهادن به تالش های بی وقفه و دلسوزانه جناب عالی در مسئولیت محوله
 برخود الزم دانستم از مساعدت های بی شائبه و الطاف تان نسبت به امر معالجه و سالمتی مجدد 

خود صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم، بهروزی و سالمتی شما را از خداوند منان آرزومندم.
مسعود  مسعودیان

آگهـي استخـدام
یك رستوران تازه تأسیس جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:

۱-کمك آشپز ماهر و با تجربه
۲- نیروي خدماتي آشپزخانه  یك نفر خانم

٣- پیك موتوري
شتر مرغ پرواری شما را با باالترین قیمت خریداریم. ۰9۱5٣6۱4۰٣4تلفن تماس :  ٣۲4۲۱۰۱۰

تقدیر و تشکر
دکتر کاظم قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی پیام هایی جداگانه از خدمات ارزشمند و تالش های بی دریغ جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری در دوران 
تصدی مسئولیت معاونت بهداشت وزارت بهداشت تشکر و قدردانی و انتصاب جناب آقای مهندس طاهر موهبتی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه 

سالمت ایران تبریک گفت.

جناب آقای دکتر سیاری
قدردانی از کسانی که برای پیشرفت و بالندگی جامعه گام 
برداشته و در خدمت کوشیده اند وظیفه انسانی، اخالقی 
قدردانی  آید، خصوصا  به شمار می  پسندیده  و خصلتی 
 از کسانی که در راه رسیدن به مرتبه و مرحله ای باالتر 
یاری مان کرده اند و در پیشرفت توسعه، عزت و سربلندی 
مردم سهمی بزرگ داشته اند. بدینوسیله بر خود الزم می دانم با تبریک فرا رسیدن 
الخالق« المخلوق لم یشکر   ایام دهه والیت به مصداق حدیث شریف »من لم یشکر 

 از زحمات بی دریغ، خدمات ارزشمند و تالش خستگی ناپذیر جناب عالی در مدت 
تصدی مسئولیت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صمیمانه 
تشکر و قدردانی نموده و ضمن ارج نهادن به حمایت ها و مساعدت های بی دریغ شما 
در جهت پیشرفت همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند توفیقات روز افزون تان را از 

درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

جناب آقای مهندس موهبتی
توفیق خدمت صادقانه به مردم و جامعه از الطاف بارز الهی و 
فرصت های طالیی است که سپاس و شکر گزاری آن از عهده 

انسان خارج است. با تبریک فرا رسیدن ایام دهه والیت
 حسن انتخاب جناب عالی را از سوی مقام عالی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

سازمان بیمه سالمت ایران که نشان از تجارب برجسته و گرانقدر توام با توانمندی، تعهد و مدیریت 
اثر بخش شما می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن ارج نهادن به حمایت ها 
و مساعدت های بی دریغ تان در دوران تصدی مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت 
 بهداشت در جهت پیشرفت همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، امید است که با حمایت های 
وزیر محترم بهداشت ، رهنمودهای آنجناب و همکاری صمیمانه حوزه های مرتبط شاهد توسعه 
خدمات و پوشش بیمه ای مردم عزیز ایران اسالمی و ارتقای بیش از پیش نظام سالمت باشیم، 

توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

تقدیر و تشکر
و  مسئولین  محترم،  ریاست  از  بدینوسیله 
پرسنل محترم هالل احمر خراسان جنوبی 
امدادگران جمعیت هالل  رئیس،کارکنان و 
احمر شهرستان بیرجند و پایگاه امداد و نجات 
جاده ای مزینی ، ریاست و مسئولین محترم 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی و بیرجند 
ریاست  و مسئولین  محترم آموزش و پرورش  
اداره  محترم  مسئولین  و  ریاست  سربیشه، 
کل توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی  

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی 
سازمان نوسازی کشور، هیئت مدیره و امنای جامعه یاوری فرهنگی، مدیریت کمیته 
امداد امام خمینی)ره ( شهرستان نهبندان و کلیه اقوام، دوستان و اهالی محترم بیرجند 
و روستاهای بهلگرد و سورگ که با حضور گرم خود و یا با ارسال تاج گل، بنر، پیام 
 تلفنی، درج پیام در نشریات و فضای مجازی، خانواده را در غم از دست دادن عزیزمان

 حاج علی اکبر مزّینی
همراهی و اظهار همدردی نمودند، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می گردد
 و از درگاه ایزد منان سالمتی و طول عمر با عزت برای همگان مسئلت داریم.

خانواده مزّینی 

دکتر کاظم قائمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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ثبت نام خرید خودروی قسطی، فقط شامل بازنشستگان کشوری می شود 
 
هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در اطالعیه شماره 3 فروش قسطی خودرو به بازنشستگان کشوری را اعالم کرد: ثبت نام اولیه خرید خودروی قسطی توسط بازنشستگان کشوری 
هیچگونه حقی برای ثبت نام کنندگان و خرید نهایی خودرو ایجاد نخواهد کرد. ثبت نام اولیه، صرفاً به منظور دریافت اطالعات اولیه بازنشستگان و برای مشخص شدن تعداد متقاضیان انجام می شود.
همچنین در این اطالعیه امده است:در حال حاضر فقط بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری امکان ثبت نام اولیه برای خرید خودرو را دارند و وظیفه بگیران این صندوق شامل طرح نمی شوند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

مردم نامحرم!
*سیدمحمدامین حسینی

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( برخالف حقوق شهروندی 

مردم عزیز بیرجند.چرا تا االن جلسات شورای 
انتخاب شهردار  و  قبلی  مورد شهردار  در  شهر 
حالیست  در  مصوبه  است؟این  بوده  علنی  غیر 
که دربرخی شهرها از جلسات شورا فیلمبرداری 
می شود و حتی در شورای شهر تهران نیز قرار 
باشد.حتی  تمام جلسات شورا علنی  شده است 
رئیس شورای شهر تهران با درخواست تعدادی 
کردن  محدود  خواستار   که  شورا  اعضای  از 
به جد مخالفت  رسانه ها در صحن شورابودند 
نگران  آن  پشت  و  بسته  های  در  کرد.همیشه 
کننده بوده است.شفافیت یک اصل بسیار مهم 
شهروندی  حقوق  منشور  نوزده  ی  است.ماده 
اداره ی  از حق  : شهروندان  بیان می دارد که 
 شایسته ی امور کشور بر پایه ی قانون مداری ،

و  عدالت   ، شفافیت   ، پاسخگویی   ، کارآمدی 
انصاف برخوردارند.رعایت این حق توسط همه 
ی  است.ماده  الزامی  کارکنان  و  مسئولین  ی 
بیست و دوم منشور حقوق شهروندی نیز بیان 
می دارد : حق شهروندان است که از تصمیمات 
منافع  و  حقوق  به نوعی  که  اداری  اقدامات  و 
می دهند،  قرار  تأثیر  تحت  را  آن ها  مشروع 
حقوق  منشور  مواد  بیان  چند  شوند.هر  آگاه 
در  که  شهر  شورای  اعضای  برای  شهروندی 
میان آنان حقوق دانان بزرگ شهر و از اساتید 
بنده حضور دارند زیره به کرمان بردن است اما 
با توجه به این مصوبه گویا این مواد فراموش 
شده اند.هر چند این منشور هنوز الزامی نشده 
امضای  به  که  سند  یک  بعنوان  ولی  است 
مقام  باالترین  بعنوان  جمهور  محترم  ریاست 
کننده ی  بیان  تواند  می  رسیده  اجرایی کشور 
حقوق مردم باشد.هر دو ماده ی مذکور به یک 
حق اساسی ملت اشاره می کنند و آن شفافیت 
است.اصطالح نظام شیشه ای اصطالحی که به 
در  اداری و سیاسی گفته می شود که  ساختار 
مقامات  تصمیمات  و  امورات  تمام  از  مردم  آن 
با خبر و آگاه می شوند و می توانند درباره ی 
آن تصمیمات فکر کنند و نظر بدهند.ما باید به 
سمت نظام شیشه ای برویم تا تخلفات کم شود 
و مردم در جریان امورات قرار بگیرند.اما با وجود 
این حقوق بدیهی مردم ، چرایی اینکه جلسات 
انتخاب شهردار در بیرجند به صورت غیرعلنی 
برگزار می شود را نمی دانیم.گویا این مردمان 

نامحرم شده اند.خدا کند که دروغ باشد.
)@smaho آی دی تلگرامی نگارنده(

آمار تعداد افراد دارای 2دفترچه بیمه 

اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  مقام  قائم  ایسنا- 
نفر  میلیون  شش  الی  هفت  می زنیم  تخمین 
باشند،  بیمه  دفترچه  دو  دارای  کشورمان  مردم  از 
باید توجه کرد که ۸1 میلیون و 1۵۰ هزار  گفت: 
دفترچه بیمه در دست مردم است که از این تعداد 
3۸ میلیون و ۸۸3 هزار و 3۹۸ دفترچه برای بیمه 
سالمت ایرانیان است که ۴۷.۹۲ درصد از دفترچه ها 
بیان  با  حریرچی  می دهد.  اختصاص  خود  به  را 
اینکه رفع همپوشانی ها جزء قوانین برنامه ششم و 
بودجه سال ۹۶ اعالم شده است، گفت: باید توجه 
نظام سالمت  تحول  اجرای طرح  از  قبل  که  کرد 
بیمه ای میان مردم وجود  از نظر  اختالف شدیدی 
داشت، اما بعد از این طرح تفاوت ها کاهش یافت.

رئیس جمهور: حرکت شبانه
 اتوبوس های اردوها ممنوع شود

تسنیم- رییس جمهور در ابتدای جلسه هیئت دولت 
با ابراز تأسف از سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش 
ناگوار  خبر  اظهارداشت:  هرمزگانی،  دختر  آموزان 
مصدومیت  و  باختن  جان  به  که  رانندگی  سانحه 
تعدادی از دختران دانش آموز انجامید، همه ملت 
ایران را اندوهگین کرد.روحانی افزود: این نخستین 
بار نیست که استعدادهای آینده کشور قربانی حوادث 
جاده ها می شوند و نمی توان از کنار آن به سادگی 
گذشت و به ابراز تأسف بسنده کرد.رییس جمهور 
تصریح کرد: الزم است دستورالعمل اردوهای دانش 
از این حوادث، ظرف یک  با عبرت آموزی  آموزی 
و  راه  وزارت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  توسط  ماه 
شهرسازی بازبینی جدی شود و به تصویب برسد 
و تا آن زمان حرکت شبانه اتوبوس های این گونه 

اردوها ممنوع شود.

بیش از 41 میلیون نفر تا آخر بهار 
مشترک اینترنت پرسرعت سیار شدند

و  مقررات  تنظیم  گزارش سازمان  ترین  تازه  ایرنا- 
است که شمار  آن  بیانگر  ایران  رادیویی  ارتباطات 
مشترکان اینترنت پرسرعت سیار در سال 13۹3 به 
یک میلیون و ۷۲۶ هزار و 3۰ نفر افزایش یافت.این 
میزان در سال 13۹۴ به 13 میلیون و ۹۴3 هزار و 
۴۲1 نفر رسید.براساس این گزارش، شمار مشترکان 
اینترنت پرسرعت سیار ایران در سال 13۹۵ به ۲3 

میلیون و ۴۴۰ هزار و ۷۴۸ نفر افزایش یافت.

مهر- با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای 
مردادماه سال جاری تا پایان هفته ششم، به بیش از 31۰ 
هزار نفر از متقاضیان، وام پرداخت شد.به گزارش بانک 
مرکزی، از این میزان، حدود ۸۰ هزار فقره در استان های 

بالغ بر ۲3۰ هزار  محروم و کم برخوردار پرداخت شده و 
کشور  مناطق  و  استان ها  سایر  در  نیز  پرداخت  فقره 
مردادماه  اول  در  طرح  اجرای  از  است.با  گرفته  صورت 
سال جاری تعداد افراد در صف )ثبت نام در سامانه وام 
ازدواج( بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر بوده است که در پایان هفته 
ششم از اجرای طرح ضربتی تعداد ۲1۵.۰۰۰ نفر از افراد 
در صف سامانه کاهش یافته است.قابل تاکید است در 
کنندگان  نام  ثبت  تعداد  طرح،  اجرای  از  هفته   ۶ طول 
جدید در سامانه وام ازدواج بالغ بر 11۵ هزار نفر بوده که 
نسبت به مدت مشابه گذشته و روال سابق، ثبت نام در 
سامانه با رشد بی سابقه 1۰۰ درصدی مواجه شده است.

تعداد افراد در صف سامانه وام از بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر 
در ابتدای طرح به ۲۸۵ هزارنفر در روز 1۲ شهریور 13۹۶ 
کاهش یافته است. الزم به ذکر است که عدم تعادل در 
در صف  متقاضیان  تعداد  کاهش  و  وام  پرداختی  تعداد 
جدید  متقاضی  نفر  11۵هزار  حدود  نام  ثبت  دلیل  به 
از  ازدواج  وام  پرداختی  است.تعداد  اجرای طرح  در طول 
ابتدای سال تاکنون نیز بالغ بر ۶۴۲ هزار فقره بوده که 
حدود ۵۰ درصد آن )31۰ هزار فقره( مربوط به ۶ هفته 
در  پرداخت شده  وام  تعداد  است؛  بوده  اجرای طرح  اول 
بالغ بر  مناطق محروم طی چهار ماهه اول سال جاری 
اجرای  از  در مدت شش هفته  لیکن  بوده  نفر  ۷۶ هزار 

بانک  سوی  از  شده  تعیین  اولویت  به  توجه  با  و  طرح 
بهره مند از تسهیالت فوق  نفر   مرکزی حدود ۸۰ هزار 

شده اند.امید است با اجرای طرح، در ابتدای مهرماه سال 
صف  در  )افراد   ۹۶ سال  نامی  ثبت  افراد  صرفا  جاری 
دریافت  در صف  جاری(  سال  دوم  ماهه  سه  به  مربوط 
وام قرار داشته باشند.در طول شش هفته از اجرای طرح، 
تعداد وام دریافتی از سوی متقاضیان زن 1۴۰ هزار نفر و 
متقاضیان مرد 1۷۰ هزار نفر بوده است بیشترین دریافت 
در  نظر سنی  از  این دوره  ازدواج در طول  وام  کنندگان 
بین زنان ۲۰ تا ۲۵ سال و در آقایان بین ۲۵ تا 3۰ سال 

سن قرار دارند.

۳۱۰ هزار نفر در شش هفته اول وام ازدواج گرفتند 

بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
به  سریعا  را  موضوع  درمانی،  دفترچه  فقدان  صورت  در 
شعبه تأمین اجتماعی اطالع دهند تا از سوء استفاده های 

احتمالی از آن جلوگیری شود.
اجتماعی  تامین  سازمان  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  بنا  که  مستمری بگیرانی  و  بیمه شدگان  کرد:  اعالم 
دالیلی دفاتر درمانی آن ها مفقود می شود باید با مراجعه 
دفترچه  دریافت  برای  آن،  فقدان  اعالم  شعبه ضمن  به 

درمانی المثنی نیز اقدام کنند.

تامین  سازمان  بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه 
این  ملکی  مراکز  به  مراجعه  هنگام  در  اجتماعی 
دفترچه  ارائه  به  نیاز  خدمات  دریافت  برای  سازمان 
دریافت  را  خدمات  و  پذیرش  کدملی  ارائه  با  و  ندارند 
می کنند ولی در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد 
لذا  است،  درمانی  دفترچه  ارائه  به  نیاز  سازمان   این 
نگهداری  و  حفظ  در  بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه 

بکوشند. درمانی  دفترچه های 
المثنی،  درمانی  دفترچه  صدور  درخواست  فرم  تکمیل 

المثنی  درمانی  دفترچه  صدور  خسارت  مبلغ  پرداخت 
صاحب  ملی  کارت  و  شناسنامه  تصویر  و  اصل  ارائه  و 
دفترچه  صدور  برای  الزم  مدارک  مفقودی  دفترچه 
از  آن دسته  المثنی  درمانی  دفترچه  است.صدور   المثنی 
تکفل  تحت  افراد  و  بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه 
آنان که در اثر حوادث غیر مترقبه مفقود شود، پس از 
و  المثنی  درمانی  دفترچه  درخواست صدور  فرم  تکمیل 
تاییدیه از مراجع ذیصالح صرفًا بدون اخذ وجه خسارت 

مربوطه انجام می شود.

بیمه شدگان، مفقود شدن دفترچه بیمه خود را فوراً به شعبه اطالع دهند

عیدی ناجا به رانندگان متخلف

موتورسیکلت های  و  خودروها  بخشودگی  از  ناجا  سخنگوی  فارس- 
سعید  داد.سردار  خبر  غدیر  و  قربان  اعیاد  مناسبت  به  توقیفی 
انتظامی  نیروی  فرمانده  تدبیر  اساس  بر  کرد:  اعالم  منتظرالمهدی 
و  خودروها  غدیر  و  قربان  اعیاد  مناسبت  به  اشتری  حسین  سردار 
موتورسیکلت های توقیفی آزاد خواهند شد.وی گفت: تمام خودروها 
تاریخ  این  به  تا  رانندگی  تخلفات  به علت  که  موتورسیکلت هایی  و 
توقیف شده اند مورد عفو و بخشودگی قرار گرفته و مالکان می توانند 
ترخیص  ستادهای  به  مراجعه  با  غدیرخم  عید  از  بعد  هفته  یک  تا 
پلیس راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور نسبت به ترخیص وسایل 
نقلیه خود اقدام کنند.الزم به ذکر است این بخشش مشمول وسایل 

نقلیه ای که با حکم قضایی توقیف شده اند نمی شود.

اشتری: نیروی انتظامی به دنبال 
مهارت افزایی سربازان است

باشگاه خبرنگاران- فرمانده نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در 
حد ظرفیت خود به بحث آموزش اهتمام ورزیده و در کنار اوقات فراغت 
تا زمانی که بشود آموزش مهارت افزایی را انجام و ارتقا خواهیم داد.

در  ساالنه  کشور  جوانان  از  عظیمی  قشر  کرد:  اظهار  اشتری  سردار 
نیروهای مسلح مشغول به سربازی می شوند که وظیفه اصلی آن ها 
حفظ امنیت کشور است؛ اما در کنار این مسئولیت باید مهارت آموزی 
را بیاموزند.فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: این کاری که امروز صورت 
زمان  از  اینکه  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  تدابیر  اساس  بر  گرفته 
فراغت سربازان باید استفاده شود نشأت گرفته تا سربازان بتوانند پس از 

پایان دوره خدمت سربازی در جامعه مشغول به کار شوند.

 بازگشت حجاج ایرانی به کشور
 از امروز آغاز می شود 

توجه  با  اظهار کرد:  پایان موسم حج  به  اشاره  با  تسنیم- محمدی 
به پایان موسم حج سال جاری و الحمدا... بازگشت توام با سالمت 
همه حجاج از منا به مکه مکرمه در روز گذشته، پروازهای بازگشت 
حجاج به کشور از آغازین ساعات صبح سه شنبه چهاردهم شهریور 
از فرودگاه جده آغاز می شود.وی افزود: همزمان از فردا خروج حجاج 
از مکه مکرمه همزمان به سمت مدینه منوره و فرودگاه جده انجام 
می شود.رئیس سازمان حج و زیارت  تاکید کرد: تالش می شود که 
حجاج با پروازهای منظم تر که از دو فرودگاه جده و مدینه منوره به 
به  و سالمت  به سهولت  انجام می شود،  فرودگاه کشور   ۲۰ مقصد 

میهن بازگردند.

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش گستر متحد جنوب بارثاوا 

)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملی 10360055051

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در 
 تاریخ 96/06/26 ساعت 9:00 صبح در محل قانونی شرکت به کدپستی 9719137633 برگزار 

می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : افزایش سرمایه                                                                 

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت پخش گستر متحد جنوب بارثاوا
 )با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملی 10360055051

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در 
 تاریخ 96/06/26 ساعت 11:00 صبح در محل قانونی شرکت به کدپستی 9719137633 برگزار 

می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره  2- انتخاب روزنامه کثیر انتشار جهت درج

 آگهی های شرکت                                                                      

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

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 ریالمشخصات نام دستگاهردیف

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

کارگاه خدمات خودرویی هدایت

68/500/000

68/500/000جمع: شصت و هشت میلیون و پانصد هزار ریال

که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/6/27 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

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

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

اطالعیـه
قابل توجه هم استانی های واجد شرایط

نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبی در نظر دارد 
نسبت به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی )ویژه مربیان پیش دبستانی، 

طرح مکتب القرآن( از میان خواهران با شرایط و معیارهای ذیل اقدام نماید:
معیارها وشرایط پذیرش مربیان آزاد:

1- معتقد و مقید به دستورات دین مبین اسالم، داشتن حجاب برتر )چادر( و حسن شهرت 
شخصی و خانوادگی در محل 2- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
 قانون اساسی و اصل والیت فقیه 3- تسلط به روخوانی و روانخوانی قرآن و آشنایی با تجوید 
)در حد کتاب حلیه القرآن 2( و داشتن عالقه و انگیزه الزم برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه 
قرآنی و فعالیت در زمینه قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( 4- برخورداری 
از سالمت جسمی و روانی و توانایی الزم برای کار با نوآموزان دوره پیش دبستانی 5- داشتن مدرک 
تحصیلی کارشناسی و باالتر فقط در رشته های علوم قرآنی، معارف اسالمی، علوم حوزوی، علوم 
تربیتی، روانشناسی، آموزش ابتدایی و کودکیاری 6- سن پذیرش داوطلبان با مدرک تحصیلی  
کارشناسی و باالتر حداکثر 28 سال می باشد. 7- از داوطلبان، عالوه بر معیارها و شرایط فوق به 
صورت کتبی و شفاهی امتحان و مصاحبه به عمل آمده و پس از انجام تحقیقات الزم و با در نظر 
گرفتن همه ابعاد، افراد اولویت بندی و جهت شرکت در دوره آموزشی پذیرش می شوند 8- پذیرش 
ویژه خواهرانی می باشد که در صورت تایید و پذیرش نهایی پس از شرکت و موفقیت در دوره 
آموزشی گواهینامه پایان دوره 120 ساعته به نام آنان صادر خواهد شد. واجدین شرایط جهت 
ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند همه روزه در ساعات اداری به نمایندگی مکتب القرآن 
به آدرس بیرجند، بلوار صنعت و معدن، روبروی دانشکده صنعتی، انتهای بلوار مهر، جنب مسجد 
حضرت ابوالفضل )ع( مراجعه و یا با شماره های 32236745، 32236594، 09155617461 و 
09156700122تماس حاصل نمایند. مدارک مورد نیاز که باید توسط داوطلبان ارائه شود عبارتند 
از: 1- تقاضای کتبی با ذکر آدرس دقیق پستی و شماره تلفن )ثابت و همراه( 2- رضایت نامه ولی یا 
همسر 3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی4- دو قطعه عکس پشت نویسی شده 5- تصویر صفحات 
شناسنامه و کارت ملی 6- تصویر گواهینامه دوره های قرآنی 7- فیش واریزی وجه شرکت در دوره 

به شماره حساب 52934 بانک تجارت شعبه طالقانی بیرجند به مبلغ 200 هزار تومان 
تذکرات مهم: 1- مدت ثبت نام از تاریخ 96/6/11 لغایت 96/6/14 بوده و در صورت حد نصاب 
شرکت کنندگان تشکیل خواهد شد 2- مکتب القرآن تعهدی در قبال استخدام  و جذب متقاضیان 
دوره ندارد 3- مدت زمان دوره 12 روز کامل می باشد 4- تاریخ شروع کالس ها نیمه دوم 

شهریورماه 96 خواهد بود. 
نمایندگی مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی - محمد ابراهیم دیانی 

مزایده عمومی خودرو )شماره 1(
بازرسی کل استان خراسان جنوبی در نظر دارد: وسایل نقلیه ذیل را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید خودروها و تحویل 
پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 96/06/25 به نشانی : بیرجند- سایت اداری استان-  بازرسی 
کل استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. ضمنا زمان بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت و 
تعیین برنده مزایده روز یکشنبه مورخ 96/06/26 ساعت 10 صبح در محل بازرسی کل استان 
خواهد بود. الزم به ذکر است میزان سپرده شرکت در مزایده برابر 10 درصد قیمت پیشنهادی 
بوده که می بایست به حساب سیبا 2171232101005 به نام تمرکز وجوه سپرده بازرسی کل 
استان واریز و رسید آن در پاکت الک و مهر شده به شرح اسناد مزایده ارائه گردد. ضمنا مبلغ 
پیشنهادی می بایست به مبلغ مشخص، بدون خدشه و به صورت غیر مشروط در پاکت الک و 
 مهر شده، مجزا به شرح اسناد مزایده ارائه گردد. حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده قانونی آنها

در کمیسیون مزایده مجاز است. 
تذکر: شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار 

)موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی( می باشد.

مدلرنگتعدادنوع وسایل نقلیهردیف

خودروی وانت مزدا دوکابین ۱
B2000i2)دوگانه سوز کارخانه(

۱۳89 )کارکردنقره آبی متالیک۱
 ۳۳۰۰۰ کیلومتر(

خودروی سواری سمند سورن 2
1800cc )دوگانه سوز کارخانه(

۱۳88خاکستری متالیک۱

شناسه آگهی: 82۰86

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی
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100

مینی
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 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  09904712042

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*14 شهریور 1396* شماره 3876

نخستینپردیسشرکتهایدانشبنیانسپاهدربیرجندافتتاحمیشود
تسنیم-مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناروی سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گفت: در هفته دفاع مقدس اولین پردیس شرکت های دانش بنیان سپاه در سطح کشور با حضور 
مسئوالن کشوری و لشکری افتتاح می شود.عقیلی پور اظهار کرد: طبق فرمایشات رهبر انقالب شرکت های دانش بنیان هم علم اند و هم اقتصاد و ما می خواهیم این شرکت ها به استان 
ما کمک کنند.وی افزود: یکی از مشکالت مخترعان در بحث های حقوقی در زمینه محصوالتشان است که دفتر مشاوره حقوقی ایجاد می شود تا برای ثبت اختراع به افراد کمک کنند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سالم علیکم، متاسفا نه خدمات 118 مرکز استان 
بسیار ضعیف می باشد به طوری که اواسط روز 
اغلب مشغول است و یا بصورت گویا پیامهایی در 
اپراتور  یا  و  میکند  تغییر خطوط پخش  با  رابطه 
قطع  را  تماس  درخواستی،  شماره  اعالم  از  قبل 
مدیرکل  لطفا  میرود،  هدر  مردم  وقت  و  میکند 

مربوطه رسیدگی نمایند!
990...491
ما  داد  تورو خدا!به  تورو خدا!  نباشید  سالم خسته 
اهالی شهرک چهکند برسید از کمی فشار آب شبکه 
رنج می بریم. مخصوصاحاشیه بلوار باورتون می شود 
به قدری فشار آب کمه که نمیتوانیم حتی شست 
به  مارا  ..صدای  دهیم  انجام  را  وشوهای ضروری 

گوش مسئوالن برسونید!
915...346
باسالم لطفا مسئوالن شهرداری ، اداره راه،راهور  و 
پلیس راه جوابگو باشند. مدت یک سال قبل خیابان 
پشت پلیس راه بیرجند که به پمپ بنزین متصل 
این  شده  ماه   4 حدود  واالن  شده  آسفالت  میشه 
آسفالت جمع شده. طی تماسهای مکرر با نهادهای 
محترم هیچ کدام جوابگو نیستند که این آسفالت 
خیابان را چه نهادی جمع کرده است؟ چرا بابیت 
المال بازی می کنید؟ چرا مردم محل باید چوب 
ندانم کاری دیگران را بخورند مگر مردم محل انسان 
نیستند که خوراکشان گردو غبار تردد خودروها شده 
است؟ چرا هیچ کدامتان جوابگو نیستید که آسفالت را 
کدام سازمان جمع کرده لطفا پاسخگو باشید وفکری 
سپاسگزارم  بردارید  خیابان  واین  مردم  حال  به 
ازانسانهای خداشناس وزحمتکش. سپاسگزارم از آوا 

که این فرصت را در اختیار ما قرارداد.
915...342
از  حمایت  که  دهد  می  شعار  دولت  اخیرا  سالم 
تولیدات داخلی و... امسال تصمیم داشتم که یک 
ایرانی  خودرو  ...رفتم  اما  بخرم  چینی  خودروی 
خریدم. االن یه مشکل جزئی داره دو هفته شده 
است میروم نمایندگی مسئول سرویس میگوید امروز 

حال ندارم، سرم شلوغه و ..... آخر چرا؟
915...868
سالم وخسته نباشید، نمیدانم این شکایت مربوط 
رضای  امام  خیابان  نبش  میشود؟  ارگانی  چه  به 
...مغازه ی رنگ آمیزی اتومبیل هست. یک ماه شده 
سرنبش محل دورزدن ماشینها ازکوچه فرعی مینی 
بودم.  پارک هست دوبارخودم شاهد حادثه  بوسی 
بازامروز صاحب مغازه یک چهارپایه هم وسط کوچه 
گذاشته بود وکار میکرد! باید حتما اتفاقی بیفته که 

مسؤالن به فکربیفتند؟ تشکر
935...520
با سالم لطفا مسئوالن شرکت برق یا شهرداری 
مشکل تاریکی خیابان ذکریای رازی 4  که باعث 
بروز مشکالت زیادی شده است  را با نصب چند 
چراغ مرتفع نمایند.حتما باید صد بار در روزنامه 
عمل  تان  وظیفه  به  شما  تا  کنیم  درخواست  ها 
با   ) چه؟؟!  یعنی  مردم  به  رسانی  .)خدمت  کنید 

تشکر از روزنامه مردمی.
915...074
آوا که  از روزنامه محترم  باسالم و عرض تشکر 
به مسئولین  را بی کم و کاست  مشکالت مردم 
محترم منتقل می نماید، به اطالع می رساند ما 
با  اهالی دستگرد در چند کیلومتری مرکز استان 
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنیم که 
روستاهای با فاصله 100 کیلومتر و شاید بیشتر از 
مرکز چنین مشکالتی ندارند. یکی از این معضالت 
نداشتن تلفن ثابت است که از 2 سال و نیم پیش به 
جد تقریبا تک تک اهالی چه به صورت حضوری و 
چه تلفنی و چه از طریق جراید محترم محلی پیگیر 
آن هستند ولی تاکنون هیچ جواب قانع کننده ای از 
مسئولین ذیربط دریافت نکرده اند. یک زمان می 
گویند بودجه الزم تخصیص یافته ولی پیمانکاری 
جهت انجام پروژه پیدا نشده است؟؟؟؟؟ که این امر 
تعجب همگان را در پی داشته است. مگر می شود 
موقعیت  این  با  آن هم  بیکاری  وانفسای  این  در 
مناسب و فاصله نزدیک به مرکز برای اجرای پروژه 
پیمانکاری پیدا نشود؟ جالبتر این است که در اواخر 
سال گذشته و در جواب پیگیریهای مکرر مردم از 
طریق همین روزنامه محترم اعالم داشته اند که 
اصال موضوع مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت 
است و از آن طریق باید انجام شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاال 
شما پیدا کنید پرتقال فروش را؟؟؟ مسئولین گرامی 
ما حاشیه نشینان هم جزو همین ملت هستیم و 
از کره دیگری روی سر دیگران آوار نشده ایم و 
دارای حق و حقوق هستیم. پس اگر نمیخواهید 
شعور  با  الاقل  دهید  انجام  مردم  برای  کاری 
مردم بازی نکنید و فکر نکنید با بازی با کلمات 
و سرگردان کردن مردم کاری از پیش برده اید؟ 
ارتباطات  شرکت  که  دانیم  می  خوب  همه  زیرا 
زیرساخت و مخابرات و ... همه زیر مجموعه یک 
وزارتخانه هستند و کارشان هم در یک راستا است. 
لذا انجام ندادن کار مردم و محول کردن آن به 
دیگری درحقیقت همان روش نادرست همیشگی 

یعنی ))پاسکاری(( است و الغیر!.
ارسالی به  تلگرام آوا

مطالباتمردمخوسف،درمیانوسربیشهازدولتدوازدهم؛

جوابیهشهرداریبیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/6/1 به استحضار می رساند بنا بر اعالم 
و  بازگشایی  خصوص  در  شهرداری  یک  منطقه 
به  یک  منطقه  شهرداری  روبروی  الین  تخریب 
استحضار می رساند موضوع توسط منطقه پیگیری 

گردیده و محل مذکور در تملک ارتش می باشد

پیشه ور - سید محمد فرزان در سال 1312 
سندادان  روستای  در  شمسی(   1273( قمری 
محمد  شد.  متولد  بیرجند  فرسخی   8 در  واقع 
چهارده ساله بود که دروس دوره مکتب در قریه 
سندادان را به پایان رساند و به همراه خانواده 
برای ادامه تحصیل به بیرجند نقل مکان کرد 
نوبنیاد  مدرسه  تأسیس  با  شد  مصادف  که 
بیرجند.  در  شوکت الملک  امیر  توسط  شوکتیه 
شهر،  علمای  و  روحانیان  توصیه  به  مادرشان 
محمد را برای فراگیری علوم جدید در مدرسه 
فراگیری  برای  را  حسن  برادرش  و  شوکتیه 
کرد.  ثبت نام  معصومیه  مدرسه  در  قدیم  علوم 
سید محمد در عالم ادب فارسي و عربي حدیث 
و  روزگار  ي  یگانه  اسالمي  معارف  و  تفسیر 
حسن نیز در فقه و اصول به اجتهاد رسید و بعداً 
تهامی«  حسن  سید  العضمی  »آیت ا...  نام   به 
از چهره های علمی  ایران سرشار  مشهور شد. 
آن گونه  متأسفانه  که  است  بزرگی  فرهنگی  و 
که باید و شاید برای نسل معاصر شناخته شده 
نیستند. یکی از این بزرگان عالمه سیدمحمد 
محمد  سید  عالمه  است.  بیرجندی  فرزان 
فرزان به تمام معني فردي مسلمان و دوستدار 
اهل بیت بود. آیات قرآن را حفظ داشت و در 
صحبتها و تحقیقات به آنها استناد مي جست. 
نماز و عبادتش هرگز ترک نمي شد. نماز را با 
قرائتي زیبا مي خواند. اعتقادش از روي مطالعه 
و تحقیق بود. فرزان شاگردان خود را پیوسته 
نکنند  غفلت  قرآن  قرائت  از  که  داد  مي  پند 
و مي فرمود: مستحب است که هر مسلماني 
چند  یا  حزب  یک  نماز  انجام  از  بعد  صبحها 
صفحه یا الاقل چند آیه از قرآن را تالوت کند. 
عالمه فرزان دانشمندي آزاده و عمال درویشي 
پاکباز و متشرعي بي نیاز به مقام و زخارف و 
اموال دنیوي بود او از آن گروه بزرگانی است 
که به معنای واقعی کلمه عاشق علم محسوب 
فرهنگ  و  دانش  برای  را  دانش  و  می شوند 
پست  و  مدرک  برای  نه  و  فرهنگ  برای  را 

می خواهند. 
سیدان  ي  قریه  در  چون  فرزان  محمد  سید 
و  شرعیات  و  قرآن  قرائت  نوشتن  و  خواندن 
مقدمات علوم ادبي را فراگرفته ، در کالس دوم 
پذیرفته شد. حدود سه سال مقدماتي عربي را در 
مدرسه ي قدیم فراگرفته بود .او در سال سوم 
، چهارم، پنجم و ششم درخشنده ترین شاگرد 
مدرسه شناخته شد و با معلمان خود به بحث 
مي پرداخت فرزان در مدرسه بیشتر اوقات خود 
مجله  و  موجود  کتابهاي  ي  مطالعه  را صرف 
الهالل  و  المنار  المقتطف،  المقتبس،  هاي 
ي  مدرسه  سالگي  هیجده  در  کرد.فرزان  مي 
مشهد  به  برد.سپس  پایان  به  را  شوکتیه 
استاداني  درس  حلقه ي  در  و  کرده  مهاجرت 
 همچون ادیب نیشابوري حاج آقا حسین قمي

 و آیت ا...خراساني قرار گرفت. 

تدريس در مدرسه شوكتیه
 و مديريت مدرسه

عالمه پس از تحصیل علوم قدیم در مشهد در 
سال 1297 خورشیدي به بیرجند بازگشت و به 
تدریس در مدرسه ي شوکتیه پرداخت. موارد 
معاني  و  عربي  و  فارسي  ادبیات  وي  تدریس 
ریاست  مدتي  براي  است.فرزان  بوده  بیان 

دبیرستان شوکتیه را عهده دار بوده است.زمانی 
از تدریس عالمه در بیرجند نمي گذشت که در 
سیستان  مامور  خورشیدي   1279 سال  همان 
آموزش  در  فعالیت  سال ها  بر  عالوه  او  شد. 
در  آموزشی  نوین  سیستم  ایجاد  و  پرورش  و 
حاشیه  بنادر  و  زاهدان  زابل،  چون  شهرهایی 
خلیج فارس سال های متمادی به تدریس زبان 
و  حدیث  فقه،  اسالم،  تاریخ  عربی،  ادبیات  و 
حکمت در دانشکده های معقول و منقول قدیم 
و  تهران  دانشگاه  ادبیات  و  کنونی  والهیأت 
همچنین  پرداخت.وی  خطابه  و  وعظ  مؤسسه 
بخشی از زندگی خود را همراه با محمد محیط 
کتب  تهیه  به  مینوی  مجتبی  و  طباطبایی 

درسی الزم برای مدارس وقت اختصاص داد.

اداي فريضه ي نماز تا دم واپسین

دو سال آخر عمر استاد در تهران بود چرا که 
یافت. در  انتقال  تهران  به  ایشان دوباره  داماد 
نزدیک  و حتي  بیمار  غالبًا  آخرین سال حیات 
به هشت ماه در بستر بود و به زحمت به اداي 
فریضه ي نماز که تا دم واپسین دقت داشت 
بیماري  وجود  با  پرداخت.  مي  نشود،  فوت 
حاشیه  کتابها  بر  و  کرد  مي  مطالعه  بستر  در 
نویسي مي نمود. در سالهاي آخر عمر فرزان 
در سر خود فشاري احساس مي کرد. گویا قلب 
برساند  مغز  به  بدرستي  را  خون  توانسته  نمي 
او زود خسته مي شد. عالوه بر این که در  و 
پانزده سال آخر حیات بر خالف دوران جواني 
که سالم و تندرست و ورزشکار بوده نحیف و 
الغر شده بود. پزشکان مورد اعتماد و عالقه 
دکتر  آقایان  بودند.  او  شاگردان  از  نفر  دو  اي 
فرزانه  هادي  دکتر  و  اعتمادي  حسین  محمد 
را  او  و  شده  حاضر  استادشان  بالین  بر  که 
مداوا مي کردند. چند روز پیش از مرگ استاد 
به  را  او  یافت.  وخیم  را  او  حال  فرزان  دکتر 
رئیس بخش جراحي  برد که خود  بیمارستاني 
آن بود و با کمک دکتر اعتمادي تالش خود را 
بکار بستند تا عالمه را از مرگ نجات دهند اما 
معالجات سودمند واقع نشد و در حدود ساعت 
ماه  فروردین   23 یکشنبه  روز  ظهر  بعداز  ده 
هجري   1390 صفرالمظفر  پنجم  برابر   1349
قمري زماني که دکتر تهامي برادر زاده ایشان 
بر بالینش حضور داشت دار فاني را وداع کرد. 
بنا به پیشنهاد استاد جاللي نائیني، قرار شد که 
عالمه در تهران دفن شوند تا هراز چندگاهي 
بر سر مزارش گرد آیند. بنابراین در چند متري 
پهلوي  به  پهلو  و  عبدالعظیم  حضرت  مرقد 
مقام  قائم  ابوالقاسم  میرزا  رازي،  ابوافتح 
تني  و  اقبال  عباس  قزویني،  عالمه  فراهاني، 

چند از دانشمندان دیگر به خاک سپرده شد. 

تالیفات فرزان

 استاد مینوي درباره ي تالیفات عالمه مي نویسد:
 کثرت وسواس او در صحیح بودن نوشته ها 
مانع از این شده است که تالیف و تصنیفي بکند 
. ولي در نوشتن بسیاري از کتاب ها که مولفین 
کرده  استشار  مرحوم  آن  از  آنها  مصححین  و 
اند ، دخیل و سهیم بوده است. با این حال از  
ایشان مقاله هاي محققانه و انتقادي در مجله 
ارمغان درج شده که  و  راهنماي کتاب   ، یغما 

بعد ها در کتابي تحت عنوان مقاالت فرزان به 
چاپ رسیده است. تعدادي از مقاالت به شرح 
ذیل مي باشد :در اطراف کلیله و دمنه ي بهرام 
 - دمنه  و  کلیله  حواشي  به  نظري   - شاهي 

تصحیحي   - نامه  مرزبان  حواشي  در  نظري 
مقاله  تصحیح چهار  در  نظري   - نامه  درزبان 
- چند نکته در تصحیح دیوان حافظ - صورت 
صحیح بیت حافظ - معناي دو بیت از حافظ 
- امثال قران کریم - معناي کلمه ي کضیم 
 ، کلمات   ( قرآن مجید  ترجمه ي  به  راجع   -
عبارات و احیانا آیات تمامي که از قلم ترجمه 
افتاده است ، غفلتها و سهو القلمها ، اغالط و 
درباره   - پاینده  از  قرآن  ترجمه   - اشتباهات( 
ترجمه قرآن - یادداشت هاي متفرقه در باب 

بوستان سعدي - معناي بیتي از سعدي .

شاگردان فرزان 

استاد فرزان شاگردان بسیاري را تربیت کرد که 
خود بعد ها از مشاهیر و دانشمندان بنام منطقه 
، ایران و حتي جهان شدند .به تعدادي از این 
محمد  پرفسور  الف-   : کنیم  مي  اشاره  افراد 
حسن گنجي ب- دکتر محمد اسماعیل رضواني 
ج- دکتر جمال رضایي د- دکتر تهامي ه- دکتر 

محمد حسین اعتمادي و- دکتر هادي فرزانه

خدمات فرزان و نوع دوستي

با  استاد در طول حیات  همانطور که ذکر شد 
برکت خویش منشأ خدمات فراوان براي شهر 
در  مدرسه  چهار  و  سي  گردید.  خود  میهن  و 
وي  توسط  سیستان  در  نیز  تعدادي  و  بیرجند 
دبستان  به  رضایي  جمال  دکتر  شد.  ساخته 
پرویز که یکي از بهترین و معتبرترین دبستان 
ساخته  عالمه  مسئولیت  زمان  در  و  بوده  ها 
خدمات  این  بر  عالوه  کند.  مي  اشاره  شده 
مادي، تربیتي شاگردان برجسته که خود طالیه 
داران عالم و دانش کشور هستند از این جمله 
است. نیز وجود مقاله ها و بررسي کتب درسي 
مدارس کشور از خدمات معنوي استاد به شمار 
مي روند. محمد علي منصف در مورد تاسیس 
که  ها  بعد  نویسد:  مي  فرزان  توسط  مدارس 
شادروان امیر شوکت الملک بر آن شد که در 
و  معارف  ترویج  به  نیز  بلوچستان  و  سیستان 
تاسیس مدارس جدید بپردازد عالمه فقید سید 
محمد فرزان را نامزد این خدمت کرد و از او 

نماید  اقدام  تاسیس مدارس جدید  به  خواست 
دریغ  بي  معنوي  و  مادي  هاي  یاري  با  او  و 
امیر قائن مدارس جدیدي در سیستان احداث و 
بنیان نهاد و با عالقه و ایمان به تعلیم و تربیت 

کودکان و نوجوانان سیستاني همت گماشت. از 
خدمات دیگر عالمه عضویت در بنگاه خیریه 
سي  اعضاي  از  وي  باشد.  مي  بیرجند  آبلوله 
بوده  خیریه  بنگاه  این  موسسان  هیات  نفره 
خیرخواهانه  اقدامات  این  بر  افزون  است. 
استاد تاسیس انجمن خیریه آموزش و پرورش 
سادات سیدانبود. اعضاي این انجمن که غالبًا 
پنج  کردند  تعهد  بودند  بیرجندي  و  سیدانی 
مذکور  انجمن  به  را  ماهانه خود  درآمد  درصد 
سندادان  بضاعت  بي  اطفال  آموزش  برای 
مالي  وضع  عالمه  اینکه  با  نمایند.  پرداخت 
اندک  حقوق  همان  او  درآمد  و  نداشت  خوبي 
از کمک و مساعدت  این وجود  با  بود  معلمي 
به شاگردان بي بضاعت و مردم مستمند دریغ 
نداشت. روزي در مجلس روضه خواني فردي 
مستمند در کنار منبر از حاضران کمک خواست 
اما کسي به او اعتنایي نکرد عالمه به او گفت: 
آقا! تشریف بیاورید من احتیاج شما را برآورده 
مي کنم و مقدار پول معتنابهي به آن فقیر داد. 
استاد زماني که در تهران بود مرتبًا از توده هاي 
فقیر و بي خانمان جنوب شهر سخن مي گفت 
در سالهاي آخر عمر از همه چیز جهان بریده 
و به خداي خویش پیوسته بود. مقام و پول در 
عمده حقوق  قسمت   . نداشت  مفهوم  او  برابر 
درآمدهاي  انضمام  به  را  خود  بازنشستگي 
اتفاقي به فقرا مي بخشید و پیوسته پروردگار 
بیرون کرده است  از دل  را  را که عالیق دنیا 

شکر مي گفت.

فنون تدريس فرزان

عالمه روشهاي تدریس متنوعي را در کالس 
پاسخ  و  اجرا مي کرد، روش هاي پرسش  ها 
مباحثه  روش  حتي  و  سخنراني  گروهي، 
علم  پدر  گنجي،  حسن  محمد  دکتر  طلبگي. 
ایران و از شاگردان برجسته عالمه  جغرافیاي 
ادبیات  و  زبان  تدریس  در  فرزان  نویسد:  مي 
فارسي و عربي هرگز به کتاب و جزوه و آنچه 
در برنامه گنجانده شده بود، اکتفا نمي کرد. با 
وجودي که مجالت آخر مجاني االدب و کتاب 
که  بیان  معاني  و  عربي  نحو  و  )کتب( صرف 
بیشتر چاپ بیروت بود، متون درسي ما را در 

 سیکل دوم ادبي آن روز بیرجند تشکیل مي داد،
و  پرداخت  مي  قرآن  تفسیر  به  همواره  او   
مالک  معروف  نامه  عهد  تمامي  سال  یک 
اشتر را به ما تعلیم داد و براي ما تفسیر کرد. 

مقاالتي  که  خواست  مي  ما  از  فرزان  مرحوم 
از مجالت المقتطف، ایرانشهر، فرهنگستان و 
روزنامه حبل المتین که همه در خارج از ایران 
را  اش  و خالصه  کرده  مطالعه  شد  مي  چاپ 
به  را  ما  کالس  در  او  کنیم.  بیان  کالس  در 
روي  همواره  و  کرد  مي  تشویق  آزاد  بحث 
از  کرد.  مي  تکیه  آزادي  و  اسالمي  اصول 
بي  را  دنیا  در  که  بود  این  او  بزرگ  خصائص 
همانطور  و  بود  گشوده  همه  روي  به  مضایقه 
که عاشق مطالعه و خواندن بود، به آموزش و 
پرورش هم عشق مي ورزید و در نتیجه در هر 
مرحله که دست به تدریس مي زد از آموزش 
ابتدایي سیستان گرفته تا  مقدمات در مدارس 
دوره هاي فوق لیسانس و دکتري در دانشگاه 
کالس  در  فرزان   . بود  موفق  معلمي  تهران 
دکتر  بود.  مهربان  و  دلسوز  بسیار  درس  هاي 
در  استاد  با  خود  برخورد  اولین  درباره  گنجي 
کالس مي نویسد: استاد در همان لحظه اول 
چنان برخورد انساني و پدرانه از خود نشان داد 
که تمام شاگردانش تا روزهاي آخر حیات او، 
خود را بنده و مطیع او مي دانستند. روش هاي 
زبان  از  را  فرزان  دکتر  معلمي  هنر  و  تدرس 
فرزان  نقل مي کنیم:  اسماعیل رضواني  دکتر 
اینکه  محض  به  بود.  یگانه  معلمي  هنر  در 
شاگرد او براي اولین بار در حضور او به سخن 
مي گفت، عیب و هنرش را درک مي کرد و 
. نمود  مي  تدریس  او  فهم  قدرت  با   متناسب 

 محال بود نکته مجهولي براي شاگرد در درس 
 او باقي بماند. چنان با شاگردان خودماني مي شد

و  دروني  دردهاي  تمام  ابراز  در  شاگرد  که   
و  گردید  مي  پروا  بي  او  با  زندگي  هاي  راز 
از  و  گفت  مي  سخن  او  حضور  در  باکانه  بي 
یا  از بي سوادي و بي اطالعي و  اینکه استاد 
نداشت  ابائي  ببرد  پي  او  نقاط ضعف  از  یکي 
قبل  جلسه  در  که  را  مطلبي  شاگردي  اگر  و 
و  نمیرنجید  کرد  مي  فراموش  بود  گرفته  فرا 
با سعه همان مطالب را دوباره تکرار مي کرد 
. به همین جهت هر شاگردي در همان جلسه 
هاي نخستین دلباخته او مي شد و محبت او در 
اعماق عروق و اعصاب شاگرد چون روح حیات 
جریان مي یافت. وقتي تدرس خود را آغاز مي 
کرد شاگرد خود را قطره اي ناچیز در برابر دریا 

اختیار  بي  شد،  مي  مرخص  وقتي  و  دید  مي 
افتاد و مشتاقانه بوسه  او مي  بر دست و پاي 
بر مي گرفت. او نیز متقابال پیشاني شاگرد را 
بوسه مي زد. دکتر محمد حسن گنجي استاد 
دانشمند دانشگاه و مدیر کل سابق هوا شناسي 
و  نوادر  از  خود  که  راه  وزارت  سابق  معاون  و 
مقدمه  پیش  ها  مدت  ماست  کشور  افتخارات 
ابن خلدون را مي خواند و هر وقت به حضور 
زانو  او  تخت خواب  برابر  در  رسید  فرزان مي 

میزد و بر دست او بوسه مي داد.

فرزان ادب دوست

عالمه فرزان توجه وافر به آثار شاعران قاینات و 
بیرجند داشت. استاد با شاعران معاصر خود آیت 
ا... حاج شیخ هادي، آیت ا... شیخ محمد حسین 
آیتي ، بدیع الزمان سري و ابراهیم صهبا بسیار 
مانوس بود. یکي از شاعران قایني که ار نعمت 
است.  سري  الزمان  بدیع  بود،  محروم  چشم 
عالمه نه تنها خود براي این شاعر نابینا کتاب 
هاي ادبي مي خواند، بلکه دیگران را تشویق به 
درباره شعر  را  تا ذهن شاعر  کرد  کار مي  این 
دوبیتي هاي  دهد. “سري”  پرورش  و شاعري 
یکي  به  که  است  سروده  عالمه  براي  زیبایي 
خود  که  “فرزان”  عمو  شود:  مي  اشاره  آنها  از 
چنونه  “فرزان”  مومه  دل  که  چنو  مهربونه  مو 
و  ز”سندادان”  کدومه  “فرزان”  زمو  پرسي  اگر 
در  که  قدرتي  تمام  با  فرزان  زمونه  خوبان  از 
نویسندگي و در بیان معني و مفاهیم و معاني و 
در حل مشکالت نظم و نثر فارسي داشت، شعر 
نگفت. شاید در تمام عمر یک رباعي گفته باشد 
و آن هم در جواب مرحوم سري شاعر نابیناي 
قایني. در یکي از سال ها به مناسبت عید نوروز، 
سري این رباعي را از قاین به فرزان تلگراف زد: 
اي سید و اي سرور ابرار سالم وي راحت بخش 
روح احرار سالم بر حضرت توزبنده بعد از تبریک 
یک بار نه ده بار نه صد بار سالم فرزان پاسخ 
علیک  دادار  رحمت  حق  بخشایش  بود:  داده 
تبریک و ثنا از در و دیدار علیک نوروز نه / هر 
روز به تو از مخلص/  یک بار نه ده بار نه صد 
بار علیک.فرزان نه تنها به آثار قلمي توجه داشت 
بلکه به آثار گذشته نیز عالقه مند بود.مثال به 
اشعار مال صبوحي که داراي نصایحي به زبان 

محلي بیرجند مي باشد، عالقه وافري داشت.

تاكنون اهتمامی برای معرفی  
چهره های گرانقدر ،مشاهیر بیرجند

و استان انجام نشده است
از استادان عالمه در مدرسه شوکتیه مي توان 
به میرزا احمد مدیر نراقي، میرزا مهدي نراقي 
که  کنیم  اشاره  سلیماني  احمد  شیخ  مال  و 
ابتدایي را تدریس مي کردند.  دوره شش ساله 
عبارت  مشهد  علمیه  حوزه  در  فرزان  استادان 
 بودند از: ادیب نیشابوري، آیت ا... زاده خراساني
خراساني( کفایي  محمد  میرزا   )حاج 

 و حاج آقا حسن قمي .متاسفانه با آنکه زندگی 
زمین  ایران  ادب  و  فرهنگ  بزرگ  مرد  این 
یا  فیلم  به  تبدیل  برای  ارزشمندی  قابلیتهای 
معرفی   برای  اهتمامی  تاکنون  اما  دارد  سریال 
این چهره گرانقد و سایر مشاهیر بیرجند و استان 

انجام نشده است .
)Ava.news24@gmail.com(

عالمه فقید سید محمد فرزان
 قرآن پژوهی از یاد رفته

برنامههایستادمردمیبنیادبینالمللیغدیرتشریحشد
 ، 13،شهریور  دوشنبه  رضایی-دیروز  جواد 
ستاد  ،مدیر  وامامت  والیت  دهه  مناسبت  به 
دبیر  همراه  غدیر،به  المللی  بین  بنیاد  مردمی 
خبرنگاران  از  جمعی  با  بنیاد،  این  اجرایی 
سطح استان دیدار کرد وبه شرح برنامه هایی 
آرزومندان  پرداخت.  دهه  این  در  نهاد  این 
تمام  و  است  مردمی  ستاد  این  کرد:  عنوان 
از  شود  می  انجام  که  کارهایی  و  ها  هزینه 
است  این  ما  است،هدف  مردم  برای  و  مردم 
که این دهه را هر سال پر شورتر و باشکوه تر 
برگزار کنیم.تا مردم و نسل جوان و مخصوصا 
متقیان  موالی  روش  و  سیره  با  ما،  کودکان 
،علی )ع( آشنایی پیدا کنند وادامه دهنده راه و 
مکتب ایشان باشند.با توجه به سخن حضرت 
سفارش  والیت  مانند  چیز  هیچ  باقر)ع(،که 
نشده است ، باید گفت که اعمال مومن وقتی 
قبول می شود که پشتوانه والیت داشته باشد 
باید کاری کنیم که واقعه غدیر ،مظلوم  و ما 
واقع نشود و در حفظ و نشر هر چه بیش تر 

ارزش های آن بکوشیم .

غدير را عاشورايی و عاشورا
را غديری برگزار كنیم

و  شود  احیا  عاشورایی  سبک  به  باید  غدیر 
در  عزاداری  ایام  برای  که  طور  همان  مردم 
چه  هر  نیز  ایام  این  ،برای  هستند  صحنه 
ماه  دو  حدود  باشند.ما  داشته  حضور  بیشتر 
به  و  کنیم  می  عزاداری  شهدا  ساالر  برای 
گفته بعضی ها شاید عزاداری بیش تر از ایام 
شادی است ،اما این طور نیست و ما در طول 
و  ها  والدت  تا  گرفته  شعبانیه  ایام  از  سال 
این  اگر  و  داریم  بسیاری  اعیاد  والیت،  دهه 
که  شود  ایجاد  مردم  بین  در  سازی  فرهنگ 
اندازه عزاداری مهم  اعیاد و جشن ها هم به 
ریزی شده  برنامه  و  بهتر  برگزاری  هستند،به 
ی این مراسم، منجر خواهد شد و همان طور 
که در محرم در، هیئت ها باز می شود در این 

ایام هم به همان پر شوری و شکوه و با برنامه 
های متنوع و معرفت ساز به مظلومیت واقعه 
غدیر بر کسی پوشیده نیست ولی ما به عنوان 
داریم  توان  در  آنچه  هر  داریم  شیعه،وظیفه 
در  و  احیا  جامعه  در  غدیر  تا  بگیریم  کار  به 
 نشر آن بکوشیم.هر کس با هر چه می تواند

صحنه  وارد  دارد،باید  توان  در  چه  هر  با  و   
شود، نمی شود یک کسی برای دین و حفظ 
شهدای  مانند  بدهد،  را  خود  جان  ها  ارزش 
تفاوت  بی  دیگر  وکسی  شهدا  تمامی  و  حرم 
یدک  را  مسلمان  و  شیعه  نام  فقط   و  باشد 
امور  این  در  که  کسانی  به  ها  بکشد.بعضی 
این کارها  ،خرده می گیرند که  دارند  فعالیت 
را برای پول انجام می دهند،که این در کمال 
بی انصافی است و نیاز به اطالع رسانی دارد، 
،به  هستند  جوان  ترشان  بیش  که  افراد  این 
صورت گمنام و با اخالص عمل کار می کنند 

و حتی به بردن نامشان هم راضی نیستند.

برنامه های ستاد مردمی غدير 
در دهه واليت

 ، شرعی  وظیفه  حسب  بر   : افزود  آرزومندان 
چندین برنامه بزرگ را برای این دهه ، پیش 
به  ها  آن  ترین  مهم  از   ایم،که  کرده  بینی 
شهر  سطح  در  چراغانی  و  بندی  آذین  ،آغاز 
مسابقات  شهریور،شروع   8 چهارشنبه  روز  در 
با  همراه   ، پیامکی  مسابقه  و  وسیما  صدا  در 
تلگرام   کانال  به  مراجعه  با  ،که  نقدی  جوایز 
مسابقه  در  baghadir96-botمیتوانند 
شرکت کنند،ازشنبه 11شهریور.آغاز نمایشگاه 
نوجوانان،مسابقه  و  کودکان  ویژه  برنامه  و 
عکاسی غدیر در آیینه تصویر،که عالقه مندان 
می توانند آثار خود را به ba-ghadir @و 
بفرستند و  ،تلگرام   @ba-ghadir95 یا 
شده،بهرمند  گرفته  نظر  در  که  جوایزی  از 
بوستان  و  توحید  پارک  محل  در  شوند،که 
شهریور   12 شهردر  شمال  در  نژاد  معتمد 

برگزار می شود.

نوایی  هم  و  ای  زورخانه  ضرب  آغاز 
40مرشد،برای مدح وستایش حضرت علی)ع(،در 
میدان ابوذرو ادامه آن تا پایان دهه والیت، از 
امام  میالد  بزرگ  شهریور،جشن   13 دوشنبه 
توحیدی السالم  حجه  سخنرانی  و   هادی)ع( 

میدان  در  هادی)ع(،واقع  امام  مسجد  در 
در  والیت  دهه  14شهریور،جشن  جماران 
شهرک چهکند،15شهریور،همایش هزار نفری 
اجرای  و  جوانان  و  نوجوانان  ویژه  نمایشگاه  و 
برنامه های سرگرم کننده در پارک توحید 16 
حضور  با  ندبه  دعای  مراسم  شهریور،برگزاری 
مساجد،جشن  و  مذهبی  هیات  و  مردم  آحاد 
های  برنامه  اجرای  و  غدیر  کاروان  با   بزرگ 
ویژه در پارک توحید،17 شهریور . شنبه در عید 
سعید غدیر ،راهپیمایی و حرکت کاروان شادی ، 
از محل هیئت ابوالفضلی و مسجد الرسول بازار 
نماینده   دفتر  به سمت  الزهرا  محبان  هیئت  و 

ولی فقیه و جشن و  سخنرانی در این محل و 
همچنین جشن والیت ویژه خواهران در  مکتب 
برنامه  نرجس)س( در محل خیابان طالقانی،از 
های پیش رو هستند،که از عموم مردم همیشه 
 در صحنه تقاضا می شود ما را در اجرای هر چه 
.همچنین   کنند  یاری  مراسم  این  شورتر  پر 
افتتاح 207 کانون فرهنگی در سراسر استان و 
ایجاد ایستگاه های صلواتی در مناطق مختلف 
عید  روز  در  نیازمندان  و  یتیمان  ،اطعام  شهر 
وی  کرد.  یاد  توان  می  برنامه  دیگر  غدیر،از 
و  است  مردمی  ما  نهاد  افزود:چون  پایان  در 
، شود  نمی  مالی  پوشش  ارگانی  و  سازمان   از 
خواهند می  که  کسانی  تمامی  و  خیرین   از 

 در ثواب این امر شریک باشند می خواهم که ما 
را در این یاری کنند.

شماره کارت برای اطعام در ظهر 
عید غدیر589210120793943

شماره کارت ستاد مردمی غدیر472339605
)Ava.news25@gmail.com( 

عکس:اینترنت
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جان اشبری از بزرگ ترین شاعران قرن بیستم درگذشت
 
جان اشبری شاعر نامدارآمریکایی که به عنوان یکی از بزرگترین شاعران قرن بیستم شناخته می شد، در ۹۰ سالگی چشم از جهان فروبست.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو. اس. ای تودی، جان 
اشبری در نخستین ساعات روز  یکشنبه در خانه اش در هادسن از دنیا رفت. او هنگام مرگ ۹۰ سال داشت.وی که برای بازی با کلمات، طنز، مدرنیسمی که بین فصاحتی عمیق و سخنان روزمره در رفت و 

آمد بود و نیز استفاده خیره کننده از کنایه های ادبی و احساسات تاثیرگذار در اشعارش شناخته می شد اولین شاعر زنده ای بود که مجموعه آثارش توسط کتابخانه آمریکا منتشر شد. سه شنبه *14 شهریور 1396 * شماره 3876

در گفتگوی اختصاصی با آوا مطرح شد:

خراسان جنوبی 20 سال از توسعه کشور عقب تر است 

برزجی- عضو جامعه روحانیت خراسان جنوبی با انتقاد 
رغم علی  جنوبی  خراسان  گفت:  استان  فعلی  وضع   از 

 اینکه در بحث آموزش عالی و بهداشت و درمان حرفی 
برای گفتن دارد اما از نظر توسعه یافتگی هنوز در دهه 
هفتاد درجا می زند . حجت االسالم تابعی در گفتگوی 
تفصیلی با آوا عنوان کرد: استان خراسان جنوبی هنوز 
در بحث بسیاری از زیرساخت ها از جمله حمل و نقل 
بیان  با  از سایر استان ها عقب تر است. وی  2۰ سال 
قابل  دیگر  های  استان  در  افتتاحی  های  طرح  اینکه 
به  گفت:  نیست  جنوبی  خراسان  های  طرح  با  قیاس 
اما  نداریم  چندانی  تفاوت  یزد  استان  با  اقلیمی  لحاظ 
آن  در  کشاورزی  های  طرح  بزرگترین  افتتاح  شاهد 

استان هستیم .

انتقاد از به کار گیری
 مدیران تازه کار در استان

آزاد  دانشگاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  مسوول   
عنوان  به  بیرجند  شهرستان  داد:  ادامه  استان  اسالمی 

مرکز استان تمام امیدش به کویر تایر است و اگر چه 
نیز  فعلی  مسئوالن  اما  هستند  مقصر  گذشته  مسئولین 
در این عقب ماندگی دخیل می باشند. حجت االسالم 
تابعی با انتقاد از به کار گیری مدیران تازه کار در استان 
کشور  در  جنوبی  خراسان  وضع  باید  کرد:  نشان  خاطر 
 درک شود و مسئولینی که در این استان سمت می گیرند

داشته  را  دیگر  استان  چند  در  کاری  تجربه  حداقل   
مردم  روح  در  گری  مطالبه  اینکه  بیان  با  وی  باشند. 
افزود: مسئوالن هم بی تفاوت هستند و  استان نیست 
در سایه این بی تفاوتی امروز وضع بسیار نامطلوبی به 

خصوص در روستاها شاهد هستیم. 

احتمال تشکیل جریان مطالبه گری 
در حوزه روحانیت 

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
چند  استانی  یک  از  که  هستیم  شاهد  امروز  داد:  ادامه 

وزیر در کابینه حضور دارند اما استان ما با وجود اینکه 
بیشترین حضور را در انتخابات دارد در دریافت خدمات 

کمترین سهم را دارد. 
حجت االسالم تابعی در توصیه ای به نمایندگان استان 
گر مطالبه  سازنده  تعامل  با  باید  نمایندگان  گفت:   نیز 
توان  نمی  تقابل  موضع  در  باشند  مردم  های  خواسته 
از  را  مردم  منافع  به  توجه  وی  کرد.  حل  مشکلی 
مهمترین مباحثی عنوان کرد که باید سرلوحه مسئوالن 
نیز سر  افزود: سیاسی ترین استان های کشور  باشد و 

منافع مردم هیچ وقت معامله نمی کنند. 
این شکل پیش  به  اگر وضع  اینکه   بر  تاکید  با  وی 
ایجاد  روحانیت  حوزه  در  گری  مطالبه  جریان  برود 
خواهد شد خاطر نشان کرد: در نظام اسالمی روحانیت 
وظیفه دارد که حقوق مردم را مطالبه کند لذا زمان آن 
رسیده که روحانیون استان از الک خود بیرون آمده و 

به سمت توسعه استان حرکت کنند.  

Ava.12@gmail.com 

یادداشت

 اداره پستی که به یک هتل تبدیل شد  

 هتل 1898 پست یک هتل بوتیک است که 
شهر  قلب  در  تاریخی  ساختمان  یک  درون 
گنت بلژیک واقع شده است. این ساختمان در 

گذشته یک اداره پست بوده است.
این هتل 38 اتاق دارد که با مبلمان و وسایل 
اتاق ها چشم  تمامی  اند.  آنتیک دکور شده 
بزرگ  های  تختخواب   ، شهر  سوی  به  انداز 
همچنین  دارند.  مدرن  و  لوکس  امکاناتی  و 
در  رایگان  صورت  به  نیز   Wi-Fi اینترنت 

دسترس میهمانان هتل است.
 اتاق ها با توجه به سایزی که دارند با نام های 
مختلفی که مرتبط به اداره پست می شوند 
اتاق های 20  برای مثال  اند.  نامگذاری شده 
متری را مهر یا استمپ نامیده اند ، اتاق های 
25 متری کارت پستال هستند و نامه به اتاق 
هایی گفته می شود که بزرگتر هستند و حداکثر 
اند. داده  اختصاص  خود  به  را  فضا  متر   30 

زیرشیروانی  باال  طبقه  در  نیز  دیگری  اتاق   
با  می شود.  نامیده  برج  اتاق  که  دارد  وجود 

توجه به باالتر قرار گرفتن این اتاق ، تماشای 
شهر از پنجره آن لذتبخش تر است و می توان 

چشم اندازی 360 درجه داشت.
 این هتل یک آشپزخانه دارد ، میهمانان می توانند

 به آشپزخانه رفته و برای خود چای یا قهوه 
بریزند و یا در آن به کار و مطالعه بپردازند. این 
قسمت از هتل بین مسافران اشتراکی است 
سایر  با  تا  دارند  را  فرصت  این  آنها  بنابراین 
افرادی که در همسایگی آنها اقامت می کنند 
آشنا شوند. صبحانه در آشپزخانه به صورت 
بوفه سرو می شود و شیرینی های خانگی نیز 
برای عصرانه سرو می گردد. این هتل یک اتاق 
را  میهمان  دارد که ظرفیت 10  نیز  مالقات 

دارد.

طرحی که با یک جمله از ثبت اختراع نا امید شد: 

این یک ابتکار است نه اختراع!
 حسینی- “روح ا... فرهادی” جوان 18 ساله دانش آموخته 
رشته انسانی است. با این حال عالقه و مطالعات وی به 
امنیت و الکترونیک منجر به مخترع شدن وی می شود. 
او که مطالعاتی درباره سیستم های امنیتی بانک ها داشته 
گوید:  می  است  الکترونیک  مهندس  پدرش  از طرفی  و 
از آشنایی با مبانی الکترونیک و اطالعات تجربی خودم، 
با مساحت  اختراع کنم که  امنیتی  سعی کردم سیستمی 

بیشتر قابل اجرا باشد.
های  سیستم  که  این  به  اشاره  با  جوان  مخترع  این 
متر  تا 2۰۰  ها حداکثر 1۰۰  بانک  فعلی  لیزری  امنیتی 
مربع را پوشش می دهند ادامه می دهد: ولی اختراع من 
تا 3 کیلومتر قابلیت اجرا دارد. فرهادی تفاوت اصلی دیگر 
ی هزینه  موجود،  حفاظتی  های  سیستم  با  اختراع   این 

کم برای اجرای آن اعالم و بیان می کند: با این حال 
ضریب امنیتی آن باسیستم های موجود برابری می کند. 
وی کاربرد اختراع خود را در امنیت مرزها، حصار اطراف 
 پادگان ها، مراکز نظامی، میدان های تیر، باند فرودگاه ها 

دارای  که  مراکزی  و  طبیعی  شده  حفاظت  مناطق  و 
اهمیت اند عنوان می کند.

دیگر به دنبال ثبت اختراع آن نرفتم
فرهادی با یادآوری زمانی که طرح را به بسیج علمی برده 
بود اضافه می کند: آن زمان گفتند که این طرح تاکنون 
اجرا شده، راست هم می گفتند، در سطح کوچک اجرا شده 
با برد باالتر و احتمال هک سیستم نیز  ولی اختراع من 
پایین تر است. حتی یکی از مهندسان گفت: “کار تو ابتکار 
است و نه اختراع”، من هم دیگر به دنبال ثبت اختراع آن 
از 1  با اشاره به این که بسیج علمی، بیشتر  نرفتم. وی 
کند:  بیان می  کند،  توانست کمک  نمی  و 2۰۰   میلیون 
این مبلغ نیز در چند قسط داده می شود در حالی که  طرح 
داشتم. و عجله  برای جشنواره خوارزمی می خواستم  را 

مخترع جوان می افزاید: به دلیل کمبود بودجه مجبور شدم 
سطح طرح را پایین بیاورم و همین موضوع باعث شد که 
در مرحله کشوری مقامی کسب نکنم و زمانی ساخت کار 

تکمیل شد که دیگر دیر شده بود.فرهادی با تاکید بر این 
که فرآیندهای قانونی بسیج علمی طوالنی است خاطرنشان 
می کند: بسیج علمی پول را به مخترعان ندهد، بلکه با 
بخش هایی که مخترعان با آنان سر و کار دارند، قرارداد 
ببندند. به گفته وی، ادعای من بُرد باال بود ولی جایی که 
بسیج برای امتحان طرح به من داد 3۰۰ متر بود! با توجه 
به امتیازات این اختراع مشکلی برای ثبت نداریم.فرهادی 
که از انجام کارهای ثبت اختراع نا امید شده بود، می گوید: 
این اختراع را حتی می توانستیم در روی ریل های قطار 
برای اعالم و آگاهی مسئوالن شهر مبدا از تخریب و یا 
بر روی ریل و جلوگیری  )مانند ریزش کوه(  مانع  وجود 
استفاده کرد. همچنین  افتادن جان مسافران  به خطر  از 
مخابراتی  های  دکل  ویا سقوط  تخریب  از  آگاهی  برای 
و دکل های انتقال برق بر اثر طوفان نیز کاربرد داشت.

اختراع  ثبت  برای  ای حقوقی  موسسه  با  اکنون  که  وی 
صحبت کرده است بیان می کند: آن ها گفته اند باتوجه 
 به امتیازاتی که اختراع من نسبت به سایر سیستم های 

امنیتی لیزری دارد ، نباید مشکل خاصی برای ثبت داشته باشد. 
 فرهادی در پایان از همکاران خود آقایان حسین نیک طلب

 و مجتبی احمدی تشکر کرد.

Ava.13@gmail.com . عکس از :حسینی

شناسایی 150 انبار جمع آوری زباله در بیرجند
 پدیده زباله گردی در بیرجند روز به روز در حال افزایش 
بوده و این در حالی است که گامی موثر از سوی دستگاه 
های ذیربط برای مقابله با آن برداشته نمی شود.این روزها 
زباله گردی در بسیاری از کالن شهرها و شهرستان ها در 
حال افزایش است. حرفه ای که نه مدرک می خواهد و نه 
درآمد  دارای  از طرفی شاید  و  را می طلبد  شرایط خاصی 
باالیی باشد که روز به روز علی رغم دیگر حرفه ها در حال 
افزایش است.اگر چه این اقدام پرخطر برای عده ای نان 
آوری می کند، اما مشکالت و پیامدهایی را به دنبال دارد که 
اگر به آن توجه نشود، سالمت جامعه در خطری جدی قرار 
می گیرد.افرادی که سردی و گرمی زمستان در آن ها اثری 
ندارد و در هر ساعتی از شبانه روز نیز برای گنج یابی در 
پی سطل آشغال خیابان ها را رصد می کنند. هرچند برای 
این کارشان دالیلی داشته که آن ها را قانع می کند اما از 
نگاه دیگران تنها یک زباله گرد نام دارند که برای سالمت 
جامعه نیز مخاطره انگیر است.و اما جای سوال است که چرا 
اقدامات دستگاه های ذیربط نه تنها مشکلی را رفع نمی کند 
بلکه بر تعداد زباله گردها افزوده شده و بعضا نیز برای جمع 
اقدامتی  چه  می پردازند.اگر  رقابت  به  کثیف  آوری طالی 
مانند طرح تفکیک زباله در مبدا برای حذف زباله گردها در 
حال اجرا است اما می توان با صراحت بیان کرد که اجرای 

این طرح موفق نبوده چراکه نتوانسته به هدف خود برسد.

زباله گردی در میدان اعتیاد
ساعات اولیه صبح است. لبخند خورشید بر زمین پهن 
شده و نمای خوبی را بر سکوت خلوت خیابان ها حاکم کرده 
اما چشمانت  تابی می کند  است. دلت برای قدم زدن بی 
با دیدن افرادی کیسه به دست غمگین می شود. چادرش 
خاکی و اندکی پارگی دارد. چوب کوچکی در دست داشته و 
زباله های داخل سطل اشغال را زیر و رو می کند. برخی را 
جدا کرده و در کیسه می ریزد و برخی دیگر را نیز در نایلونی 
مشکی مخفی می کند. گویی قوانین خاص خودش را دارد. 
اما در قوانین این خانم ۴8 ساله بهداشت جایی ندارد چرا 
که بدون استفاده از دستکش، زباله ها را به دست می گیرد.
زهرا در گفت و گو با مهر می گوید: یک سال است برای 

تامین مخارج زندگی خود و دو فرزند دخترم زباله فروشی 
می کنم.وی با بیان اینکه شوهرم را به دلیل مصرف باالی 
مواد از دست داده ام، می افزاید: در جامعه کنونی برای زنان 
زیر لیسانس، حرفه ای تعریف نشده و شرایط استخدام در 
شرکت های خصوصی نیز بسیار دشوار است.این شهروند 
بیرجندی ادامه می دهد: تنها شغل هایی که می تواند مخارج 
زندگی ام را اندکی تامین کند، تکدی گری و یا زباله گردی 
است.وی بیان می کند: تکدی گری برای خانمی ۴8 ساله 
اندکی دور از انتظار است، بنابراین به دنبال زباله گردی رفته 

ام تا نگاهی و یا دستوری نیز باالی سرنداشته باشم.

آرزوهای سفید بر طالی سیاه

محمد و رضا دو کودک خردسال اند  که ساعاتی از ظهر 
که به گفته خودشان شهر در سکوت و آرامش است را به 

زباله گردی می پردازند.
محمد که با دستمزد اندک زباله گردی دنیای وسیعی را 
آرزو دارد، می افزاید: پدرم یک پای خود را از دست داده و 
برادرم،  به همراه  اینکه  بیان  با  ندارد.وی  کار کردن  توان 
رضا زباله ها را جمع آوری می کنیم و می فروشیم، می افزاید: 
می خواهم پول هایم را پس انداز کرده و برای بدست آوردن 
پای پدرم هزینه کنم.سنش به شش سال رسیده، اما یارای 
درک این امر نیست که پدرش دیگر پایی برای گام برداشتن 
ندارد. اگرچه از عبور هر رهگذر سرش به زیر افکنده می شود 

اما برای رسیدن به هدفش ِعبایی ندارد.رضا که یازده سال 
سن دارد در گفت و گو با خبرنگار مهر می افزاید: اگر مردم 
بدانند این زباله ها چه ارزشی دارد، آن را دور نمی ریختند.
لبخند کودکانه ای می زند و می افزاید: اگرچه ماهم از این 
شغل درآمدی نداریم اما تنها دلمان خوش است که متناسب 

با سن خود برای کمک به خانواده گام برداشتیم.

افزایش زباله گردی دغدغه ای
برای شهروندان است

یک شهروند بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: 
متاسفانه  که  بوده  جامعه  در  نادرست  اقدامی  زباله گردی 
روز به روز در حال گسترش است.محمد مقدادی با بیان 

اینکه شهروندان از افزایش زباله گردها دغدغه دارند، اظهار 
کرد: باید برای حذف این آسیب در جامعه راهکاری اساسی 
اندیشیده شود.وی ادامه داد: زباله گردها بسیاری از زباله ها 
که برای خودشان کارایی ندارد را کنار سطل آشغال گذاشته 
که زمینه تجمع پشته ها و حیواناتی مانند گربه را فراهم 
می کنند.مقدادی با بیان اینکه این امر سالمت جامعه را به 
خطر می اندازد، گفت: باید این پدیده مورد توجه قرار گرفته تا 
سالمتی شهروندان نیز تامین شود.یکی دیگر از شهروندان 
بیرجندی  بیان کرد: باید با زباله گردها برخوردهای قهری و 
جدی صورت گیرد.زهرا محمد دوست با بیان اینکه در حال 
حاضر این افراد از هیچ دستگاهی ترسی ندارند، گفت: در 

هر ساعت از شبانه روز، کامال خونسرد تا کمر در سطل 
زباله هستند.وی با اشاره به افزایش زباله گردی در بیرجند 
بیان کرد: بدون شک اگر این کار سودی نداشت، انگیزه حتی 
جوانان به سمت آن کشیده نمی شد.محمد دوست بیان کرد: 
باید انبارهای زباله در سطح شهر شناسایی شود و این اقدام 
پرخطرباید ریشه یابی شود تا بتوان آن را از مبدا برطرف کرد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بیرجند  شهرداری  سرپرست 
مهر بیان کرد: برای حذف و یا کاهش زباله گردها نیازمند 
باید  مردم  داد:  ادامه  خانزاد  مردم هستیم.حسن  همکاری 
زباله های خود را به ایستگاه های جمع آوری زباله تحویل 
داده تا فرصتی برای زباله گردها نیز پیش نیاید.وی از فعالیت 
1۰ کانکس تفکیک و جمع آوری زباله در سطح شهر خبر 
داد و گفت: آمارها نشان دهنده این است که در مکان هایی 
که مردم از این ایستگاه ها استقبال بیشتری داشته اند، زباله 
گرد کمتری داشته ایم.خانزاد تاکید کرد: باید در سطح جامعه 
تحویل زباله ها به این ایستگاه ها فرهنگ سازی شود تا گام 

های موثری در کاهش زباله گردها برداشته شود.

شناسایی ۱۵۰ انبار جمع آوری زباله در بیرجند
در  کرد:  بیان  بیرجند  معاون خدمات شهری شهرداری 
راستای کاهش زباله گردها، انبارهای جمع آوری و خرید 
زباله را شناسایی کرده ایم.وی با بیان اینکه طی سال گذشته 
1۵۰ انبار دپوی زباله شناسایی شده است، افزود: بسیاری از 

این مکان ها به دادگاه معرفی و تعطیل شده اند.
خانزاد با اشاره به دیگر اقدامات بیان کرد: طرحی مبنی 
بر اینکه افرادی با لباس فرم و کارت شناسایی، زباله ها را 
از درب منازل جمع آوری کنند را ارائه کردیم که اجرایی 
های  طرح  اجرای  و  گرد  زباله  روزانه  نشد.افزایش 
پدیده  این  که  دارد  این  از  حکایت  شهرداری  ناموفق 
رغم  علی  که  چرا  باشد  جامعه  گریبانگیر  سال ها  باید 
انتظار گزارشات متعدد از سوی رسانه ها و اعتراض همه 
جانبه مردم، اقدامی موثر از سوی دستگاه های ذیربط 
انجام نمی شود. امید است با شروع به کار شورای پنجم 
اقدام و طرحی اساسی برای این معضل حل نشده شهر 

بیرجند تصمیم گیری شود.

ساالری  شایسته 
داروی تعاون

*سید هادی موسوی نیک 

نشان  گذشته  سال های  در  دولت  تالش 
اتاق های  ساختار  تغییر  برای  اگرچه  می دهد 
اما  است  گرفته  صورت  هایی  تالش  تعاون 
انجام  خاصی  اصالح  مشکالت  دیگر  مورد  در 
امور  با مداخله دولت در  رابطه  نشده است. در 
تعاونی ها، تعریف بیش از 2۰ مسئولیت و نقش 
تعریف  نقش های  بر  عالوه  دولت  برای  جدید 
که  دارد  آن  از  نشان  تعاون  بخش  در  شده 
مداخله  لزوم کاهش  به  اعتقادی  تعاون  وزارت 
آنکه  ضمن  ندارد.  تعاونی ها  امور  در  دولت 
برای  اجرایی  نامه  آیین   3۴ تهیه  پیشنهاد 
بخش های مختلف قانون، حوزه وسیعی برای 
بدون  تعاونی ها  امور  در  دولت  تصمیم گیری 
خود  که  است  کرده  فراهم  را  مجلس  تصویب 
امور  در  دولت  بیشتر  دخالت  زمینه  تواند  می 

تعاونی ها را فراهم سازد.
امور  در  اعضا  مشارکت  افزایش  با  رابطه  در 
تعاونی ها نیز پیشنهاد ویژه ای از سوی وزارت 
تعاون ارایه نشده است. این در حالی است که 
ماهیت  حفظ  منظور  به  کشورها  از  بسیاری  در 
تعاونی شرکت، الزام مشارکت اعضا در مجامع 
یا  شرکت  محصوالت  از  خرید  لزوم  عمومی، 
پذیرش  شرایط  جمله  از  آن  در  اعضا  اشتغال 
عضویت مندرج در قانون تعاون است.  به بیان 
دیگر با توجه به انسان محور بودن شرکت های 
تعاونی  فعالیت های  به  اعضا  مشارکت  تعاونی 
ها  تعاونی  توسعه  و  بالندگی  در  مهمی  عامل 
کشورهای  تعاون  قوانین  در  بنابراین  دارد. 
در  اعضا  فعال  برای مشارکت  الزاماتی  مختلف 
آنها  جمله  از  که  شود  می  وضع  تعاونی  اداره 
محصوالت  از  خرید  مجامع  در  اعضا  شرکت 

شرکت و اشتغال اعضا در تعاونی است.
گردش  و  ساالری  شایسته  عدم  زمینه  در 
مورد  که  تعاونی  شرکت های  در  مدیریت 
هاست؛  تعاونی  اعضای  از  بسیاری  انتقاد 
انتخاب  نحوه  و  شرایط  در  اساسی  تغییر 
گذشته  به  نسبت  تعاونی  شرکت  مدیره  هیات 
اجرایی  مدیریت  تفکیک  شود.  نمی  مشاهده 
افراد  به  دهی  اولویت  انتخابی،  مدیریت  از 
فعالیت  با  مرتبط  تجربه  یا  تحصیالت  دارای 
تعاونی  و جایگزینی حداقل یک نفر از اعضای 
شرایط  ایجاد  منظور  به  دوره  هر  مدیره  هیات 
ورود افراد شایسته جدید و ممانعت از موروثی 
که  است  راهکارهایی  جمله  از  مدیریت  شدن 
مساله  این  حل  برای  کشورها  از  بسیاری  در 
برای  قرار گرفته است. همچنین  استفاده  مورد 
حل مشکل تداخل و تناقض قوانین و مقررات 
نظیر  ها  تعاونی  از  برخی  فعالیت  با  رابطه  در 
بینی  پیش  قانونی  راهکار  اعتبار،  تعاونی های 
نشده است. این قانون با ارایه تعریف شفاف از 
فعالیت  چارچوب  تعیین  و  ها  تعاونی  نوع  این 
سایر  در  کشور  موجود  قوانین  با  منطبق  آنها 
حوزه ها می تواند مشکالت را حل و فصل کند.

کال جنی طبس سفری که نباید تنها رفت

کال جنی یا دره جن ها دره ای است که در 
ازمیغان  روستای  اطراف  در  و  طبس  شمال 
نزدیکی  در  که  قناتی  خروجی  امتداد  در  و 
آن قرار دارد واقع شده است و 35 کیلومتر 
با شهرستان طبس فاصله دارد. دره ای زیبا 
و حیرت انگیز که بومیان قدیمی آن را دره 
جن ها نامیده اند و آن را خوف انگیز و محل 
برای  دانستند.  می  ها  جن  و  ارواح  زندگی 
به  آشنایی  نیازمند  دره  کف  به  یابی  دست 
و  بلند  های  دیواره  دارای  دره  است.  منطقه 
پرشیب است که وارد شدن به آن می تواند 
خطراتی به همراه داشته باشد.  وجود تونل ها 
و خانه هایی بنام خانه گبرها در دل دیواره ها 
که برای سکنای زرتشتیان زمان خود ساخته 
شده است از دیگر جذابیت های این دره است. 
ساخت این تونل ها و حفرها احتماال به زمان 
ساسانیان بازمی گردد. این حفره ها و تونلها 
در دامنه جداره های این دره قرار گرفته اند.  
مسیر دسترسی به این حفره ها بسیار دشوار 
است.  در مسیر این حفره ها تونل هایی دیده 
می شد که احتماال راه های ارتباطی آنها با 

هم بوده است.
 و چرا کال جنی؟ این نام رمزآلود هم قصه ای 
برای خودش دارد. کال جنی از دو بخش کال 
یا  دره  به  کال  است.  شده  تشکیل  جنی   +

مسیر ایجاد شده به وسیله سیالب ها و جریان 
دلیل که ساکنان  این  به  آب گفته می شود. 
روستاها این محل را ترسناک و محل حضور 
جن ها می دانسته اند. بخش دوِم نام را به آن 
اضافه کرده اند. این اثر شگفت انگیز با نام دره 

جنی نیز شناخته می شود.
این دره عمیق گاهی شکل U به خود می گیرد 
می رسد.  نظر  به   V مانند  دیگر  جایی  در  و 
از  ذره ای  تنها  کنی  نگاه  که  را  سرت  باالی 
آسمان را در فاصله دو دیواره بلند می بینی و 
در جاهایی به دلیل نزدیک شدن دو دیواره به 

یکدیگر از این تصویر هم خبری نیست.

جزئیات هک اینستاگرام میلیون ها کاربر

صفحات  به  اینترنتی  هکرهای  از  تعدادی 
در  بسیاری  اشخاص  و  هنرمندان  شخصی 
 اینستاگرام حمله و نفوذ کرده اند که این امر می تواند

حریم  و  شخصی  اطالعات  برای  تهدیدی   
خصوصی میلیون ها کاربر بشمار بیاید.

به گزارش ایسنا، طبق گزارشی از ایندیپندنت، 
هفته گذشته تعدادی از اشخاص مشهور در جهان 
هدف حمالت سایبری اینستاگرام قرار گرفتند که 
کامال  عکسهای  از  زیادی  تعداد  ترتیب  بدین 
مجازی  صفحات  در  آنها  شخصی  و  خصوصی 

اینستاگرام آنها منتشر شد.
بدنبال این حمالت سایبری، اینستاگرام اعالم 
باگ  از   استفاده  با  هکرها  از  تعدادی  که  کرد 
موجود در اپلیکیشن اینستاگرام به شماره تماس و 
ایمیل های شخصی هنرمندان دسترسی  آدرس 
بررسی  به  اقدام  اند.این شرکت خیلی زود  یافته 
اقدام،  این  از  پیش  اما  کرد  باگ  این  اصالح  و 
هکرها تمامی اطالعات و عکس های شخصی 
کرده  منتشر  مجازی  فضای  در  را  هنرمندان 
این  وجود  بیانیه ای  در  اینستاگرام  بودند.شرکت 
باگ را تایید کرده و اعالم کرده که این باگ در 
 )Public ( صفحات مجازی که بصورت عمومی
تماس  های  شماره  به  دسترسی  اجازه  نبوده اند، 
می دهد. هکرها  به  را  اشخاص  ایمیل  آدرس  و 

هر  به  دسترسی  ازای  به  لحظه  این  تا  هکرها 
دالر   ۵۰۰ حدود  حداقل  اطالعات  این  از  کدام 
کسب کرده اند. برآورد شده است که آنها در هر 
ساعت می توانند به حساب های کاربری 1 میلیون 
کاربر دسترسی پیدا کنند. گفته می شود تا زمانی 
که اینستاگرام اقدام به حل این عیب نکرده بود، 
شد.اینستاگرام  هک  کاربری  حساب  میلیون   ۶
شخصی  صفحات  که  داد  هشدار  بیانیه  این  در 
باال  کنندگان(  دنبال   ( فالوورهای  تعداد  با  فعال 
اکنون  اما هم  اند  گرفته  قرار  حمله  مورد  بیشتر 
مردم بسیاری در سراسر جهان بدنبال آن هستند 
آیا اطالعات و تصاویرشان در فضای  بدانند  که 

مجازی منتشر شده است یا خیر.
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راه حل هایی برای خواب راحت داشتن کودک

واقعیت این است که برای خوابی راحت داشتن در شب 
برای کودک تنها یک روش وجود ندارد، راه حل ها و 

توصیه های گوناگونی در این زمینه وجود دارد :
با خودش  با مشورت  زمان خواب  برای کودک تان   *
تعیین کنید و وقتی به زمان خواب وی نزدیک است 
به کودک باید حتما فرا رسیدن زمان خواب را یادآوری 
کنید، آنها به برخورد قاطع شما و یک قرار ثابت برای 

خواب نیاز دارند.
* سعی کنید برو به اتاق خوابت مثل یک عمل تنبیهی 
به نظر نرسد و به جای آن می توانید به کودک بگویید که 
الزم نیست بخوابی بلکه باید در تخت خودت استراحت 
کنی، وقتی جنبه اجبار برای خواب از بین برود احساس 

آرامش و خواب خود به خود به وجود می آید.
* تشویق کودک با صحبت و با عمل ، به این صورت 
که هر شب به وقت شناسی و در رختخواب رفتن وی 
جایزه بدهید. جایزه می تواند یک خوراکی ویژه قبل از 
خواب مثل یک لیوان شیر یا خوراکی که کودک دوست 
دارد باشد و یا به عنوان تشویق یک لباس خواب نو و 

قشنگ به او هدیه بدهید.
* می توانید قبل از خواب با یک عمل مطبوع مثل : قصه 
گفتن و یا گوش کردن به نوار قصه و یا الالیی روزش 
را به پایان برسانید. همین طور حمام کردن و ماساژ قبل 
از خواب و یا تکان دادن کودکان کوچکتر به آرامی ، 

مفید خواهد بود.
 *سعی کنید هنگام خواب ، کودک لباس خواب راحتی 
بپوشد و اتاق خواب کودک تهویه خوبی داشته باشد و 
لحاف های سنگین را برای او نگذارید. توجه کنید کودک 
شما یک محل خواب مطبوع داشته باشد که خوب به 

نظر برسد مثل یک اتاق شخصی و یا تخت شخصی.

یکی از جانبازان شیمیایی تعریف می کرد وقتی از جبهه 
برای مرخصی برگشتم راننده ی آژانس از من کرایه 
دوبرابر گرفت چون لباسهام خاکی بود و پول کارواش 

رو هم از من گرفت. 
بیماری  بخاطر  اتوبان  تو  تاکسی  داخل  هم  روز  یک 
شیمیاییم حالت تهوع داشتم راننده نگه داشت تا کنار 
اتوبان استفراغ کنم و وقتی برگشتم راننده با کلی اخم 
حرکت کرد و گفت ماشینم کثیف نشه ها و بخاطر توقف 
که باعث شدی از اون ور دیرتر نوبت و مسافر سوار کنم 

باید یه کمی یشتر کرایه پرداخت کنی؛
رم  بیمارستان شهر  تو  ایتالیا  رفتم  درمان  برای  وقتی 
بستری بودم فامیلی پرستار مالدینی بود اولش فکر کردم 
تشابه اسمی هست ولی بعد پرسیدم فهمیدم واقعا خواهر 
پایولومالدینی فوتبالیست اسطوره ای ایتالیا ست، ازش 
خواستم که یه عکس یادگاری از برادرش بهم بده و او 
قول داد که فردا صبح میده ولی صبح که از خواب بیدار 
شدم دیدم پائولو مالدینی با یه دسته گل دو ساعتی میشه 

باال سرم نشسته و بیدارم نکرده بود تا خودم بیدار شم. 
شب خواهرش بهش گفته زنگ زده بود و گفته بود که 
یک جانباز ایرانی عکس یادگاری از تو می خواد و او 
مسیر ششصد کیلومتری میالن تا رم رو شبانه آمده بود 
تا یه عکس یادگاری واقعی با یک جانباز کشور بیگانه 

بندازه و از اون تجلیل کنه...! انسانیت زیباست.

اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند
 یک چیز است، اما اینکه ما خودمان، 

خودمان را آدم حساب نکنیم یک چیز دیگر است!

هیچکس در هیچ جای زمین بقچه ای همراهش 
نیست که برایمان حاِل خوب بیاورد. هنر این است 

که بلد باشیم شاد باشیم و شادی بیافرینیم.

یوسف ترین شدی و سر کوچه آمدی
ما بی کالف نیز خریدارتر شدیم

کاری نمی کنیم ولی ُمـزد می دهی
هربار کآمدیم بدهکارتر شدیم

اگر می دانستید که آدمها چقدر به بودن با هم، 
خندیدن، حرف زدن، درد دل کردن و چای نوشیدن با 
هم احتیاج دارند، قدر عزیزانتان را بیشتر می دانستید.

در روزهایی که باد می وزد،
 هم می توانی در مقابل آن دیوار بسازی،

 هم آسیاب بادی، تصمیم با شماست

همه می خواهند در کاری که انجام می دهند موفق باشند. همه 
ما تالش  می کنیم به موفقیت دست یابیم. درنتیجه، دائما از 
خود می پرسیم که چگونه می توان موفق تر شد و به راه های 
مختلف موفق شدن فکر می کنیم. بارها با مشکالت مشابه 
روبه رو می شویم. وقت آن رسیده که این مسئله را حل کنیم. 

در این مقاله موانع موفقیت را با هم بررسی می کنیم.
 ۱. نداشتن چشم انداز 

می کنند.  صحبت  هدف مندی  اهمیت  درباره  زیادی  افراد 
آنها می گویند: »پیش از آنکه کاری را شروع کنید، هدفتان 
را مشخص کنید.« ما به این نصیحت عمل می کنیم و به 
هدف های بزرگی فکر می کنیم که می خواهیم آنها را عملی 
کنیم، شغل  عالی کسب  نمرات  کنیم. تصمیم می گیریم 
پردرآمد داشته باشیم، ترفیع بگیریم و غیره.نداشتن چشم انداز 
یکی از بزرگ ترین موانع موفقیت است.یک چیز بین همه 
آدم های بسیار موفق مشترک است و آن، داشتن چشم انداز 
است. این احساس که برای هدفی بزرگ تر تالش می کنید، 
انگیزه و مقاومت شما را افزایش می دهد.این کار شاید یکی 
از مهم ترین راه های کسب انگیزه باشد. انگیزه به شما کمک 
می کند تا از پس همه مشکالت بربیایید. اراده و تمرکز باال 
برای رسیدن به موفقیت ضروری است، اما درنهایت داشتن 
هدف مناسب، موفقیت های بزرگ را از موفقیت های کوچک 
جدا می کند.اگر چشم اندازی داشته باشید که به شما انگیزه  

بدهد، وقتی همه کم می آورند شما هم چنان ادامه می دهید.

۲. عدم تمرکز 
یکی دیگر از موانع اصلی موفقیت، ناتوانی در متمرکز کردن 
همه تالش مان بر یک کار خاص است. اگر بر رؤیاها و 
هدف هایمان تمرکز نکنیم، از زمان مان به نحو موثر استفاده 
نخواهیم کرد.درنتیجه به جای آنکه به دنبال موفقیت باشیم، 
بی فایده  ولی  سرگرم کننده   کارهایی  صرف  را  زمان مان 
می کنیم.اجازه ندهید عدم تمرکز مانع رشد شما شود. در 
عوض، تالش کنید بر کار فعلی تمرکز کنید. اولویت بندی 
کنید تا کارها را به ترتیب انجام دهید. تمام تالش تان را 
بکنید که حواستان پرت نشود و از همه مهم تر، اجازه ندهید 
مشکالت مانع دنبال کردن رؤیاهایتان شوند. تا زمانی که 

پروژه تمام نشده است،  دست از تالش برندارید.
۳. ضعف اراده 

برخی به اشتباه فکر می کنند موفقیت به آسانی به دست 
می آید. حتی بیشتر افراد توقع دارند به سادگی در کار خود 
موفق شوند. چیزی که بیشتر افراد در نظر نمی گیرند این 
است که راه موفقیت از فداکاری ها و از خودگذشتگی های 
بسیار می گذرد. در راه موفقیت با دشواری ها، چالش ها و 
از  که  اشتباهی  می شوید.تصور  مواجه  بی شمار  موانع 
افراد موفق داریم به نحو چشمگیری به این مسئله دامن  
می زند. وقتی به آدم های فوق العاده موفق نگاه می کنیم، 
موارد  بیشتر  در  اما  می بینیم،  را  بزرگشان  دستاوردهای 
تالش هایی که برای به واقعیت پیوستن رؤیاهایشان کرده اند 

پنهان می ماند. ما می بینیم که این افراد در زندگی شان به 
کرده اند  که  فداکاری هایی  از  اما  رسیده اند،  چیزهایی  چه 
بی خبریم.حتی از مشکالت و چالش هایی که با آن ها روبه رو 
شده اند خبر نداریم.در نتیجه این برداشت اشتباه، وقتی در 
راه موفقیت با سختی  و شکست مواجه می شویم، اراده الزم 
برای ادامه مسیر را نداریم.ضعف اراده می تواند به مشکلی 
چالش برانگیز در مسیر موفقیت تبدیل شود. اگر کسی اراده 
قوی نداشته باشد، قدرت ذهنی الزم برای انجام کارهای 

ضروری و رسیدن به موفقیت را نخواهد داشت.
۴. تالش برای راضی  نگه داشتن همه 

در بیشتر موارد، سختی کار در تصمیم  به انجام کاری نیست، 
بلکه در تصمیم به انجام ندادن کارهاست. ما معموال کارها 
و درخواست ها را بدون بررسی  می پذیریم، اما اگر کارها را 
براساس ضرورت و اهمیتی که دارند نسنجیم، در شناخت 
اولویت هایمان سردرگم می شویم و هیچ امیدی به نجات مان 
نخواهد بود. این اتفاق باعث می شود تکالیفی بپذیریم که 
نمی کند.در  ما  خود  اهداف   به  چندانی  کمک  آنها  انجام 
درازمدت این کارها زمان زیادی می برند که بهتر بود از اول 
صرف رسیدن به هدف های  خودمان می شد.به طور خالصه، 
برای آنکه دیگران را به هر شیوه ممکن خوشحال کنیم، 
بیش از حد کار قبول می کنیم. ما نمی خواهیم خودخواهانه 
رفتار کنیم، به همین دلیل در »نه« گفتن به تعهدات و 
تکالیف مختلف مردد می شویم. ازاین رو »تالش برای راضی 

نگه داشتن همه« یکی از موانع اصلی موفقیت است.
۵. ترس 

مشکل بزرگ دیگری که سر راه موفقیت قرار دارد، ترس 
است. ترس از آن موانعی  است که نباید دست  کم گرفته 
برطرف  کار  اول  ممکن  موانع  همه  بود  قرار  شود.اگر 
شود، هرگز هیچ تالشی صورت نمی گرفت.ترس ممکن 
است به شدت مانع رشد شود. ترس ما را محدود می کند، 
می شود  مانع  و  بپذیریم  را  بودن  معمولی  باعث  می شود 
بزنیم. ترس هم چنین ممکن  را کنار  محدودیت های مان 
است ما را از دنبال کردن رؤیاهای مان بازدارد. اگر هر رخداد 
یا چالش به نظرمان خیلی خطرناک باشد، ساکن و منفعل 
خواهیم ماند و عادت هایی را برمی گزینیم که مانع انجام 
کارهای ضروری می شوند، فقط به دلیل  اینکه از مواجه شدن 

با ترس های مان هراس داریم.
۶. ذهنیت متوسط 

می توانید انسانی معمولی باشید و شادترین زندگی را داشته 
ماجرا  می کنیم  موفقیت صحبت  درباره  وقتی  اما  باشید، 
به گونه دیگری است. نمی توانید به موفقیت های چشمگیر 
دست یابید درحالی که معمولی بودن را پذیرفته اید.متوسط 
بودن یعنی بپذیرید که معمولی باشید. ذهینت متوسط باعث 
می شود در زندگی استعدادهای بالقوه خود را شکوفا نکنید. 
اگر برای سربلندی و بهترشدن تالش نکنید، در کارهایتان 

موفق نمی شوید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

به راستی در آمد و رفت  شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده برای مردمی 
که پروا دارند دالیلی ]آشکار[ است. سوره یونس / آیه 6

حدیث روز  

بدترین مردم کسی است که خطای دیگران را نبخشد و عیب را نپوشاند.
امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

6مانعیکهباعثشکستشمامیشود

طراح: نسرین کاری                        

 - ایسلند  کشور  لقب  افقي:1- 
دور هم گرد آمدن 2- پافشاري 
داراي   - رهسپار    - اصرار  و 
3- خدمتگزار -  سطح خراشیده 
آل - کمک 4- عالمت بیماري 
-  بیماري خطرناک - ابر پایین 
جایي  در  ماندن  را  - شب  آمده 
 - علم  کالغ-   براي  نامي   -5
آلمان-   در  شهري   -6 مروارید 
پروتئین  بسکتبال-   فدراسیون 
رنگ  دو  چیز  هر   -7 گیاهي 
خصوصا سیاه و سفید-  کمربند 
شاخه   -8 منفک   - زمین! 
نخل  - چوب میخ دار قصابي-  
سنگین و وزین 9- طناب - غیر 
فریاد    -10 ها  ماده   - دیني 
آواز   - دخترانه  نامي   - بلند 
اثرهاي  از   - عربي  نفي    -11
معروف محمد حجازي-  مالزم 
حرف   - هندو  خداي    -12
عریان  برهنه،  شخصي    - درد 
ترکش    - بادگیرها  شهر    -13
پیامبران  از   -14 کنار  و  پهلو 
عدالت   - صدر   - اسرائیل  بني 
از  است  درختي    -15 پیشه 
معروف  اثرهاي  از   - بیدها  تیره 

مشیري فریدون 

از   - جعلي    -1 عمودي: 
جهان  نامدار  کمدي  بازیگران 
2- از آالت موسیقي - میوه کال 
- نویسنده وافسانه پرداز یوناني که 
بود 3-  با کورش کبیر هم عصر 
رنگ خزان  - هیئت دولت - قابل 
اجرا 4- همیشه معذور ! - دشمن 
مانع   - حمام  عدد   - سرسخت  
از شهرهاي    - عرب  دریاي   -5
یزد -  عالم الهي 6- ساکن کره 
زمین - پسر کاوه آهنگر - درخت 
تسبیح 7- چین و چروک پوست-  
خداشناس -  ارابه اي که با اسب 

کشیده می شود 8- بانو  - رفاه و 
آسودگي -  درختي با چوب بسیار 
سخت 9- شانه به سر -  کشور 
فلز 10-  حرف  نوعی  آتاترک - 
  -11 پذیر  امکان    - الگو   - ندا 
خباز - از ماه هاي میالدي  - عدد 
جوجه   - نامه  پایان  روستا 12-  
تیغي-  درخت انگور -  به وجود 
آوردن 13-  عامل تخمیر  درگاه 
رساني  کمک    -14 نیشتر   -
به  آغشته   - پیروزي  حرف   -
روز گوسفندکشان -   رنگ 15-  
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جدول 3876

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

  123456789101112131415

ییالعه مانشناد1

راکوبدلخامرخ2

دراوبتیممور3

مگرسداملیمنا4

حاکنتسشنوانش5

مرلظکردمروما6

درکامبادارود7

حسهمکدففخمر8

سرسیراسنبرکس9

ن میسرواراجبر10

گفیکدروکردرا11

ننماسانشسنوی12

جابهپلدکارلا13

یخلماونولولن14

ندشرسیاپراس15

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

را تجربه کنید.   09158668002

250 متر از حیاط منزل ویالیی واقع در 
ولی عصر )عج( 5 حاجی آباد شرقی و غربی 
به فروش می رسد. )دارای سند مالکیت( 

09382881074

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

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

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

متخصصدرحملبارواثاثیه
منزلباسابقهدرخشان

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

نی
می
تض
د
رص
دد

ص

به یک نیروی خانم جهت کار در غذای 
آماده برای شیفت عصر نیازمندیم.

09128460511

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464 - 09380160779

علی آبادی
منزل فروشی دو طبقه با تمام امکانات 

و امتیازات واقع در مهرشهر قیمت توافقی
32375053 -09156041695

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

فروش باغ پسته 2 ساله آماده پیوند ، 4 هکتار 
6 ساعت آب چاه موتور، دبی 30 لیتر ، قیمت 

توافقی ، جلگه ماژان      09155014963

واگذاری فست فود برگ سبز به دلیل 
مهاجرت واقع در روبروی پارک توحید با 

موقعیت و درآمد عالی   09105554295

درخواست نیرو    کمک حسابدار خانم 
حقوق نیمه وقت 200 تا 250 

حقوق تمام وقت 300 تا 350    
09155628654 - 32230223

به یک همکار خانم بابت تماس تلفنی 
با مشتریان شرکت نیازمندیم.

09159371053 - 32323292

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

شرکت بازاریابی امیـران
 تعدادی بازاریاب بومی آقا و خانم 
با روابط عمومی باال ترجیحا با سابقه 
کاری جهت فعالیت در شهر بیرجند 

و توابع استخدام می نماید.
09153353350

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

جگر مرغ منجمد  350 گرمی    کیلویی 2400 تومان
* خیار شور یک                دبه ای    9500 تومان
* خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان
قلوه گاه گوسفندی            کیلویی 22500 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 23800 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26800 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی24200 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی14800 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  14500 تومان
شنیسل منجمد درجه یک    کیلویی 13900 تومان
شنیسل منجمد                کیلویی 13500 تومان
ران مرغ منجمد                  کیلویی   7100تومان
ماهی تیالپیال                     کیلویی 15800 تومان
استیک شیر خالدار           کیلویی 20500 تومان
استیک شاه ماهی            کیلویی 21500 تومان
سوسیس آلمانی 1              کیلویی 3900 تومان
سوسیس آلمانی 2              کیلویی 3200 تومان

کالباس مارتادال  40 %          کیلویی 5200 تومان
کالباس لیونر 55 %               کیلویی 8700 تومان
کالباس خشک  60 %           کیلویی 9800 تومان
کالباس مرغ  55 %            کیلویی 10500 تومان
هات داگ 70 %                    کیلویی 7900 تومان
همبرگر 30 % پاک جم         بسته ای 5200 تومان
همبرگر 60 %  پاک جم         بسته ای 8000 تومان
 کباب لقمه 70 %  پاک جم         بسته ای  8000 تومان
استیک پاک جم                بسته ای 9800 تومان
همبرگر 30 % شوکا            بسته ای 3950 تومان
همبرگر 60 % شوکا        بسته ای 6050  تومان
کباب لقمه 3 تیکه شوکا    بسته ای5850 تومان

استیک ظرفی شوکا        بسته ای14700 تومان
سویابرگر شوکا                بسته ای 2950 تومان
همبرگر 30 %  شهراد         بسته ای 2400 تومان
همبرگر 60 %  شهراد        بسته ای 4200  تومان
پنیر پیتزا 9595               کیلویی 13200 تومان
پنیر پیتزا ون                      کیلویی 11200تومان



تلفن های همراه امروزه به بخش جدایی ناپذیری از زندگی 
نه تنها افراد بالغ و بلکه کودکان نیز تبدیل شده است.

با توجه به استفاده روز افزون از تلفن های همراه در بین 
کودکان و نوجوانان،بر آن شدیم تا شما را با یک سری از 

مسائل در مورد این وسیله ارتباطی آشنا کنیم.
برای  همراه  تلفن  فواید  بهترین  از  یکی  شک  بدون 

کودکان و نوجوان قابلیت استفاده از تلفن همراه در شرایط 
اضطراری است؛در شرایطی مثل دور بودن از خانه برای 
مدتی طوالنی،بیرون رفتن به همراه دوستان و یا سایر 

شرایط می توان از تلفن همراه استفاده کرد.
مشکالت روحی

بر اساس مطالعات جدید انجام شده استفاده از تلفن همراه 

می تواند اعتیاد آور باشد،همچین ارتباطی مستقیم بین 
میزان استفاده از تلفن همراه و احساس افسردگی وجود 
دارد،بیشتر کودکان و نوجوانانی که در زمان حال دچار 
افسردگی هستند از تلفن همراه به مقدار زیادی استفاده 

می کنند.
همانند کاربران کامپیوتر،کاربران تلفن همراه که زمان 

زیادی را صرف فرستادن پیامک کرده و مجبورند برای 
دیدن عبارت بر روی صفحه و یا صفحه کلید به چشم 
خود فشار بیاورند و این امر به ضعیف شدن چشم ها منجر 

می شود.
اطالعات  تبادل  و  تولید  تنظیم:پلیس فضای 

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

معایب و محاسن استفاده از تلفن همراه در کودکان
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 سوت آغاز مسابقات هندبال نونهاالن پسرمنطقه 6کشور 
در خراسان جنوبی به صدا درآمد

مسابقات هندبال نونهاالن پسرمنطقه 6کشور با حضور7 تیم از 4 استان 
شرقی کشور در فردوس آغاز به کار کرد.

به گفته شریعتی رییس هیات هندبال استان در این دوره از مسابقات7 
. پرداخت  رقابت خواهند  به  با یکدیگر  استانهای شرق کشور  از   تیم 

مناسبت  به  کشور   6 منطقه  قهرمانی  هندبال  مسابقات  گفت:  وی 
گرامیداشت دهه امامت و والیت در خراسان جنوبی برگزار می شود که 
در این ماراتن ملی7 تیم ازاستانهای کرمان، سیستان وبلوچستان، یزد و 
خراسان جنوبی شرکت دارند . وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات از 
تاریخ12 لغایت 14 شهریور ماه جاری در سالن ورزشی فرهنگ دانشگاه 
پیام نور فردوس برگزار می شود که 2 تیم برتر این رقابت ها آبان ماه 
امسال به مسابقات مرحله نهایی هندبال قهرمانی کشور اعزام می شوند.

صعود تاریخی فوتبال ساحلی ایران به رده دوم جهان
 

جهان  دوم  رده  توانست  تاریخی  اتفاقی  در  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم 
را از آن خود کند.به گزارش ایسنا، در آخرین رده بندی تیم های ملی 
فوتبال ساحلی، ایران توانست برای نخستین بار به رده دوم جهان صعود 
کند.تاکنون هیچ کدام از تیم های ورزشی ایران موفق به کسب چنین 
جایگاهی در سطح جهانی نشده اند. تیم ملی ایران پایین تر از برزیل و 

باالتر از پرتغال و تاهیتی در این رده بندی قرار گرفته است.

۷ تیم مطرح که ممکن است
 به جام جهانی ۲۰۱۸ صعود نکنند  

7 تیمی بزرگ جهان برای صعود به جام جهانی 2۰1۸ روسیه شرایط 
بد و سختی دارند.به گزارش ایسنا و به نقل از آس، پس از پیروزی 

پنج شنبه شب فرانسه برابر هلند و شکست سوئد برابر بلغارستان به نظر 
می رسید فرانسه به راحتی به جام جهانی 2۰1۸ روسیه صعود می کند. 
باعث  لوکزامبورگ  برابر  تعجب برانگیز خروس ها  تساوی  این حال  با 
شد دوباره همه چیز برای تیم دیدیه  دشان سخت شود. آبی ها هنوز 
صدرنشین گروه شان هستند اما دو تعقیب کننده جدی به نام های سوئد 
و هلند دارند. دو بازی مهم فرانسه در آخرین هفته حکم مرگ و زندگی 
را دارد. فرانسه تنها تیم بزرگی نیست که برای رسیدن به جام جهانی 
تالش می کند. تیم های برجسته دیگری چون پرتغال، ایتالیا یا آرژانتین 

هم برای حضور در جام جهانی راه سختی را پیش رو دارند.

مقابله با سکته مغزی از راه شربت سرفه

دومین عامل مرگ و میر جهان سکته مغزی است. 
محققان امیدوارند بتوانند این مشکل فلج کننده را با 
کمک مولکولی که در شربت سینه وجود دارد درمان 
کنند.و همچنین  به این نتیجه رسیدند که مولکول 
مورد نظر چسبندگی هایی که بین پالکت ها ایجاد 
و باعث بروز لخته های خونی می شوند را نیز از 

بین می برد. در اینصورت مولکول به »فاکتور فون 
ویلبراند« نیز حمله می کند که این پروتئین عامل 
چسبندگی پالکت ها بوده و بویژه برای انعقاد خون 
بسیار ضرروی است. درمان با مولکول NAC باعث 
انتشار خونریزی کاهش لخته های خونین می شود    
 NAC که قیمت پایین و ایمنی ظاهری مولکول
بتواند دسترسی به درمانهای مربوط به لخته های 

خونی را در کشورهای فقیر افزایش دهد.

مکانیسم سفید کردن دندان ها چیست؟

پروسه سفید شدن دندان ها در پی آزاد شدن 
از مواد سفیدکننده و عبور اکسیژن  اکسیژن 
به  رسیدن  و  دندان  مینای  سخت  ازالیه 
توجه  با  می پذیرد،  صورت  زیرین  الیه های 
به شرایطی چون رنگ دندان، سن، ژنتیک، 
نوع ماده مورد استفاده و روش سفید کردن، 

خواهد  متفاوت  آنها  سفید شدن  زمان  مدت 
بود که در سریع ترین حالت ممکن در مطب 
با قوی ترین مواد  با نظارت دندانپزشک و  و 
زمان  دقیقه   9۰ تا   45 پروسه  این  موجود 
با  منزل  داخل  در سیستم های  و  برد  خواهد 
توجه به غلظت پایین تر مواد جهت جلوگیری 
از آسیب به بافت های لب و لثه به حدود 3۰ 

ساعت زمان طی 1۰ تا 15 روز نیازمندیم

3۰ کیلوگرم تریاک درنهبندان کشف شد

۸5۰گرم  و  3۰کیلو  کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
شاهوردي«در  غالمرضا  داد.»سرهنگ  خبر  شهرستان  این  در  تریاک 
مواد  محموله  انتقال  بر  مبني  خبري  کسب  گفت:با  خبر  این  تشریح 
بررسي  بالفاصله  نهبندان  شهرستان  مواصالتي  محورهاي  از  مخدر 
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وي افزود:روز گذشته مأموران 
یک  به  عبوري  محورهاي  کنترل  هنگام  نهبندان  انتظامي شهرستان 
از  بازرسی  در  و  بود مشکوک  در حرکت  باالیي  با سرعت  که  تریلي 
پرونده  تشکیل  با  متهم  و  کشف  تریاک  ۸5۰گرم  و  3۰کیلو  خودرو 

جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. 

افسردگی پس از زایمان؛ خطری جدی 
درکمین پدران 

دالیل  به  مادران  در  زایمان  از  پس  افسردگی 
روانی  اختالل  این  اما  می شود  ایجاد  مختلفی 
می تواند تاثیری مخرب بر سالمت روانی و جسمی 
پژوهش های  جدیدترین  بگذارد.براساس  پدران 
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا بدنیا 
 آمدن فرزند جدید و افزوده شدن مسئولیت ها، 

نوزاد  از  نگهداری  با  مربوط  استرس  و  نگرانی 
می تواند سبب افسردگی درپدران شود. افسردگی 
در پدران نیز پس از به دنیا آمدن نوزاد رخ می دهد و 
از هر 1۰ پدر یکی دچار افسردگی می شود. راه های 
برطرف کردن احساس افسردگی درپدرها، تنظیم 
ساعت خواب و استراحت، مصرف مواد غذایی 
سالم و دارای ارزش ویتامینی و پروتئینی، داشتن 

تفریح و سرگرمی و به ویژه ورزش کردن است.

 خواص دارویی سدر

برگ سدر قابض و مقوی معده است. همچنین 
خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ دارد؛ به همین 
موضعی  انگل های  درمان  برای  آن  از  دلیل 
)پوستی( استفاده می شود.جوشانده برگ آن در 
درمان عالئم سرماخوردگی موثر است و فشارخون 
را افزایش می دهد. از ضماد برگ آن در قدیم برای 

نرم کردن و درمان ورم و زخم ها استفاده می کردند. 
شستشوی موی سر با سدر باعث تمیزی و تقویت 
رشد مو شده و هنوز هم به همین منظور از آن استفاده 
می شود؛ به طوری که بسیاری از صنایع آرایشی از 
عصاره برگ آن انواع شامپوها را تهیه می کنند. 
مصرف خوراکی میوه سدر برای درمان برونشیت، 
سرفه و سل مفید است. میوه دارای طبیعت سرد و 

خشک و نارس آن قابض و نفخ زاست.

مضرات مصرف آنتی بیوتیک برای 
درمان جوش

جوش های صورت پدیده ای است که به طور 
کامل از بین نمی روند اما می توان التهاب آنها 
را  تحت کنترل درآورد و برهمین اساس برخی 
متخصصین پوست جهت درمان جوش صورت، 
آنتی بیوتیک را تجویز می کنند .  با مصرف این 
آنتی بیوتیک ها، میکروب های معمولی که در 

دهان و دستگاه تنفس وجود دارد نسبت به  آنتی 
بیوتیک ها مقاوم می شوند .  گر بعدا فرد دچار 
سینوزیت، عفونت گوش میانی و عفونت های 
ریوی شود دیگر با این داروها درمان نمی شود 
زیرا که  قبال برای جوش صورت استفاده شده و 
مقاومت آنتی بیوتیکی را در بدن ایجاد کرده است . 
آریترومایسین، آموکسی سیلین و سفیکسین را پر 

مصرف ترین آنتی بیوتیک ها در ایران هستند.

6 قربانی در تصادفات هفته گذشته خراسان جنوبی

 6 جنوبی  خراسان  شهری  برون  محورهای  در  گذشته  هفته  رانندگی  حوادث 
کشته و 69 زخمی برجا گذاشت.در هفته گذشته در جاده های خراسان جنوبی، 
 32 در  و  باختند  جان  نفر   6 تصادف  فقره   5 در  که  داد  رخ  تصادف  فقره   39
فقره تصادف 69 نفر زخمی شدند.سرهنگ رضایی بیشترین علت حوادث هفته 
گذشته در استان را به ترتیب عدم توجه به جلو با 42 درصد، تخطی از سرعت 
مطمئنه با  2۸ درصد و انحراف و تجاوز به چپ با 17 درصد اعالم کرد و افزود: 
دادن  رخ  زمان  است.بیشترین  بوده  خودرو  واژگونی  تصادفات،  نوع  درصد   39
تصادفات 12 ظهر تا 2۰ بود و خودروهای سواری بیشترین مقصران تصادفات 

هفته گذشته در جاده های استان بودند.

کشف ۱۸۲میلیون ریال احشام قاچاق  در شهرستان درمیان

این  از کشف 1۸2میلیون ریال احشام قاچاق در  انتظامي شهرستان درمیان  فرمانده 
شهرستان خبر داد.سرهنگ»محمود زال بیگي«گفت:مأموران انتظامی هنگام کنترل 
محورهای عبوری به یک وانت تویوتا حامل احشام مشکوک شدند و در بازرسي از 
خودرو تعداد 26رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند. سرهنگ 
زال بیگي با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالي این محموله قاچاق را 1۸2میلیون ریال 
برآورد کردند اظهار داشت:در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.وی اظهار داشت:با توجه 
به بیماري هاي  مشترک بین دام و انسان است،جابجایي و نقل و انتقال این گونه احشام 

بدون مجوز بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد. 

3۱۱۰4

مکتب نرجس)س( برگزار می کند:

ویژه برنامه عید غدیر خم  ۱43۸
زمان: چهارشنبه 15 شهریور )ساعت 9 صبح(

سخنران: حجت االسالم دکتر توحیدی )استاد حوزه
 و دانشگاه، کارشناس شبکه ماهواره ای والیت(
شنبه 18 شهریور همزمان با عید غدیر خم

ساعت: 9 صبح      مکان :   طالقانی ۱- مکتب نرجس)س(
واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(- کانون تخصصی مهدویت 

مکتب نرجس - پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس )س(

سالم بر تو اى امانتدار خدا در زمین و حجتش بر بندگان او
علی )ع( همیشه بزرگ است، در تمام فصول امیر عشـق 

همیشه امیـر می آید

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

  09159639065    علـی آبادی 
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رتبه نخست جشنواره ملی آش ایرانی از آن سرآشپزهای بیرجندی

گروه خبر-جشنواره ملی آش ایرانی یکی از معتبرترین جشنواره های ملی است که از سال 1384 در استان زنجان با حضور برترین سرآشپزهای کشور برگزار می شود. 
 معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بتول نقی زاده کاخکی مدیر یک سفره خانه سنتی در بیرجند ، 

مقام اول دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی را کسب کرد. عربی افزود: در جشنواره ملی آش ایرانی 45 گروه آشپزی با پخت 42 نوع آش محلی باهم رقابت کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تفکر بسیجی، تفکر تکامل است

قوسی - صبح روز گذشته مراسم بدرقه دانشجویان 
جهادگر بسیجی دانشگاه بیرجند با حضور نماینده ولی 
فقیه برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم عبادی، 
نماینده ولی فقیه بیان کرد: برای خداوند ممکن بود 
که همه مردم را مانند سلمان و ابوذر خلق کند اما 
تکامل در اختیار و انتخاب مسیر است. وی ادامه داد: 
وقتی سخن از اندیشه بسیجی می شود از تعهدهای 
جهادی سخن به میان می آید و اینها تعبیراتی است 
که از متن انقالب رویش پیدا کرده است. وی با اشاره 
به این که برنامه ما برنامه تکامل است، افزود: تا جهاد 
صورت نگیرد اخالص حاصل نمی شود و اگر انسان 
خود را از بند غفلت و غرور نتواند نجات دهد فسیل 
می شود و تفکر بسیجی، تفکر تکامل است. نماینده 
ولی فقیه خاطرنشان کرد: سطح مادیات با معنویات 
دیگران  به  دارد  نیاز  انسان  و  نیست  مقایسه  قابل 
کمک کند و درد دیگری را احساس کند و این کمال 
است. حجت االسالم عبادی با مخاطب قرار دادن 
جهادگران بسیجی گفت: شما جهادگران به سیره امام 
علی )ع( اقتدا کرده اید و این منتی است که بر شما 
نهاده شده است و از بابت دعای خیر پدر و مادر است. 

حضور صنعتگران و تعاوني هاي اتحادیه
 صنایع دستي و بازارچه دائمی باغ اکبریه  در
 نمایشگاه تعاون ، توانمندی ها و مشاغل خرد 

امیرآبادیزاده-نمایشگاه تعاون، توانمندی ها و مشاغل 
خرد روز گذشته به مناسبت هفته تعاون در محل 
نمایشگاه بین المللی بیرجند گشایش یافت که در این 
نمایشگاه صنعتگران صنایع دستی استان نیز حضور 

تولیدات  های  حوزه  در  که  صنعتگران  این  دارند. 
نمدی ،چرمی،مشبک فلز،تذهیب و معرق مشغول به 
فعالیت می باشند تولیدات آثار صنایع دستی خود را 
برای فروش در این نمایشگاه عرضه کرده اند. این 
نمایشگاه از 13 الی 1۷ شهریور و از ساعت 1۷ الی 

22 بر روی عالقه مندان باز است.

تسهیالت میلیاردی با سود صفر درصد 
برای روستاهای مرزی استان

استان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر  برزجی- 
ازتخصیص تسهیالت میلیاردی با نرخ سود صفر 
و  داد  خبر  استان  مرزی  روستاهای  برای  درصد 
گفت: این تسهیالت در قالب طرح های مشارکتی 
در  جمعیت  ماندگاری  و  اشتغال  ایجاد  منظور  به 
روستاهای مرزی خراسان جنوبی اختصاص می یابد. 
زنگنه در گفتگو با آوا عنوان کرد: صندوق کارآفرینی 
امید با رویکرد حمایتی به دنبال ایجاد کسب و کار 
خرد با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته به خصوص 
در روستاها و مناطق عشایری است. وی با بیان اینکه 
تسهیالت این صندوق تماما قرض الحسنه می باشد 
افزود: این تسهیالت نا نرخ  4درصد،3 درصد و صفر 
درصد به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود. مدیر 
صندوق کارآفرین امید خاطر نشان کرد: تسهیالت 
در بخش معیشتی و ازدواج جوانان برای هر زوج 
10 میلیون تومان و در بخش اشتغالزایی نیز برای 
مشاغل خانگی 15 میلیون تومان، خویش فرمایی 
30 میلیون تومان و کارفرمایی تا سقف 100 میلیون 
تومان با بازپرداخت 36 ماهه و 60 ماهه اختصاص 
در  مشارکتی  طرح   10 اجرای  از  وی  یابد.  می 
روستاهای استان خبر داد و گفت: برای این طرح ها 
در مناطق مرزی تسهیالت صفر درصد و در مناطق 
غیر مرزی 3 درصد در نظر گرفته شده است. زنگنه 
با بیان اینکه هم اکنون تسهیالت میلیاردی صفر 
درصدی در روستاهای مرزی استان در حال واگذاری 
است گفت: 5 طرح مشارکتی در حال تجهیز و 5 
طرح دیگر نیز در مرحله صدور مجوز می باشد. وی 
با تاکید بر اینکه شرایط اعطای تسهیالت صندوق 
کارآفرینی امید با سایر موسسات و بانکها متفاوت 
است افزود: ما به دنبال ایجاد کسب و کار و تثبیت 
اقتصادی  توجیه  که  طرحی  هر  لذا  هستیم  شغل 
داشته باشد و متناسب با شرایط استان باشد پذیرفته 
می شود. این مقام مسئول، طرح های دانش بنیان 
و مبتکرانه مبتنی بر محصوالت راهبردی استان را 
در اولویت واگذاری تسهیالت عنوان کرد و گفت: در 
بحث ضمانت نیز این صندوق روشهای آسانتری از 
سایر موسسات مالی در پیش گرفته به نحوی که 
معتمدین روستاها ،امالک وآب روستاییان به عنوان 

ضمانت پذیرفته می شود.
 

بیمارستان خوسف اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریالی 
گرفت

بیرجند،  شهرستان های  مردم  خبر-نماینده  گروه 
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
پیگیری های انجام شده وزارت بهداشت برای تکمیل 
شهرستان  خوابی  تخت   32 بیمارستان  احداث  و 
خوسف 120 میلیارد ریال اختصاص داد.حجت االسالم 
سید محمدباقر عبادی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
در  اعتبار  گرفتن  برای  زیادی  پیگیری  و  تالش 
خصوص احداث بیمارستان خوسف انجام شد وزارت 
بهداشت برای تکمیل و احداث بیمارستان 32 تخت 
خوابی این شهرستان 120 میلیارد ریال اختصاص داد.
وی افزود: طرح توسعه بیمارستان خوسف از 10 به 
32 تخت خوابی جزو طرح های جدول شماره 20 
قانون بودجه در سال جاری است که برای تکمیل 
آن با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان اعتبار مورد 
نیاز از جزء 101 ردیف 530000 تامین شده است.

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی
 با بایدها ونبایدهای صادراتی ایران

و  بایدها  با  آشنایی   “ آموزشی  امیرآبادیزاده-دوره 
نباید های صادراتی ایران” با استقبال چند تن از 
تجار و بازرگانان استان صبح روز گذشته در محل 
اتاق بازرگانی خراسان جنوبی برگزار شد.این دوره 

که با تدریس دکتر مظفر ناصری صورت پذیرفت 
فرایند  الزامات  با  آشنایی  قبیل  از  محورهایی  به 
صادرات،بایدها و نبایدهای صادراتی ایران ،آشنایی 
نظام  با  ایران،آشنایی  در  کاال  واردات  فرایند  با 
انجام محاسبات هزینه های  تعرفه گمرکی،نحوه 
حوزه  در  اطالعاتی  های  بانک  با  واردات،آشنایی 
تجارت خارجی و همچنین آشنایی با قوانین مناطق 
صادرات  توسعه  حوزه  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
پرداخته شد. گفتنی است به شرکت کنندگان این 

دوره، گواهینامه اعطا خواهد شد.

افزایش عملکرد دوبرابری گندم شهرستان 
درمیان با کشت الگویی تولیدی، ترویجی

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان 
با بیان این که 18 هکتار از اراضی کشاورزی این 
ارقام جدید  با  الگویی گندم  شهرستان زیر کشت 
عنوان کرد: سایت  است  رفته  “روشن”  و  “الوند” 
الگویی تولیدی ، ترویجی گندم در قنات علی آباد، 
محمدآباد و طبس مسینا با مجموع 8 هکتار و در 
چاه عطائیه با 10 هکتار می باشد. ضیائیان احمدی 
با اشاره به این که برای این کار از امکانات و سطوح 
شهرستان  در  رو  پیش  کشاورزان  مکانیزاسیون 
استفاده کرده ایم ادامه داد: مزارع اطراف این سایت 
ها تحت پوشش آموزش در رابطه با کشت گندم 
مکانیزه قرار می گیرند.به گفته وی در همین راستا، 
دستگاه خطی کار 81۷ با بهره وری باال و مصرف 
برق پایین و دستگاه تسطیح لیزری اراضی را به 
کشاورزان معرفی کرده ایم تا تغییر در سطح کشت 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  کنند.مدیر  مشاهده  را 
از  شهرستان  کشاورزان  که  این  بیان  با  درمیان 
رقم محلی )سرخ تخم( استفاده می کنند و به آن 
ایمان دارند اضافه کرد: ولی نتایج استفاده از ارقام 
اصالح شده جدید در سال گذشته افزایش عملکرد 
دو برابری محصول را نشان داده است و در پی آن 
امسال دوبرابر سال گذشته برای بذرهای اصالح 
از  همچنین  ضیائیان  ایم.  داشته  متقاضی  شده 
میلیارد ریال تسهیالت سرمازدگی  تخصیص 10 
شهرستان  کشاورزی  بخش  دیدگان  خسارت  به 
درمیان خبر داد و افزود: درمجموع سطح خسارت 
سرمازدگی شهرستان بیش از 10 هزار و 4۷3 متر 
مربع بوده است. وی خاطرنشان کرد: درمجموع به 
491 نفر از خسارت دیدگان تسهیالت اختصاص 
خواهد یافت و این تسهیالت بصورت 10 ساله و با 

کارمزد 5 درصد اعطا خواهد شد.

اختصاص ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای تولیدی مشکل دار

 مهر-رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان
هزار   30 امسال  گفت:  کشور  کنندگان  تولید  و   
تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
فروش خوبی  بازار  که محصوالتشان  دار  مشکل 
دارد اختصاص می یابد.سیدمحمود نوابی در مراسم 
افتتاحیه یک واحد صنعتی در شهر مود با اشاره به 
راهبردهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اظهار کرد: ایجاد تسهیالت در حوزه کسب و کار، 
روان سازی واحدهای صنعتی و حذف گلوگاه ها 
از جمله این راهبردهای جدید وزارت است. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نباید از 
کلمه محروم برای جذب سرمایه گذار استفاده کرد 
 چراکه همین کلمه سرمایه گذار را دلسرد می کند،
  عنوان داشت: در استان هایی همچون خراسان جنوبی
برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن شده و  باید   
ادارات مالیات، تامین اجتماعی و محیط زیست و 
دیگر دستگاه های اجرایی باید در خدمت سرمایه 
در  گذار  سرمایه  پذیرش  فرهنگ  تا  باشند  گذار 
اینگونه استان ها نهادینه شود. نوابی از اجرای 180 
کیلومتر خط عملیات ژیوفیزیک هوایی در کشور از 
سال 80 تا 92 خبر داد و گفت: از سال 92 تا 95، 
300 هزار کیلومتر خطی به این میزان افزوده شده 
که یک سوم آن در خراسان جنوبی  اجرا شده است.

کارخانه پودر کیمیای زنوک سربیشه
 به بهره برداري رسید

غالمی-دیروز با حضور معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
زنوک  کیمیاي  پودر  کنندگان،کارخانه  تولید  و 
تولیدي  رسید.محصول  برداري  بهره  به  سربیشه 
میکرومنیزه  پودر  زنوک؛  کیمیاي  پودر  کارخانه 
بنتونیت است که با سرمایه گذاري 20 میلیارد ریال 
و اشتغال 10 نفر به بهره برداري رسید.شایان ذکر 
است؛ ظرفیت تولید این کارخانه 35 هزار تن است

یی
گو

:  زن
س

عک

ری
 اکب

س: 
عک

خبرهای معدنی از استانی طالیی
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  حسینی- 
متعددی  خبرهای  حالی  در  استان  تجارت 
داد  ارائه  استان  معدنی  های  پیشرفت  از 
معدنی  ماده  برداشت  و  تجهیز  عملیات  که 
حضور  با  دیروز  آزمایش  انجام  برای  طالدار 
کشور  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
کرد:  عنوان  باره  این  در  انجام شد. شهرکی 
نتایج مثبت، کارخانه آن در سال  در صورت 
ظرفیت  به  و  رسیده  برداری  بهره  به   96
دیروز  صبح  شود.  می  اضافه  استان  طالی 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  همایش 
معدن  صنعت،  وزیر  معاون  نوابی  حضور  با 
و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان و میراخورلو 
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
برگزار شد.دلیر رئیس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان با ایراد سخنرانی درباره این 
انجمن از نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خواستار عضویت در کمیسیون ها و 
شوراهای اداری استان شد و عنوان کرد: بعضا 
دستگاه های دولتی اطالعات را در اختیار ما 
قرار نمی دهند.در حالی که حق مصرف کننده 
است که آگاه باشد. وی با بیان این که ادارات 
در  کرد:  اضافه  دارند  خودی  با  جنگ  استان 
سایر استان ها هماهنگ با یکدیگر برای ارائه 

امتیاز به شهروندان تالش می کنند.

شناسایی 2 میلیون تن آهن در استان
نیز  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
عملیات  کیلومتر خطی  هزار  اجرای 200  از 
افزود:   . داد  خبر  تاکنون  هوایی  ژئوفیزیک 
نتایج عملیات اکتشافی ژئوفیزیک هوایی به 
اعالم  با  . شهرکی  خواهد شد  اعالم  زودی 
حدود  ذخیره  ظرفیت  با  معدنی  که  این 

سال  در  استحصال  قابل  طالی  تن  چهار 
ادامه داد: همچنین  95 شناسایی شده است 
مطالعات  خونیک  در  طال  حوزه  در  معدنی 
به گفته  است.  اتمام رسیده  به  آن  اکتشافی 
وی 10 هزار تن کانسنگ طال از این معدن، 
برای آزمایش کاربردی جهت استحصال طال 
از  مثبت  نتایج  در صورت  که  شده  برداشت 
امتحان تکنولوژی، طراحی کارخانه در دستور 
کار استان قرار گرفته و تا پایان سال تکلیف 
در ارتباط با شروع عملیات مشخص خواهد 
تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت  شد. 
همچنین به انجام اکتشافات در حوزه معدنی 
سرب و روی در عشق آباد طبس اشاره و بیان 
کرد: کار اکتشاف و تعیین ذخیره امسال انجام 
توسعه  طرح  اجرای  از  شهرکی  شد.  خواهد 
یادآور  و  داد  خبر  زغال  اکتشافی  مطالعات 
شد: در حوزه سنگ های تزیینی و مرمر نیز 
فراخوان و آگهی داده شده است.  وی با بیان 
مواد  ذخیره  تن  میلیون  دو  تاکنون  که  این 
است  شده  شناسایی  استان  در  آهن  معدنی 
این  عنوان کرد: خوشبختانه صنایع تکمیلی 
مواد مانند فوالد قاین و چدن خوسف در حال 

احداث است.

شناسایی )لیتیوم( در استان
به  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
افزود:  و  کرد  اشاره  مرزی  نوار  اکتشافات 
تاکنون ذخایر جدیدی از مواد های معدنی نو 
مانند )لیتیوم( در استان شناسایی شده است 
معرفی  دیگری  معدنی  مواد   زودی  به  که 
خواهد شد.شهرکی با با اشاره به این که 90 
درصد مواد معدنی تولیدی در استان فرآوری 
می شوند ، خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت 
بالغ بر  سه طرح ملی در استان اجرا شده و 
30 میلیارد تومان تسهیالت به آنان داده شده 

است.وی به 16 میلیون یورو فایناس جذب 
کرد:  اضافه  و  اشاره  استان  فوالد  در  شده 
فاینانس  یورو  میلیون  نیز ۷0  امسال  ابتدای 
برای توسعه زغال سنگ تصویب شده است، 
همچنین واحد فرآوری منیزیت استان نیز به 
خوبی شکل گرفته و یک واحد نیز امسال در 

شهرک صنعتی در حال احداث است. رئیس 
دولت  اینکه  بیان  با  معدن  صنعت  سازمان 
برای  خوبی  امکانات  جنوبی  خراسان  برای 
توسعه زیرساخت ها ارائه کرده است٬ گفت: تا 
80 درصد زمین ها واگذاری در شهرک های 
صنعتی با تخفیف های باال است. شهرکی از 
نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف 
اصالح  خواستار  کنندگان  تولید  و  کنندگان 
ثابت  که مدت هاست  ای  یارانه  نان  قیمت 

مانده شد.

برای استان وضع قرمز 
اعالم می کنم!

نهبندان  و  سربیشه  مردم  نماینده  افضلی 
درمجلس شورای اسالمی نیزبا تاکید بر این 
گنج  و  ظرفیت  جنوبی  خراسان  معادن  که 

بسیار خوبی برای پایداری اشتغال مرزنشینان 
است عنوان کرد: اعالم وضع قرمز برای استان 
می کنم و باید به این استان توجه ویژه شود. 
های  استان  به  گذاران  سرمایه  وی  گفته  به 
آیند مانند خراسان جنوبی کمتر می   محروم 

 بنابراین باید دولت کمک و حمایت کند.

 کاالی بی هویت دست مردم
 نمی دهیم

مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  رئیس 
کنندگان و تولید کنندگان نیز با بیان این که 
محرومیت  ها  استان  برای  محرومیت  تکرار 
محرومیت  عنوان  باید  داد:  ادامه  آورد،  می 
و  جنوبی  خراسان  مانند  هایی  استان  از  را 
نوابی  شود.  برداشته  بلوچستان  و  سیستان 
حقوق  از  حمایت  همایش   16 برگزاری  به 
مصرف کنندگان در کشور تا کنون اشاره و 
خاطرنشان کرد: هفدهمین همایش نیز در 9 
اسفند ماه برگزار خواهد شد. وی با دعوت از 
صنایع استان که در سطح ملی فعالیت دارند 
بیان کرد: در خراسان جنوبی 23 واحد ارزیابی 
از این تعداد هفت واحد به عنوان  شدند که 
این  بر  تاکید  با  اند.وی  شده  منتخب  نمونه 

که در راستای مبارزه با کاالی قاچاق برنامه 
ریزی هایی انجام شده تصریح کرد: کاالی 
بی هویت دست مردم نمی دهیم. معاون وزیر 
ماده 6  به  اشاره  با  و تجارت  صنعت، معدن 
همه  کرد:  عنوان  کنندگان  مصرف  حقوق 
دستگاه های دولتی موظف اند فرآیند کار خود 
را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند، 
استانداری نیز باید با مشارکت انجمن حمایت 
از مصرف کننده دستگاه های اجرایی را رتبه 

بندی کند.

جنس فروخته شده پس گرفته
 می شود!

نوابی بر “حق الناس بر حق ا... مقدم است” 
تاکید و خاطرنشان کرد: “شعار جنس فروخته 
“به جنس  باید  نمی شود”  گرفته  شده پس 
فروخته شده پس گرفته می شود” تغییر کند، 
با سامانه  افراد  دیده شود  اگر چنین شعاری 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان   124
تولیدکنندگان تماس بگیرند تا تذکر الزم داده 
شود. به گفته وی این شعار حتی در کشورهای 
کمتر توسعه یافته هم دیده نمی شود!رئیس 
تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
کنندگان با اشاره به اجرای طرح تغییر قیمت 
کاال  تولید  محل  در  طرح  این  در  گفت:  ها 
قیمت تولید کننده درج خواهد شد و در محل 
شود. می  درج  کننده  مصرف  قیمت   عرضه 
 نوابی با تاکید بر اینکه این مصرف کننده را 
متضرر نخواهد کرد، بیان کرد: اگر احساس 
کنیم این طرح  موجب افزایش قیمت ها و 
مشکالت در بازار می شود مطمئنا لغو خواهد 
شد. وی با بیان این که مطابق قانون تبلیغات 
اغوا کننده جرم محسوب می شود، یادآور شد:  
شهرداری ها نیز باید بیلبوردها را رایگان در 

اختیار تولید کنندگان ایرانی قرار دهند.

48 درصد متوفیان و 29 درصد تصادفات فوتی شهریور در کاروان های 

عروس ُکشون
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  قاسمی- 
استان اظهار کرد: طبق آمار 48 درصد متوفیان 
و 29 درصد تصادفات فوتی در شهریور سال 
95 در کاروان های مراسم عروسی اتفاق افتاده 
است و از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و 23 
فقره تصادف داشته ایم که از این تعداد 93 نفر 
اند. »رضایی« روز گذشته در  آن فوت کرده 
نشست هماهنگی دستگاه های مرتبط ترافیکی 
با طرح تابستانه استان افزود: در مقایسه با سال 
گذشته 3 درصد تلفات جاده ای کاهش ولی 
تعداد مجروحان 28 درصد افزایش داشته است. 
وی تصریح کرد که از ابتدای تابستان و شروع 
طرح تابستانی تاکنون در اثر حوادث رانندگی 
در جاده های استان 50 نفر فوت و 653 نفر 
مجروح شده اند. به گفتۀ وی این در حالی است 
که در سال جاری شاهد کاهش 4 درصدی 
فوتی نسبت به سال گذشته بوده ایم ولی تعداد 

مجروحین 40 درصد افزایش داشته است.
تمام دستگاه های متولی در شهریور 

امسال برای کاهش
 تصادفات همکاری کنند

رئیس پلیس راه استان خاطر نشان کرد: با توجه 

به اینکه در نیمه آخر شهریور ماه با افزایش 
مسافرت ها روبه رو هستیم و به تعداد خسارت 
های ناشی از حوادث رانندگی افزوده خواهد شد 
باید همه دستگاه های متولی با تمامی امکانات 
و تجهیزات مورد اختیار در صحنه حاضر شوند. 
شهریور  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  »رضایی« 
امسال تاکنون شاهد 64 تصادف در راه های 
هماهنگی  کرد: طبق  تاکید  ایم،  بوده  استان 
و  قوانین  متخلفان  با  آمده  عمل  به  های 
مقررات راهنمایی و رانندگی در مدت باقیمانده 
طرح تابستانی با جدیت برخورد می شود. وی 
با اشاره به 153 نقطه حادثه خیز استان بیان 
کرد که تا کنون 26 نقطه آشکار سازی شده 
سریعتر  هرچه  باید  هم  نقاط  دیگر  و  است 
مشخص شود  و  به همین دلیل از دستگاه 
های مربوطه می خواهیم که ضمن فرهنگ 
سازی با همراهی و هم افزایی با این مجموعه 
در کاهش خسارت های این حوزه تالش کنند.

برپایی بازارچه های بین راهی
 برای کاهش تصادفات

استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
بهتر  تصادفات  کاهش  برای  اینکه  بیان  با 

فردوس-  دوم  باند  تر  سریع  چه  هر  است 
خواست  در  برسد،  برداری  بهره  به  دیهوک 
کرد: 10دستگاه خودروی کنترل نامحسوس 
شوند.  مستقر  استان  های  راه  در  هم  دیگر 
»رضایی« به برپایی ایستگاه های صلواتی در 
راه های روستایی استان اشاره کرد و افزود: 
راه  اساسی  مشکالت  از  یکی  موضوع  این 
های استان می باشد و درخواست داریم که 
ایمنی  اقدامات  ایستگاه های صلواتی  بانیان 
را رعایت کنند. وی خاطرنشان کرد: برپایی 
بازارچه های محلی و سنتی در مسیر حرکت 
مسافران بین راهی در مناطق کویری استان 
می تواند از خستگی و خواب آلودگی رانندگان 

جلوگیری کند.
پیمانکاران  تومانی  میلیارد   ۳۳ طلب 

محور بیرجند- قاین
مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه و 
بیان  با  جلسه  این  در  نیز  استان  شهرسازی 
 33 قائن  بیرجند-  محور  پیمانکاران  اینکه 
کرد:  اظهار  هستند،   طلبکار  تومان  میلیارد 
این  راهسازی  کار  موضوع،  این  رغم  علی 
محور هنوز تعطیل نشده است و به   کار خود 

ادامه داده اند. »رجبی« عنوان کرد که طی 
هفته دولت امسال 81 کیلومتر راه روستایی 
در خراسان جنوبی افتتاح شده است. وی به 
باند دوم محور دیهوک- فردوس اشاره کرد 
و  گفت: 10 کیلومتر از این محور امسال به 
بهره برداری رسید و 19 کیلومتر باقی مانده 

در سال 9۷ به بهره برداری می رسد. 
 افزایش خودروهای کنترل نامحسوس
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل 
با  جلسه  این  در  هم  استان  ای  جاده  نقل  و 
اشاره به بحث خودروهای کنترل نامحسوس 
تعداد  تا  کرد  خواهیم  تالش  که  کرد  عنوان 
این خودروها در جاده های استان افزایش پیدا 
کند. »آرزومندان« افزود: گشت های راهداری 
همواره در راه های استان حضور دارند و طی 
مدت باقی مانده از طرح تابستان حضور پررنگ 
تری خواهند داشت تا مشکلی به وجود نیاید. 
وی اظهار کرد که همچنین 14 دستگاه دوربین 
نیز  و  دارد  وجود  استان  های  راه  در  نظارتی 
دستگاه   5 تخلف،  ثبت  دوربین  دستگاه   4۷
تابلوهای پیام نما و 62 دستگاه تردد شمار در 

راه های استان داریم.

تحویل پایگاه دیگ رستم به استان
مسئول فوریت های پزشکی بیرجند نیز در این 
مراسم اظهار کرد: طی طرح تابستان امسال 
61 پایگاه اورژانس جاده ای و 11۷ آمبوالنس 
فعال در راه های استان داریم. »محمدنژاد« به 
پایگاه اورژانس دیگ رستم اشاره کرد و افزود: 
این پایگاه که در گذشته در اختیار استان کرمان 

بود اکنون تحویل خراسان جنوبی شده است.
 از ابتدای امسال بیش از 

یک میلیون بازدید از موزه ها
تأمین  و  گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون 
منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
این ستاد عنوان  استان هم در  و گردشگری 
کرد که از ابتدای سال 88۷ هزار و 985 نفر 
و  میلیون  یک  و  اند  داشته  اقامت  استان  در 
449 هزار و  530 بازدید از موزه ها و اماکن 
گردشگری در استان داشته ایم. »عربی« بیان 
کرد که تاکنون برخی از شهرستان هایی که 
جاذبه های گردشگری داشته اند تابلوهای دو 
زبانه ای را برای گردشگران نصب کرده اند و 
امیدواریم دیگر مناطق هم برای جذی گردشگر 

و اطالع رسانی این کار را انجام دهند.

کنفرانس هپاتیت در بیرجند برگزار می شود

حذف کامل هپاتیت تا ۱4۱۰
هپاتیت  کنفرانس  علمی  دبیر  قاسمی- 
بیرجند با بیان اینکه هپاتیت از بیماری های 
است  بوده  آفرین  مشکل  و  مهم  و  قدیمی 
است،  آن  به  پرداختن  اهمیت  نشانه  این  و 
اظهار کرد: خوشبختانه از سال ۷2 اقدامات 
خوبی انجام شد که از جمله آنان می توان به 
اشاره کرد. »ضیائی«  نوزدان  واکسیناسیون 
با  خبرنگاران  با  ای  جلسه  در  گذشته  روز 
در  هپاتیت  کنفرانس  برگزاری  موضوع 
بیرجند، افزود: همین موضوع باعث کاهش 
از منطقه پر شیوع به  هپاتیت B در کشور 
در  همچنین  داد:  ادامه  وی  شد.  متوسط 
ساخته  جدیدی  داروهای  دیگر  کشورهای 
شده است که در سال گذشته در ایران هم 
ساخته شد. به گفتۀ وی هدف این کنفرانس 
ها این است که هپاتیت تا سال 1410 کامال 
نیز در تالش است  ایران  ریشه کن شود و 
هدف  این  به  سال  این  از  زودتر  حتی  که 

دست پیدا کند.

ارائه 5 سخنرانی خارجی در کنفرانس
از  هدف  که  کرد  عنوان  مسئول  مقام  این 
برگزاری این کنفرانس اطالع رسانی و یادگیری 
و آوردن روش های جدید تشخیص و درمان 
است و اینکه ارتباط سازنده ای با افراد شرکت 
کننده و مهمانان کشورهای دیگر می باشد. 
کنفرانس  این  های  برنامه  درباره  »ضیائی« 
و  علمی،  نشست  شامل  که  کرد  بیان  هم 
بازدید از مکان های تاریخی، گردشگری در 
روز اول است. وی هدف از این بازدید ها را 
معرفی جاذبه های ادبی، فرهنگی، گردشگری 
و توانمندی های استان دانست. به گفتۀ وی در 
روز کنفرانس نیز 14 سخنرانی خواهد بود که 5 

نفر آنان خارجی و 9 نفر داخلی هستند.  

درمان 98  درصدی هپاتیت
دبیر علمی کنفرانس هپاتیت با اشاره به اینکه 
می  درمان  کامال  هپاتیت  درصد  امروزه 98 
اسپانسر  شرکت   3 اکنون  کرد:  اظهار  شود، 

ارائه شده به  تا خدمات و داروهای  اند  شده 
باشد  رایگان  ها  بیمه  پوشش  بیماران تحت 
و تالش می کنیم تا آزمایشگاه ها هم این 
همکاری را با ما داشته باشند. »ضیائی« ادامه 
داد: کسانی که شرایط خاصی از قبیل دریافت 
خون تا قبل از سال ۷5 را داشته اند، چون تا 
قبل از این سال خون ها برای بیماری هپاتیت 
آزمایش نمی شده است و همچنین کسانی 
که در جبهه جنگ و مرزها خدمت کرده اند 
و آسیب دیده اند، آزمایش هپاتیت را بدهند. 
وی تصریح کرد: همچنین افرادی که سابقه 
زندان و سابقه این بیماری در خانواده  را دارند، 
رفتارهای پرخطر داشته اند، معتادان تزریقی 
و افراد دارای تاتو و خالکوبی، حتما آزمایش 
این  انجام دهند. به گفتۀ وی در  را  هپاتیت 
شرکت  حضوری  نفر   400 حدود  کنفرانس 
خواهند کرد و نامحدود نیز افرادی هستند که 
از طریق سامانه ببینیار می توانند آنالین این 

برنامه را آنالین تماشا کنند.  

اعضای هیئت  دانشگاه،  ارتقاء علمی 
علمی و دانشجویان هدف 

برگزاری کنفرانس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس 
این  بیرجند اظهار کرد که  کنفرانس هپاتیت 
کنفرانس در روز چهارم کنفرانس بین المللی 
هپاتیت در شیراز و بیرجند در 19 شهریور برگزار 
می شود. »قائمی« عنوان کرد که هدف از این 
کنفرانس که به سختی و با پیگیری های یک 
ساله محقق شد، ارتقاء علمی دانشگاه، اعضای 
خاطر  است. وی  دانشجویان  و  علمی  هیئت 
نشان کرد که امیدواریم بازخورد خوبی داشته 
باشد و عالوه بر دانشگاه بیرجند، مراکز دیگر 

هم در بخش پژوهش و آموزش فعال شوند.

ارتباطات سازنده بین المللی از دیگر 
اهداف برگزاری کنفرانس هپاتیت

این جلسه  در  نیز  کنفرانس  این  رئیس  نائب 
مربوط  کنفرانس  از  هدف  که  کرد  عنوان 

افزایش آگاهی مردم و ارتباط با دیگر کشورها 
و ارائه توانندی های خودمان می باشد. »طوبی 
کاظمی« افزود: همچنین برای ما مهم است که 
در سطح ملی و بین المللی خود را نشان دهیم 

چون به گونه ای آبروی کشور است.
برای اولین بار ارائه پوستر الکترونیکی 

مقاله ها/ 2 ایده دانشجویی
 در راستای ریشه کنی هپاتیت

به  اشاره  با  هم  کنفرانس  این  اجرایی  دبیر 
شده  ارسال  دبیرخانه  به  مقاله   112 اینکه 
بود، عنوان کرد: 46 مقاله عالوه بر 14 مقاله 
سخنرانی بعد از بررسی هیئت داوران به شکل 
پوستر ارائه خواهد شد. »شریف زاده« افزود: 
همچنین برای اولین بار پوستر برخی از مقاله 
ها الکترونیکی ارائه می شود و اگر موفقیت 
آمیز باشد در سال های بعد هم ادامه دار می 
شود. وی مدعی شد که 2 ایده جدید هم در 
راستای  در  که  شد  خواهد  مطرح  کنفرانس 

ریشه کنی کامل هپاتیت می باشد.

عکس:احسان توال
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شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
نقص های خود را برطرف کند

مرتضی الویری نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 
درباره انتقاد برخی اصالح طلبان از عملکرد شورای 
عالی سياستگذاری اصالح طلبان و اینکه ماموریت 
این شورا پایان یافته است، اظهار کرد: اگر شورای 
نمی شد  عالی سياستگذاری اصالح طلبان تشکيل 
دست  به  هم   96 و   94 انتخابات  دو  در  پيروزی 
نمی آمد، از منتقدان می خواهم به شرایطی که در 
نبود این شورا به وجود می آمد، فکر کنند. وی افزود: 
بنده مجموعا عملکرد شورای عالی سياستگذاری 
البته  می کنم  ارزیابی  مثبت  را  اصالح طلبان 

نقص هایی هم دارد که باید برطرف شود.

پیشنهاد عجیب و غریب
 حمید بقایی به مهدی خزعلی!

پایگاه خبری شهدای ایران در خبری اعالم کرد 
که حميد بقایی در تویيتر خود خطاب به یکی از 
حاميان جریان فتنه که در زندان به سر می برد، 
نوشت: هر چند آقای مهدی خزعلی از نظر سياسی 
سخن  بسيار  ما  عليه  و  هستند  ما  مقابل  نقطه 
گفته اند اما از منظر اسالمی و انسانی به ایشان 
توصيه می کنم در صورت بستری شدن از خوردن 

داروهای بی نام و نشان جدا خودداری کنند«!

حاجی بابایی: دیوان محاسبات بگوید 
چقدر از نجومی ها برگشت؟

حميدرضا حاجی بابایی با بيان اینکه موضوع تبرئه 
مدیران نجومی بگير از سوی دیوان محاسبات به 
صورت جسته و گریخته به گوش ما رسيده است، 
اظهار کرد: ریشه این مشکل به مجلس و ضعف 
و  برنامه  کميسيون  عضو  برمی گردد.  آن  نظارت 
بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات و  بازرسی 
کل کشور بگوید چقدر از حقوق های نجومی پس 

گرفته شده است؟

موحدی کرمانی: مبادا در دولت 
حاکمیت پول و پارتی محقق شود

آیت ا... موحدی کرمانی گفت: مبادا در دولت، ادارات 
و نهادها پول و پارتی حاکم باشد که با پرداخت پول 
و زیرميزی مشکالت حل شود و کسی که پول نداد 
مشکلش باقی بماند یا اگر فردی پارتی داشت و فرد 
دانه درشتی سفارش کرد به آن عمل کنند اما اگر 
فردی پارتی نداشت به کارش رسيدگی نشود؛ خدا 
به  اسالمی  نظام  در حکومت  چنين وضعی  نکند 
وجود آید. وی در خصوص ویژگی های یک دولت 
انقالبی با تاکيد بر اینکه دولت انقالبی همان دولت 
اسالمی است، اظهار کرد: مسئولين باید مسئوليت 
 خود را بشناسند؛ فردی که در راس مسئوليتی قرار 
می گيرد باید بداند وظيفه شرعی او چيست و خدا از 

او چه می خواهد.

دبیر تشخیص مصلحت نظام: عربستان 
صداقتش را با عذرخواهی نشان دهد

محسن رضایی در کنفرانس خبری با رسانه های 
عراقی، در پاسخ سوال خبرنگار ایرنا درباره سياست 
نرمشی که ریاض نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
است،  پيش گرفته  در  منطقه  برخی کشورهای  و 
و  دوستی  در  از  و  است  صادق  ریاض  اگر  گفت: 
برادری درصدد برقراری رابطه با کشورهای اسالمی 
است، نخست باید از ملت های ایران، سوریه، یمن 
کرد:  نشان  خاطر  وی  کند.  عذرخواهی  بحرین  و 
عربستان سعودی بعد از کنفرانس ریاض و حضور 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا در این کنفرانس، 
داده  بروز  خود  از  منطقه  در  را  جدیدی  سياست 
است. رضایی، قطر را از جمله کشورهایی دانست 
که عربستان سعودی باید از آن به خاطر سياست 
اشتباهی که نسبت به آن داشته است، عذرخواهی 
کند و افزود: اگر ریاض نخواهد عذرخواهی کند، در 

آینده صداقتش زیر سوال می رود.

عطریانفر: نباید تجربه ای که به آقای 
احمدی نژاد ختم شد را تکرار کنیم

محمد عطریانفر به روزنامه آفتاب یزد گفت: گفتمان 
اصالح طلبی، گفتمانی اصيل است و ذات مستقل 
دارد. به تجارب خوبی هم دست پيدا کرده است. در 
این دوره هم به صورت کامال ویژه، حرکت خودش را 
در قامت یک شخص اصولگرا به نام روحانی تعقيب 
می کند. وی افزود: این دستاورد نيز دستاورد بزرگی 
است، اما بخش اصولگرایان تندرو تالش دارند که 
این بازی را به هم بزنند، ولی ما نباید تجربه ای که 
به آقای احمدی نژاد ختم شد را تکرار کنيم پس اجازه 
ندهيم با دودستگی در بين خودمان، اصولگرایان به 

خواسته شان در 1400 برسند.

هاشمی شاهرودی: پیروزی ها درعراق، 
جهانیان را شگفت زده کرد

شاهرودی، آزاد سازی شهرهای موصل و تلعفر از 
اشغال داعش را به نخست وزیر این کشور تبریک 
گفت و افزود: پيروزی های پی در پی در عراق با 
کرد  زده  شگفت  را  جهانيان  عراق،  مردم  وحدت 
و فرصت را از دشمنان این کشور گرفت. وی بر 
نابودی  در  عراق  دولت  از  ایران  کامل  حمایت 
تروریسم، تحقق آرمان های مردم آن در دستيابی 
به وحدت، ثبات، بازسازی و توسعه عراق تاکيد کرد.

نقد مشفقانه دولت جنبه پیشگیری دارد نه مچگیری

دولت  در  رئيس جمهور  اسبق  معاون  امين زاده  الهام 
یازدهم گفت: نقد مشفقانه دولت در عين حال که 
مشکالت، نقایص، ایرادات و احيانا نادیده گرفتن قوانين 
را یادآور می شود و راه حل ها را نيز به نقدشونده ارائه 
می کند، در واقع بيشتر جنبه پيشگيری دارد تا مچگيری. 
منتقد یک واقعيتی را می بيند، نقص هایش را به دولت نشان می دهد و همچنين 

راه حل هایش. چنين نقدی می تواند موجب اعتالی امور در کشور باشد. 

سجادی: جبهه مردمی مشکل ساختاری دارد

خط  پيروان  جبهه  سخنگوی  سجادی  سيدکمال 
امام و رهبری با بيان اینکه جبهه مردمی مشکل 
را  ساختاری دارد و دوستان قول دادند مشکالت 
حل کنند، گفت: با توجه به ظرفيت جبهه پيروان 
باید در ميان اصولگرایان به اندازه این ظرفيت با آن 
برخورد شود نه اینکه احزابی که اعضای کمی دارند یک مرتبه می آیند و 

کارهایی را انجام می دهند که بارها به آنها تذکر داده ایم.

کشور طرح تحول نمی خواهد، مرد تحول  می خواهد

حجت االسالم محسن قرائتی گفت: ما امروز در کشور 
طرح تحول نمی خواهيم بلکه مرد تحول الزم داریم تا 
این برنامه ها را اجرا کند. رئيس ستاد اقامه نماز با بيان 
اینکه یک روحانی خوب کسی است که مردم جای 
خالی او را حس کنند، گفت: وقتی رفتن من به نماز 
جمعه تهران، به تعداد نمازگزاران اضافه نمی کند، رفتنم فایده ای ندارد. ما امروز 

به روحانيونی مانند نواب و افراد کت و شلواری مانند شهيد رجایی نياز داریم.

گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئيس 
خصوص  در  تصميم  هرگونه 
توسط  گرفته  صورت  تحریم های 
آمریکا با هيئت نظارت بر برجام است 

که بی شک تصميم مقتضی را خواهد 
گرفت. علی اکبر صالحی اظهار کرد: 
ابعاد  امروز شاهد حرکت سازنده در 
مختلف صنعت، کشاورزی و سالمت 

در کشور هستيم. قدم های بزرگی در 
سه عرصه اعالم شده، برداشته شده 
است و می توان گفت کل کشور یک 
است . شده  حرکت  حال  در  کارگاه 

وی تصریح کرد: پروژه های بسياری 
از  بسياری  و  شده  آغاز  کشور  در 
مختلف  کشورهای  سرمایه گذاران 
در  سرمایه گذاری  برای  جهان 

هستند. تالش  در  ایران  کشور 
وی با بيان این که »کشور در مسير 
اگر  گفت:  است«،  پيشرفت  و  رشد 
این روند ادامه یابد تا 2 سال آینده 
مختلف  ابعاد  در  بزرگی  تحوالت 
و  صنعت  کشاورزی،  جمله  از 
سالمت در کشور ایجاد خواهد شد.
معاون رئيس جمهور با اشاره به روند 
برجام در  برجام اعالم کرد:  اجرایی 
حال انجام است و اگر مشکلی در این 
بين ایجاد شود هيئت نظارت بر برجام 
به آن رسيدگی خواهد کرد. این هيئت 
با دقت در حال رصد اقدامات طرف 
مقابل است و مطابق با آن اقدامات، 
گرفت. خواهد  را  الزم  تصميمات 
فعاليت های  امروز  کرد:  اعالم  وی 
انرژی هسته ای و پروژه های مرتبط 
با آن عالی در حال جلو رفتن است.

با  گفتگو  در  پور  جالیی  حميدرضا 
تندروها  این  گفت:  اعتماد  روزنامه 
انقالب  مي خواهند  که  هستند 
اسالمي  حکومت  به  را  اسالمي 
تقليل دهند و نمي توانند موفق شوند.
 به چند دليل که یکي از آنها حضور 
چهار دهه اي و ریشه اي اصالح طلبان 
است. لذا به این تفاوت ها باید توجه کرد.

اصالح طلبان  پور  جالیی  گفته  به 
به  روحاني  حسن  تا  منتظرند 
داده،  انتخابات  در  که  وعده هایي 
هيچ  به  رو  همين  از  و  کند  عمل 
نشده اند.  نااميد  روحاني  از  عنوان 
جالیي پور البته یک راه  حل هم براي 
سرعت بخشيدن به حل مشکالت 
جامعه  تقویت  آن  و  دارد  کشور 
درون  نيروهاي  همکاري  و  مدني 
این جامعه با دولتي ها. همين است 

که مي گوید: »ما اصالح طلبان هم 
دولت پاسخگو، شفاف و حساس به 
مسائل جامعه مي خواهيم و هم یک 
جامعه مدني قوي و زنده تا بتوانيم 

بپردازیم.  جامعه  مشکالت  رفع  به 
وی در پاسخ به این سوال که راهبرد 
اصلي اصالح طلبان نسبت به دولت 
باشد،گفت:  چگونه  باید  دوازدهم 

راهبرد اصالح طلبان نسبت به آقاي 
حمایت  آن  و  است  روشن  روحاني 
است. همدالنه  نقد  و  تشویق  و 

 در انتخابات واقعا اصالح طلبان تمام 

 قد ظاهر شده و از او حمایت کرده اند. 
را  روحاني  آقاي  هم  االن 
شعارهایي  مي کنند  تشویق 
کند.  پيگيري  داده،  که  را 

جالیی پور: راهبرد اصالح طلبان نسبت به روحاني 
حمایت ، تشویق و  نقد همدالنه است

عمليات تجهيز و برداشت ماده معدني طال دار با حضور معاون وزیر صنعت * عکس: اکبریحضور صنعتگران تعاونی های صنایع دستی در بازارچه دائمی باغ اکبریه * عکس:کرباس فروشاندیدار دانشجویان جهادگر با نماینده ولی فقيه در استان خراسان جنوبی * عکس: ایسنا

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای 

نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 
موضوع مناقصه : خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی 

فردوس
 مدت زمان اجرا : از تاریخ 1396/08/01 به مدت یك سال كامل خورشيدي 
شرايط متقاضي: كليه اشخاص حقيقی و حقوقی داری مجوز و پروانه 

صالحيت از مراجع ذیربط در رسته امور آشپزخانه
قيمت اسناد مناقصه: مبلغ 300.000 )سيصد هزار( ریال به صورت 
واریز به حساب سيبا شماره 2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي 

دانشگاه  بيرجند(
ميزان سپرده شركت در مناقصه: 344.000.000 )سيصد و چهل و 

چهار ميليون( ریال
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها: دانشگاه بيرجند 

سازمان مركزي- دبيرخانه مركزی
زمان دريافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1396/06/14 لغایت 

دوشنبه مورخ 1396/06/20
زمان تحويل پيشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1396/07/01

تاريخ  و محل بازگشايي پيشنهادها : روز یکشنبه مورخ 1396/07/02 
در محل سازمان مركزی- دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

بدیهی است صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای 
شركت كننده و ایجاد تکليف و یا سلب اختيار برای دانشگاه نمی نماید 
و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئين نامه مالی 
معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریك از پيشنهادها 

را قبول یا رد نماید.
 تلفن تماس : 32202049-056 و 09159351477  و 09153350382

"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

همکار گرامی سرکار خانم کارگر
 با نهایت تاسف درگذشت همسر محترم تان

 شادروان اسماعیل کارگر 
را خدمت شما و خانواده بزرگوارتان صميمانه تسليت عرض می نمایيم، ما را در غم خود 
شریك بدانيد. ضمنا جلسه سومین روز درگذشت آن عزیز سفر كرده فردا چهارشنبه 

96/6/15 از ساعت 16 الی 17 در محل مهديه بيرجند برگزار می گردد.

همکاران مرکز توانبخشی و حرفه آموزی دختران خورشید

همکار  ارجمند 

سرکار خانم نسرین کاری

مصيبت درگذشت دختر خاله عزیزتان

 شادروان 

مینا انوری فرد 
ایشان  محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را 

تسليت عرض می نمایيم
 ما را در غم خود شریك بدانيد.

همکاران تان در روزنامه
 آوای خراسان جنوبی

نیـازمندیـم
يک واحد توليدی واقع در شهرک صنعتی بيرجند - خراسان جنوبی جهت تکميل 

كادر نيروی انسانی خود تعدادی نيرو با مشخصات ذيل استخدام می نمايد: 

مهارت الزم  تعداد  جنسيت  مدرک و رشته تحصيلی رديف 

1 مرد كارشناس بهداشت حرفه ای 1

1 مرد كارشناس سراميک 2
مسلط به فتوشاپ 1 مرد كارشناس گرافيک 3

 واجدين شرايط می توانند جهت كسب 
 اطالعات بيشتر از تاريخ درج آگهی 

به مدت يک هفته در ايام كاری از ساعت 
8:00 الی 14:00 با شماره های

  05632255590 - 6 
تماس حاصل فرمايند.

علی اکبر صالحی: برجام در حال انجام است؛
 تا 2 سال آینده تحوالت بزرگی ایجاد می شود 










