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سرمقاله

ما افسرده ایم؟!!
*هرم پور

 سازمان بهداشت جهانی شعار امسال روز جهانی 
سالمت روان را “بیا درباره افسردگی حرف بزنیم” 
کوتاه یک  مقدمه ی  این  با  است.  انتخاب کرده  
جمله ای، اینگونه ادامه می دهم که شاید برای شما 
هم پیش آمده باشد که این روزها در مغازه، پارک، 
مسافر  با  دیگری  هر کجای  یا  دانشگاه  تاکسی، 
 یا میهمانی غیربومی در شهرمان مواجه شده اید 
که باالتفاق درباره یک موضوع واحد به شما نظر 
بدهد یا سعی کند نظری را تحمیل یا القاء نماید و 
 آنهم اینکه »بیرجنِد شما،  شهر افسرده ایست«! ، 
 افسردگی واقعیت امروز جامعه ی ماست و نمی توان 
آن را کتمان کرد. افسردگی، بیماری قرن و بخشی 
از کودک ناقص الخلقه ی استفاده ی نادرست ما 
و  ما ساخته  راحتی  برای  فناوری هاییست که  از 
 پرداخته شده اند اما آرامشی به ما هدیه نمی کنند. 
  16/8 رخنه  بیانگر  علمی  آمار  اینکه  علیرغم 
 1۰ از  بیش  و  زنان  بین  در  افسردگی  درصدی  
موثق  آمار  و  ایرانیست  مردان  بین  در  درصدی 
در  افسردگی  شیوع  میزان  که  دهد  می  نشان 
است،  شده  برابر  دو  گذشته  سال   ۲6 طی  ایران 
) ادامه سرمقاله در صفحه ۲   (  ... تصور   این  احتمااًل 

طلب ده ها میلیاردی کویرتایر از خودروسازان
صفحه ۷

بیرجند تمیزترین شهر ایران   / صفحه ۷
زیست بوم کارآفرینی ،الزمه 

تحقق اقتصاد دانش بنیان
صفحه 4

 جمع آوری بیش از  6600 کیلو 
نذورات قربانی در  استان

صفحه 3

اعتبار یک میلیارد تومانی 
برای تجهیز و نوسازی

مدیر عامل درمانگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه این مرکز به 
لحاظ تجهیزات رتبه اول درمانگاه ها را دارد، اظهار کرد: در این 
درمانگاه اکنون 15 بخش فعال می باشد. »نخعی« روز گذشته در 
افتتاح مرکز رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه فرهنگیان  مراسم 
 استان افزود: این 15 بخش شامل پزشکی عمومی، دندانپزشکی،

بینی،  و  حلق  گوش،  اطفال،  داخلی،  زنان،  تخصصی  بخش 
)  ۷ صفحه  در  خبر  مشروح   ( عینکی...  سنجی  بینایی  سنجی،  شنوایی 

 ایراد نان های شهر از کجاست؟ 

آرد، یا نانوا 
 صفحه 3
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محمدباقرنوبخت:
 روزی می رسد که بگویم حضور زنان

 در دستگاه ها چه موانع جدی دارد

حاجی بابایی:
 برخی صبحانه را با اصالح طلبان
 می خورند، ناهار را با اصولگراها

عبدا.. ناصری:
دولت اطمینان دهد که 

صدای منتقدان شنیده می شود

سرلشکر باقری:
هماهنگی با ناوهای

 آمریکایی خنده دار است

صفحه 2صفحه 2صفحه 2صفحه 2

شهرداری کرمان قهرمان مسابقات هندبال نونهاالن/ پایان رقابت های مینی فوتبال قاینات/ کابوس بزرگ استقالل تکمیل شد/ تیم ملی فوتبال ایران سومین تیم پرتماشاگر جهان/ حمله خونین داماد به پدرزن/ دستگیری شکارچی متخلف در شهرستان خوسف / جریمه 20 میلیون تومانی قاچاقچی در بیرجند / صفحه 6

جنـاب آقـای اسـد بهلگـردی
مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

 بدین وسیله انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده

 امید است در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

مدیریت بیمه البرز خراسان جنوبی 

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

انتصاب نیک و ارزشمند جناب عالی بسیار باعث مسرت و خشنودی است 
از صمیم قلب این انتصاب را تبریک و تهنیت عرض نموده

 توفیقات روز افزون و  سالمتی تان را از خداوند منان آرزو می نماییم.

مدیریت بیمه البرز خراسان جنوبی

)هوالباقی(
مراسم هفتمین روز درگذشت 
بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاج محمد حسن امیری )اسفزار(
 امروز چهارشنبه 96/6/15 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر

سوم  فلکه  در  واقع  )ع(  الشهدا  سید  مسجد  محل  در   
سجادشهر برگزار می شود، حضور شما سروران موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های امیری و فامیل وابسته
جشنواره تابستانه خانه  و کاشانه

 بیرجند - نبش مطهری 3

جناب آقای مهندس بهدانی
ریاست محترم سازمان بهشت متقین 

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را در مدیریت شایسته قلعه تاریخی بیرجند 
و حسن خلق جناب عالی اعالم داشته، توفیقات روز افزون شما را از خداوند منان آرزومندم.

علی موحدی- نماینده رسمی پیمانکار

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای 
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بیرجند 

موضوع مناقصه : خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده فنی و 
مهندسی فردوس

مدت زمان اجرا : از تاریخ 1396/08/01 به مدت یک سال كامل 
خورشیدي

شرایط متقاضي: كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داری مجوز و 
پروانه صالحیت از مراجع ذیربط در رسته امور آشپزخانه

ریال  هزار(  )سیصد   300.000 مبلغ  مناقصه:  اسناد  قیمت 
 2177582197007 شماره  سیبا  حساب  به  واریز  صورت  به 

)درآمدهاي اختصاصي دانشگاه  بیرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 344.000.000 )سیصد و 

چهل و چهار میلیون( ریال
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: 

دانشگاه بیرجند - سازمان مركزي - دبیرخانه مركزی

زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1396/06/14 
لغایت دوشنبه مورخ 1396/06/20

مورخ  شنبه  روز   12 ساعت  تا  پیشنهادها:  تحویل  زمان 
1396/07/01

مورخ  یکشنبه  روز   : پیشنهادها  بازگشایي  محل  و  تاریخ  
1396/07/02 در محل سازمان مركزی- دفتر معاونت اداری و 

مالی دانشگاه
بدیهی است صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق 
برای شركت كننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه 
نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در 
آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه 

هریک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
   09159351477 /  056-32202049  : تماس  های  شماره 

09153350382
"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

همکار گرامی جناب آقای مهران کدخدایی
قبولی جناب عالی را در مقطع

کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران 
كه موید تالش و پشتکار شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

نموده، از درگاه باریتعالی توفیقات روز افزون تان را در كسب مدارج 
عالی علمی آرزومندیم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

چهکندی نژاد

حضرت حجت االسالم و المسلمین 

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

انتصاب ارزشمند مستطاب عالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
 رجاء واثق دارم حضور حضرت عالی به عنوان امام جمعه مركز استان منشا خیرات و بركات 

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.

مرتضی صفدری زاده 
 رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

مزون لباس عروس با شرایط 
بسیار عالی واگذار می شود.

09361965160   کیف و کفش مدارس رسید.
کیف و کفش تو و من بین منتظری 11 و 13    32227761
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وام 1/5 میلیارد دالری اشتغالزایی روستایی وعشایری ابالغ شد 
 
تسنیم-حجتی وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون دالر اعتبار برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی خبر داد و گفت: این مصوبه ابالغ شده است و در آن بر توسعه 
نواحی صنعتی و دهستان ها و روستاهای پرجمعیت تاکید شده، این مورد برای بخش کشاورزی یک فرصت است تا بتوانیم با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی شاهد رونق بخش صنعت 
کشاورزی باشیم.وی اظهار داشت: 67 درصد پول گندمکاران تا به امروز پرداخت شده است و با توجه به اینکه ذخایر گندم کشور کفایت می کند واردات این محصول همچنان ممنوع است.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

ما افسرده ایم؟!!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( ایجاد شود که  بالتبع مردم 

نصیب  بی  درصد  این  از  نیز  جنوبی  خراسان 
مردم  که  مطلب  این  به  من  اما  باشند،  نباید 
شهر  یا  هستند  ای  افسرده  مردم  ذاتًا  بیرجند 
چندانی  اعتقاد  هاست  افسردگی  شهر  بیرجند 
سنجش  ترازوی  و  مؤلفه  چون  چرا؟  ندارم. 
و  ها  یا صحبت  و  ها  و شنیده  ها  من، حرف 
دانشجویانی  یا  گذر  در  مسافرین  گفتگوهای 
نیست که چند روزی یا حتی چند سالی درمیان 
مردم این شهر زندگی کرده اند و از پیشینه  و 
های شادمانی  و  ها   شادی  عمق  و   پسینه  
و  آزاد  روحیه  و  شان  تاریخی  و  سنتی 
پرهیجانشان آگاهی ندارند، کما اینکه در نمودار 
پراکندگی جغرافیایی میزان شادمانی در ایران، 
های  رتبه  از  یکی  بیرجند،  و  جنوبی  خراسان 

خوب را هر ساله به خود اختصاص می دهد. 
مردم بیرجند ذاتًا مردمی باهوش، میهمان نواز، 
و  نگرند  پیشا  و  محتاط  عاطفی،  و  احساسی 
هایشان عاطفه  و  احساس  از  بخشی   همواره 
اند. ارضاء کرده  اقناع و  با هیجانات شادی   را 
اخیر  دهه  دو  در  معتقدم  اما  من  همه  این  با 
دهه  یا  هفتادی  دهه  نسل  نوعی  به   که 
بیرجند  آنند،  از  برخاسته  ما  های  هشتادی 
 وشرایط عمومِی عاطفی آن،  در نوعی خلسه ی
عدم حرکت یا کندروی در توسعه اجتماعی و 
نوعی غم و   به  اقتصادی فرورفته و  و  انسانی 
رنج درونی و درنگاه اول غیر قابل آشکار را به 

مردم تحمیل کرده است. 
در  عمیق،  فجایع  و  بزرگ  های  تراژدی  در 
بخش  مادی،  و  فیزیکی  های  خسارت  کنار 
وسیعی از روح،  عاطفه و احساسات شهروندان 
که  هایی  آسیب  و  شود  می  آسیب  دچار  نیز 
های  زیرپایه  آرام،   آرام  و  بطئی   ، تدریج  به 
روانی و روحی یک جامعه را ویران می کنند 
تر  نیز سخت  آنها  ترمیم  و  بارتر  فاجعه  بسیار 
ویژه  به  و  برتر است. خراسان جنوبی  زمان  و 
سنگین  بار  نوعی  به  که  بیرجند  مثل  شهری 
مناطق  سایر  های  رنج  و  دردها  و  ها  مشقت 
باید تحمل کند؛  قریب دو  را هم می  استان 
های  تراژدی  چنین  مسلخ  در  که  است  دهه 
و  دست  طبیعی  و  اقتصادی  و  انسانی  بزرگ 
پا می زند؛ خشکسالی، مهاجرت، عقب ماندگی 
مسؤولیتی  های  توجهی  بی  و  محرومیت،  و 
چنین  از  توان  می  انتظاری  چه  مدیریتی.  و 
مردمی داشت؟ دردناک تر از همه، عدم توجه 
تراژدی  این  وقوع  به  ریزان  برنامه  و  مدیران 
وعدم برنامه ریزی برای پرکردن شکاف های  
روحی و احساسی مردم منطقه است،  شکافی 
که قریب دو دهه است روز به روز عمیق تر و 
وسیع تر شده و بخشی از شادی ها، انگیزه ها 
و تالش ها را به حلقومش فروبرده است. تقریبًا 
در هیچ برنامه، طرح یا مصوبه ای، پیوستی که 
استان و  انسانی  و  بخش های جامعه شناسی 
یا  را در نظر بگیرد دیده نشده و  استان  مرکز 

باالجبار کمرتگ دیده شده است.
نیستند،  ای  افسرده  مردم  بیرجند،   مردم   
را  خوب  های  شادی  هم  و  شادند  هم 
های  شادی  کردن  هدیه  اما  بلدند،  
عمیق  ابتسامی  و  تنوع  آمیختن  و  بیشتر 
ها طرح  نگاهها،  هایشان،  زندگی   به 
به  طلبد.  می  را  بیشتری  و  بهتر  های  ایده  و 
 نظرم می رسد به جای خوشحالی های بی حد
و حصر از چند کلمه تعارفات یک وزیر یا رئیس 
مردم  فرهنگ  با  رابطه  در  سازمان  محترم 
در شهر، کمی  ها  زباله  نریختن  برای  بیرجند 
به حرف های این روزهای برخی از مسؤوالن 
استانی که خراسان جنوبی را در وضعیت قرمز 
سایر  از  ساله  بیست  های  ماندگی  عقب  با  یا 
استانها معرفی می کنند،  بیشتر بیندیشیم. این 
یک » توهم« عقب ماندگی نیست، واقعیت دو 
دهه ی اخیر جامعه ی ماست و شاید بخشی از 
بی دلی ها و بی حوصلگی ها و اولویت گرفتن 
کار و تالش و دغدغه های مادی بر نشاط و 
شادمانی و دغدغه های آرامش بخش زندگی، 
این  در  باشد.  داشته  شرایطی  چنین  در  ریشه 
وضعیت هم ما به عنوان رسانه ها و هم مردم 
های ریزی  برنامه  برای  که  متولیانی  هم   و 
بین  در  بیشتر  نشاط  ایجاد  بر  مبتنی  فرهنگی 
ایفا  تری  مهم  های  نقش  توانند  می  مردم 
بیندیشند و جهادی تر عمل  باید بیشتر  کنند، 
کنند؛  نهادهایی مثل شورای شهر، شهرداری، 
دستگاهها و سازمانها و تشکل های فرهنگی، 
های  حوزه  پزشکی،  علوم  دانشگاه  بهزیستی، 
علمیه، مؤسسه های فرهنگی و هنری و  بیش 

از همه، خود مردم.   
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(     

نحوه ثبت نام بازنشستگان برای خرید 
خودروی قسطی

سامانه ثبت نام اولیه خرید خودروی قسطی توسط 
در  شنبه  سه  روز  از صبح  کشوری،  بازنشستگان 
نشانی  به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  سایت 
پایان  تا  یعنی  هفته  یک  مدت  به   cspf.ir
کرد.  کار  به  آغاز  روز ۲1 شهریور 96  اداری  وقت 
بازنشستگان کشوری متقاضی ثبت نام اولیه خودرو 
قسطی، می بایست در سایت صندوق وارد لینک 
آبی رنگ »سامانه ثبت نام اولیه خودروی قسطی« 
و  ملی  شماره  کل،  دفتر  شماره  درج  با  و  شده 
را  اولیه  نام  ثبت  مراحل  خود،  حساب  شماره 
آغاز کنند.پس از ورود به سامانه ثبت نامه اولیه، 
متقاضی با مطالعه دقیق اطالعات درج شده، در 
صورت موافقت با 17 بند موجود، جمله »با کلیه 
موارد مطرح شده موافق هستم« را تایید و ثبت 
نام را ادامه می دهد. در مرحله بعدی، بازنشسته 
باید نسبت به تکمیل و ثبت اطالعات  کشوری 
و  پستی  دقیق  آدرس  شامل  سامانه  درخواستی 
تلفن  شماره  و  کد  همراه  به  ثابت  تلفن  شماره 
از  پس  کند.بازنشسته کشوری  اقدام  خود  همراه 
طی این مراحل، در گام آخر اطالعات ثبت شده 
در سامانه و پیام » ثبت نام شما در سامانه ثبت 
نام اولیه خرید خودروی قسطی با موفقیت انجام 
شد. به محض مشخص شدن نتیجه قرعه  کشی 
رسانی  اطالع  شما  به  پیامک  طریق  از  مراتب 
پیامک  دریافت  عدم  است  بدیهی  شد.  خواهد 
برنده شدن شما در قرعه کشی  به منزله »عدم 
در  است  گفتنی  کند.  می  دریافت  را  است.« 
مرحله نخست، طرح فروش خودروی قسطی به 
خودرو  دستگاه  هزار  یک  کشوری،  بازنشستگان 
همچنین  و  سمند  خانواده   ،۲06 پژو  خانواده  از 
پژو 405 عرضه می شود که در صورت استقبال 
نیز اجرایی می شود.  بازنشستگان مراحل بعدی 
درصد   50 معادل  خودرو  خرید  تسهیالت  میزان 
بهای خودروها تا سقف 175 میلیون ریال که به 
دو صورت 36 ماهه و 48 ماهه تعیین شده است. 
ماهه ساالنه  بازپرداخت 36  برای  تسهیالت  نرخ 
10 درصد، طی 6 فقره چک و نرخ تسهیالت برای 
بازپرداخت 48 ماهه ساالنه 1۲ درصد طی 8 فقره 
متقاضی  کشوری  بازنشسته  هر  به  است.  چک 
در صورت برنده شدن در قرعه کشی فقط یک 

دستگاه خودرو واگذار می شود.

دولت اطمینان دهد که صدای منتقدان شنیده می شود

عبدا.. ناصری عضو شورای مشورتی جریان اصالحات 
با بیان اینکه بهترین روش برای هوشیار کردن مسئولین 
انتقاد است، گفت: دولتمردی که آستانه تحملش باال 
نباشد بهتر است با سیاست خداحافظی کند. توصیه من 
به دولت این است از طریق پایگاه و سخنگوهایی که در 
اختیار دارد به منتقدان نشان دهد که صدای آنان شنیده می شود، تا منتقدان  به 
این نتیجه برسند که رئیس جمهور و دولت جدید گوش شنوایی برای نقد دارند.

رژیم صهیونیستی می ترسد که نابود شود 

آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان گفت: اینجا خانه 
علی )ع( و خانه امام خمینی )ره( است. امام خمینی هم 
پا به پای علی )ع( قدم گذاشت و از ایشان پیروی کرد. 
با ظالمین تاریخ در افتاد و از مظلومین حمایت کرد و 
نگذاشت مردم فلسطین از پا بنشینند و فرمود تا یک 
اسرائیلی در فلسطین است از پا ننشینیم. حمایت های ایران فلسطین را سر پا 

نگه داشته و موی دماغ اسرائیل است.. اینها می ترسند که نابود شوند.

 وقار سیاسی ، نیازمند دیپلماسی پیچیده است

الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه 
با بیان اینکه با وقار سیاسی مسیر خود درست طی 
کردیم، افزود: الزمه وقار سیاسی دیپلماسی پیچیده 
و سنجیده است که باید در بخش های اجرایی و 
تقنینی به آن توجه کرد لذا امیدریم دستاوردهای 
حاصله از انتخابات، پشتوانه داخلی و حمایت های خارجی همگی کمک 

کند تا وضع مردم بهتر شود.

در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
دولت  در  زنان  حضور  خصوص 
اگر  اما  نداریم  دعوا  قصد  گفت: 

زنان  می گویم حضور  برسد  روزی 
جدی  موانع  چه  دستگاه ها  در 
می فهمم  حال  افزود:  دارد.وی 

است،  کشیده  چه  رئیس جمهور 
طومار  و  می گیرند  را  آدم  جلوی 
دستگاه  در  خانمی  که  می نویسند 

بگوییم  منصفانه  نکند،  مدیریت 
ایجاد  مانع  که  است  واقعیت هایی 
زنان  که  هستیم  مایل  اما  می کند 

در  شایسته  و  کرده  تحصیل 
مقاطع مختلف دولتی باشند. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه درباره اولین 
رئیس جمهور  تلویزیونی  سخنرانی 
بعد از انتخابات و انتقادهای به آن 
گفت: رئیس جمهور پیگیر مطالبات 
مردم است و به نظرم رئیس جمهور 
مطالب خوبی را بیان کردند ایشان 
جلوتر  حتی  موارد  از  برخی  در 
نوبخت  هستند.  ما  از  پیگیرتر  و 
عنوان  علوم  وزیر  معرفی  درباره 
معرفی  علوم  وزیر  مهرماه  کرد: 

خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
این زمان دیر نیست، گفت: مجلس 
تا دوم مهر ماه تعطیل است چگونه 

وزیر معرفی کنیم؟

وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد 
در مورد کاندید شدن او گفت: » ای 
کاش کاندیدا نمی شد. بنابه دالیلی 
که رهبر معظم انقالب فرمودند و از 
 این قبیل مسائل اگر کاندیدا نمی شد،
به  پاسخ  در  بابایی  بود.حاجی  بهتر 
و  اعتدال  تعریف  مورد  در  پرسشی 
اصولگرا و اصالح طلب تندرو گفت: 
» من معتقدم باید مراقب حرف زدن 
بود و انصاف را رعایت کرد و برای 
همه سالیق سیاسی احترام قائل شد. 
اعتدال مربوط به یک حزب و گروه 
است.  روش  یک  اعتدال  نیست، 
طلب  اصالح  و  معتدل  اصولگرای 
اینکه گفته می شود  معتدل داریم. 
تندرو،  اصولگرایی  و  طلبی  اصالح 
ممکن است به فردی اطالق شود 
داشته  خاصی  های  حساسیت  که 

باشد و از گفتمان تندی استفاده کند.
وی گفت: برخی هم صبحانه را با 
اصالح طلبان می خورند و ناهار را 

با اصولگرایان، نام این اعتدال نیست، 
این هفت رنگ بودن است. معتدل 
کسی است که در عین اصولگرایی یا 
اصالح طلبی، انصاف به خرج دهد و 

رعایت حال دیگران را بکند و در نوع 
بیان و گفتمانش جوانب عقالنیت را 
رعایت و عقالنی فکر کرده و صحبت 

کند.او که قبال گفته بود نامزد نهایی 
جمنا ایده ال او نیست، در پاسخ به 
اینکه نامزد ایده آل شما چه کسی 
بود، گفت: »خودم که کاندیدا شدم.

نوبخت: روزی می رسد که بگویم حضور زنان
 در دستگاه ها چه موانع جدی دارد

وزیر احمدی نژاد: برخی صبحانه را با
 اصالح طلبان می خورند، ناهار را با اصولگراها 

نماینده مجلس ادعای روحانی را زیر سوال برد

نماینده مجلس شورای  سید حسن نقوی حسینی 
اسالمی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشاره به ادعای روحانی برای ایجاد 
600 هزار شغل ساالنه در کشور، این ادعا را عجیب 
و غریب دانست و گفت: در دولت یازدهم هم چنین 
ادعایی مطرح می شد که ما تقاضا کردیم شغل های ایجاد شده را نشان دهند 

اما هنوز یک مورد شغل ایجاد شده را نشان ندادند.

شورای سیاست گذاری اصالح طلبان تعطیل نشده است

محمدرضا تابش عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان درباره آخرین وضیعت شورای عالی 
شورا  این  گفت:  اصالح طبان،  سیاست گذاری 
خواهد  ادامه  خودش  کار  به  و  نشده  تعطیل 
پیشنهادات  و  نقدها  سری  یک  افزود:  داد.وی 
سیاست گذاری  عالی  موجود شورای  اصالح وضع  برای  راهکارهایی  و 

اصالح طلبان ارائه شده که در کانون توجه قرار دارد.

هماهنگی با ناوهای آمریکایی خنده دار است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به حضور ناوها و 
شناورهای آمریکایی در خلیج فارس واکنش نشان داد. 
باقری در همین رابطه گفت: مدتی است دستگاه های 
رسانه ای استکباری بلوا می کنند که شناورهای ایران 
تا چند صدمتری ناوهای آمریکایی یا ناوهای ائتالف 
 یا هر اسم عوام پسند دیگر پیش رفتند و موجبات احتمال درگیری را فراهم 

می کنند. این موضوعی تلخ و مضحک است.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 931641 اجرایی آقای محمد حسین عربی محکوم به پرداخت مبلغ 65/514/560 ریال 
در حق بانک قوامین و مبلغ 1/070/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه شش 

شترمرغ پیش مولود توقیف و به مبلغ 66/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از  طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/6/26 
از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960526 در خصوص دعوی خانم بهناز و سمیه بیکی با وکالت آقای شهرام امیر افشاری به 
طرفیت خوانده سارا بیکی مبنی بر صدور دستور فروش ملک مشاعی از پالک ثبتی به شماره 2584 فرعی از 250 اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در خیابان 7 تیر 4- پالک 15 که حسب نظریه کارشناسی ملک دارای 250 مترمربع عرصه و اعیانی )زیر زمین 110 متر مربع 
و طبقه اول 150 متر مربع و نمای ساختمان سنگ مرمریت، سقف طاق ضربی با آهن، دو خوابه و دیوار نقاشی شده و قدمت ساختمان حدود 
22 سال با کاربری مسکونی و گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر آبی و متعلقات آب و برق و گاز لذا بنا به مراتب فوق و با توجه به موقعیت ملک 
و در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ 4/810/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/06/28 
از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود.                                                  رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

شماره ثبت: 131    شناسه ملی: 10360006862  تاریخ انتشار: 96/6/15     شماره: 40
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
دولت بیرجند ساعت 10 صبح روز یکشنبه 96/7/2 در محل دفتر کار شرکت واقع در خیابان 
پاسداران جنب میدان قدس برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
 وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو

3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 3- طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 4- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی 5- تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین 6- طرح و تصویب تغییرات 
اعضا و سرمایه 7- اتخاذ تصمیم درخصوص اخذ وام از منابع بانکی 8- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

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

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

علـی آبادی 

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

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

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

 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 نصب داربست فلزی

 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507 - حسینی 

محل ثبت نام بدون آزمون 
)کافی نت پرشین نت(

دانشگاه آزاد اسالمی 
 دانشگاه جامع علمی - کاربردی 

آدرس: بین غفاری 25 و 27 
  32342314 - 09198648868محمدی

جشنواره یک ماه با مرداس
آدرسنام فروشگاهتاریخردیف

1 96/6/15
تا 96/6/20

حدفاصل پاسداران 23 و 25شهر شکالت

2 96/6/21
تا 96/6/26

نبش معلم 50شیرینی سرای عربی

3 96/6/27
تا 96/7/1

معلم - حدفاصل معلم 21 و23فروشگاه ولیعصر

496/7/2
 تا 96/7/7

شیرینی خانگی 
خراشادی

معلم- حدفاصل معلم 46 و 48

زیباترین و با کیفیت ترین طرح های شکالت را در فروشگاه های فوق
 با محصوالت مرداس تجربه کنید

فرصت عالی 10 درصد تخفیف جشنواره



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

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

نمایش صنایع دستی خراسان جنوبی در نمایشگاه ملی
گروه خبر- هنرمندان خراسان جنوبی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی گلستان صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 
هنرمندان استان از قاین، سرایان و قهستان تولیدات خود را از جمله جاجیم بافی و حوله بافی در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.عباس زاده افزود: در این نمایشگاه آثار صنایع دستی هنرمندان کشور در حدود 145 
غرفه در معرض نمایش قرار گرفته است.نمایشگاه سراسری صنایع دستی گلستان تا 16 شهریور از ساعت 18 تا 20 در میدان بسیج- مجموعه ورزشی المپیک  گنبدکاووس برای بازدید عالقمندان دایر است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

با سالم یکی از مسئوالن گفت استان بیست سال از 
توسعه کشور عقب تر است !شاید خیلی بیشتر وهر 
سال بدتر از سال قبل، چرا به فکراستان نیستند؟ 
فقط وعده دروغ به مردم! مردم هم خیلی ساکت 
هستند از ادبشونه ولی.....مثال جاده بیرجند قاین فقط 
حرفش هست این سال اون سال درست میشه، اگر 
با قاشق می کندند تا حاال درست شده بود مردم 

فهیم استان را سر کار دارند متاسفم !
915...765
باسالم لطفا درخصوص تعیین تکلیف سهام داران 
موسسه... وادغام با بانک ... شفاف سازی واطالع 
رسانی شود،کی سپرده ها آزاد وپولمونو میدن؟هرماه 
میگن ماه دیگه،االن 5 ماه شده پول روزشمارمونو 
نمیدن،چکهامون برگه خورده آبرومون رفته،باتشکر.
930...493
خیابان مفتح بیرجند خصوصا بین پل تا 20متری اول 
باید یکطرفه شود) بویژه نزدیک مسجد مرتضوی 
طرف  دو  در  رانندگان  چراکه  است(  جلسه  وقتی 
خیابان پارک می کنند وقتی دو ماشین از روبرو به 
هم می رسند نمی توانند عبور کنند وگاهی باید یکی 
از آنها کوتاه آمده وتا سر خیابان دنده عقب برود تا 
مسیر باز شود .کافی است یکی از رانندگان لجباز 

باشد ویک دعوا هم راه بیفتد.
935...411
باسالم اداره محترم راه وترابری جوابگو باشند. محور 
آرین شهر به درمیان دردوران رئیس جمهور آقای 
احمدی نژاد پل ها وپیچها ساخته وخاک برداری 
شده ولی باگذشت چندین سال هنوز از ان دوران 
تا کنون کارقابل مالحظه ای برای این جاده صورت 
روستای  تا  شهر  ارین  ازمحور  مخصوصا  نگرفته. 
نقنج با توجه به این که محور بین دوشهر واقع شده 
 وتردد خودروها زیاد هست و اسفالت جاده 90 % 
حال  باشد  می  مواجه  زیادی  وبا خطرات  تخریب 
ما درشهرهای قاین ودرمیان شاهد زحمات بینظیر 
این بزرگواران هستیم. ولی راه وترابری بیرجند شاید 

گزارش این مسیربه آنها نرسیده .لطفا پیگیر باشید
915...342
تعزیرات  و  دامپزشکی  و  بهداشت  که  همانطور 
سخت بر کسبه می گیرد وآنان را جریمه وپلمپ 
میکند کاش وزارت کارو تعاون هم کارفرمایانی را  
که حقوق مزایاو بیمه بازنشستگی کارگرانشان طبق 
قانون کار انجام و پرداخت نمی کنند جریمه و پلمپ 

می کرد. 
915...801
متاسفانه استفاده از اموال بیت المال خصوصا ماشین 
های ادارات  توسط آقایان روسا وکارمندان خیلی 
عادی شده است وبعضی ها آنقدر پررو شده اند که 
فکر می کنند ملک شخص شان است.مدیر کل 
قبلی...یک ماشین با راننده در اختیار خانمشان بود که 
خانم را به بازار وجلسات قرآن و...برساند! حال آنکه 
ایشان خودش در خانه ماشین شخصی داشت  و با 
کمال پررویی یکی از رانندگان اداره موظف بودهر 
چند وقت می رفت به خانه این مسئول واالمقام 
سر می زد تا به ماشین شان استارت بزند تا باطری 
 ماشین خراب نشود! حضرت علی )ع( می خواست
 با برادرش صحبت کند  چراغ بیت المال را خاموش 
کرد که استفاده شخصی از بیت المال مسلمین نباشد 
حاال آقایان سر سفره انقالب نشسته اند  وتاراج می 

کنند! 
915...423
مرد اورژانسی که حتی فامیلش را به ما نگفته و او را 
به سید می شناسیم بداند تنها راهی که به ذهنم امد 

که زحماتش را تشکر کنم اوای عزیز بود...
915...510 
با سالم. لطفا راهنمایی رانندگی خراسان جنوبی به 
ویژه مدیریت محترم شهرستان بیرجند برنامه های 
آموزشی و فرهنگ سازی عمومی که در سطح استان 
و شهر بیرجند جهت افزایش فرهنگ رانندگی و پیاده 
روی در خیابان اجرا می کنند را توسط این روزنامه 
رانندگی  از ان مطلع شویم.  تا ما هم  منتشر کند 
راننده های وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسی 
تلفنی ها و تاکسی های زرد اصال باورکردنی نیست. 
 ماشین ها در سطح شهر وقتی پیاده رو را می بینند 

به جای ترمز پا روی گاز می گذارند!
915...417
آهای کسانی که در رأس هستید.مسئولین، پزشکان، 
وزیران به هوش باشید که فاجعه ای در راه است!شما 
یک روز را از اول ساعت کاری یک دکتر دندانپزشک 
وببینید! کودکان دو  باشید  کودکان، حضور داشته 
یا  یا دندان بکشند و  تا  آورند  را می  باال  به  سال 
ترمیم کنند.هزینه های ترمیم دندان هم سر به فلک 
دیگر  زیر شش سال  کودکان  از  ای  زند.عده  می 
دندان ندارند که غذا بخورند.کودکی که بیشترین 
دندانی بی  یا  و  دندان  درد  با   سن رشدش هست 
 به سر می برد.شما رو خدا فکری بکنید و علتش 
را جویا شوید.دندان های کرسی تا دوازده سالگی 
پنج  یا  چهار  سن  در  که  حالی  .در  ندارند  رویش 

سالگی کودک این دندان ها را از دست می دهد.
ارسالی به تلگرام آوا

ایراد نان های شهر از کجاست

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
 5 برای  رساند  می  استحضار  به  مورخ 96/6/11 
نگهداری  ویژه  بیرجند  شهر  سطح  بزرگ  پارک 
بکارگیری شده  پیمانکار  سرویس های بهداشتی 
است و مابقی سرویس ها به صورت منظم نظافت 
می شود.از این شهروند گرامی درخواست می گردد 
نام پارکی که سرویس بهداشتی آن مشکل داشته 
است را به شماره تلفن 3-32308731 اعالم نماید

در  موثری  ،نقش  نان  رضایی-مصرف  جواد 
سالمت انسان دارد و حدود 60 درصد کالری 
بدن،از طریق مصرف غالت و به خصوص نان 
 ، ،توزیع  تهیه  ،در  بایستی  شود،که  می  تامین 
عرضه و کاربرد مواد اولیه که مهم ترین آن آرد 
می باشد،دقت فراوانی شود،تا نانی که بدست 
مردم می رسد،کیفیت مطلوبی داشته باشد .در 
کشورهای مختلف دنیا برای بهبود کیفیت  نان 
هایی  برنامه  و  ها  آن،طرح  ماندگاری  زمان  و 
مواد  از  آرد،استفاده  کیفیت  بردن  باال  مانند 
نان،در  طبخ  نحوه  بررسی  و  افزودنی،توجه 

دست اجرا قرار داده می شود.
برای پرسیدن این سوال که،آردی که در سطح 
چه  ،دارای  شود  می  توزیع  شهر  های  نانوایی 
نانوایی های سطح شهر  کیفیتی است،به چند 
بودن  کیفیت  بی  از  ترشان  بیش  که  زدم  سر 
آردی که به دستشان می رسد گالیه داشتند.

کارش  است  سال  پنج  و  بیست  که  امیری 
شهرهای  در  را  سال  چندین  است،که  نانوایی 
بزرگ مانند مشهد و تهران کار کرده ام،کیفیت 
آردی که در سطح شهر بین نانوایی ها توزیع 
می شود،نسبت به شهرهای دیگر قابل مقایسه 
نیست،آردی که بین نانوایان توزیع می شود،12 
آرد مناسب  تا 15 درصد است در صورتی که 
باید 18 درصد باشد،تا نانوا بتواند نان با کیفیتی 

را دست مشتری بدهد.
محمدی،یکی دیگر از نانوایان هم عنوان کرد 
نقش  گندم  کیفیت  و  فرآوری  و  تهیه  طرز 
مهمی دارد،خیلی وقت ها گندم سال های قبل 
را برای تهیه آرد استفاده می کنند،که به طبع 
آن کیفیت آرد هم پایین می آید،با این شرایط 
هر چقدر هم نانوا ماهر باشد،باز هم نان خوبی 

تولید نخواهد کرد.
آرد خوب چه  محبی، در جواب سوال من که 
ونا  مرغوب  به  چطور  ؟و  دارد  خصوصیاتی 
برد؟می گوید: بودن آن می شود پی   مرغوب 

بعضی ها می گویند هر چه آرد سفیدتر باشد و 
یا نرمتر باشد،آرد مرغوب تر است،اما در واقع 
گیری  خمیر  از  بعد  فقط   و  نیست  طور  این 
مرغوب  آرد  که  شود  می  ،معلوم  نان  پخت  و 

بوده یا نه.
ذکر  مشکالت  بر  عالوه  که  اژدری،نانوایی 
سخن  هم  نانواها  مشکالت   دیگر  ،از  شده 
روزی  قبل  های  سال  گفت  و  آورد  میان  به 
اما  کردیم  می  پخت  آرد  کیسه  دوازده  تا  ده 
نانوایی  رویه  بی  شدن  زیاد  دلیل  به  حاال 
مزد  با  ماه  آخر  و  است  یافته  کاهش  درآمد 
شود  می  کم  که  دیگر  های  هزینه  و  کارگر 
نیست. صرفه  وبه  ماند  نمی  برایمان  ،چیزی 

چند سال است که قیمت نان تغییری نمی کند 
این  در  و  یافته  افزایش  ها  هزینه  تمام  ولی  
اند،تا  شده  پز  آزاد  که  های  نانوایی  تنها  بین 
آیند می  بر  خود  مشکالت  پس  از   حدودی 

اینکه آرد یارانه ای  با  نانوایی های دولتی   و 
خدادادی  هستند.   مشکل  ،دچار  گیرند  می 
بی  دلیل  به  گوید  می  که  است  دیگر  نانوایی 
نمک  شوند،  می  مجبور  نانواها  آرد  کیفیت 
بیش تری برای سفت شدن خمیر، جلوگیری 
آن  به  قابلیت کشش  افزایش  و  از چسبندگی 
بیماری  به  مبتال  که  کسانی  کند،که  اضافه 
توانند  هستند،نمی  خون  فشار  مانند   های 
استفاده کنند و از طرفی بهداشت هم روی این 
مورد حساس است ودر صورت مشاهده برخورد 
می کنند.وقتی آرد خوب نباشد،خمیر نه درست 
جایی  به  هم  بخت  وموقع  گیرد  می  شکل 
بدست  خوبی  نان  و  سوزد  می  شدن  برشته 

مردم نمی رسد.مقری هم معتقد است در تولید 
نان خوب عوامل زیادی تاثیر دارند،طرز پخت 
نانوا هم مهم است،بعضی از همکاران ما نکات 
ریزی را رعایت نمی کنند،به عنوان مثال ،بعد 
از  خمیر گیری،باید به خمیر استراحت داده شود 
و بعد قالب گیری شود،این دوستان برای جواب 
گویی به مشتری این زمان را کاهش می دهند 
و این نقش بسزایی در کیفیت نان دارد ولی با 
همه ی این ها کیفیت آرد نقش موثری دارد و 

به نظرم در شهر آن طور که باید باشد نیست.
نانوایی  در  پیر مرد مسنی که سال ها  قادری 
آرد،آب  از  نان  گوید:تهیه  می  و  کرده  کار 

نانوایان  و  است  دشواری  کار  ونمک  ،مخمر 
افزودنی  از  عمل  این  انجام  در  سهولت  برای 
هم استفاده می کنند ،در گذشته این افزودنی 
دلیل  به  اکنون  و  بود  ،عسل  ،شکر  چربی  ها 
افزایش تقاضا و شلوغی شهر از موادی استفاده 
می شود که در زمان کوتاه تری خمیر را آماده 
کنند،که به نظر من همین هم در کیفیت نان 

تاثیر زیادی دارد و از کیفیت آن می کاهد.
موالیی فعال دیگر این عرصه نیز معتقد است 
مشکلی که بعضی وقت ها مربوط به نانوا هم 
را  نانی  همواره  مردم  که  است  شود،این  نمی 
می پسندند ،که از لحاظ ظاهری خوب باشد و 

نانی را می خرند ،که سفید تر باشد.در صورتی 
که طبخ همه نان ها از یک نوع آرد نیست و 
چون در بعضی شان باید از آرد با درصد سبوس 
باالتری استفاده شود،نان حاصله تیرتر می شود 
و مردم به اشتباه با اینکه ،این نان ارزش غذایی 

باالتری دارد،میل به نان سفیدتر دارند.

عمومی روابط  مدیر  با  گو  و   گفت 
شرکت غله استان

 
و  همچنین  این مشکالت  به  رسیدگی  برای 
دارد  ،آرد مشکل  واقعا  آیا  اینکه  روشن سازی 

روابط  مدیر  کنند،با   می  کوتاهی  نانوایان  یا 
عمومی شرکت غله و بازرگانی به گفت و گو 
پرداختم.مرشیدیان عنوان کرد:آرد مورد استفاده 
برای نانوایی ها باید عاری ازهر گونه بو ،مزه 
غیر طبیعی بوده و فاقد هر گونه آفت و مواد 
با  باشد. ما در همین چند روز گذشته  خارجی 
بازدید های سر زده ای که داشتیم در سراسر 
مرکز  همچنین  و  ندیدم  کیفیتی  بی  شهر،آرد 
به طور  تخصصی پژوهش های غالت کشور 
کیفی  کنترل  های  واحد  همکاری  با  مداوم 
شرکت های غله کشور ،وزارت خانه ها وسایر 
و  گندم  مرتبط،کیفیت  اجرایی  های  دستگاه 

پایش  و  بررسی  مورد  را  ها  استان  نان  انواع 
قرار می دهند و ضمن ارائه راهکارهایی الزم 
به تهیه گزارشات  ارتقاء محصول،نسبت  برای 
تخصصی و توزیع دوره ای آن اقدام می نمایند. 
به گفته وی طبق استاندارد 103 و تصویب کار 
گروه استانی برای نان های لواش و تافتون آرد 
با حداکثر15 درصد سبوس گیری و برای نان 
سنگک با 12 درصد سبوس گیری)آرد کامل( 
مناسب می باشد.هر چه درصد سبوس گیری 
و  دارد  باالتری  غذایی  ارزش  باشد  کمتر  آرد 
در نتیجه آرد 12 درصد آرد مناسب تری برای 
پخت می باشد،البته بسته به نوع نان هم دارد 
و همان طور که گفته شد برای هر نانی از یک 

نوع آرد استفاده می شود.
آردی 12 درصد سبوس  وقتی گفته می شود 
صد  در  صد  از  اینکه  است،یعنی  شده  گیری 
سبوس آن ،12 درصد کاهش یافته و در واقع 
این آرد غنی ترین آرد می باشد و باعث کاهش 
حجم نان ،تشدید عطر و بوی مخصوص نان 
و همچنین  در سفتی و نرمی بافت و ساختار 
را  نان  جویدن  قابلیت  و  است  گذار  تاثیر  آن 
بهتر می کند،اما رنگ تیره تری را به نان می 
دهد ،که متاسفانه مشتری از این امر خبر ندارد 
و  رود  تر می  نان سفید  دنبال  به  اشتباه  به  و 
گاهی نانوایان هم مجبورند ،برای اینکه فروش 
باالتری داشته باشند ،به خواسته مشتری نسبت 
به پخت نان سفیدتر تن بدهند و این امر نیاز به 
اطالع رسانی دارد،تا مردم نیز آگاهی کافی از 

نان مناسب پیدا کنند.
 وی ادامه داد از عوامل موثر در کیفیت نان می توان
کارکنان  2.مهارت  اولیه  مواد  ،1.کیفیت  به   
و  تجهیزات  جمله  از  نان  پخت  3.تکنولوزی 

ماشین آالت و شرایط محیط کار،اشاره کرد.
موقع  به  را  آرد  چون  ما  نانوایان  از   بعضی 
خریداری نمی کنند و نمی گذارند که آرد خواب 
کافی که،حداقل یک هفته است، داشته باشد ،به 
همین خاطر در خمیر و قالب گیری دچار مشکل 
می شوند.وی ادامه داد،اگیپ بازرسی متشکل از 
سازمان هایی مانند صنعت ومعدن،شرکت غله 
و خدمات بازرگانی،بهداشت و تعزیرات،مرتب از 
واحد های نانوایی بازدید می نمایند و هر سازمان 
کند  می  بررسی  را  خود  نظر  مد  های   پارامتر 
و همواره در هر بازدید، به نانوایان آموزش هایی 
در زمینه نحوه پخت،خمیر،قالب گیری خمیر می 
دهیم.وی در مورد اینکه کیفیت آرد در استان ما 
پایین تر از بقیه شهر های کشور است گفت :در 
سال های اخیر برای باال بردن کیفیت آرد،کار 
با  مثال،  طور  ایم،به  داده  انجام  موثری  های 
مختلف  نقاط  از  که  آرد  نوع  چندین  اختالط 
کشور، وارد استان می کنیم، با آرد های تولید 
 استان خودمان به ترکیبی دست پیدا می کنیم 
بسیار  دیگر  های  آرده  از  کیفیت  لحاظ  از  که 
و  نان  کیفیت  بهبود  به  امر  این  و  است  باالتر 

کاهش ضایعات آن کمک شایانی خواهد کرد.
وی در مورد افزودنی های که به خمیر اضافه 
باعث  افزودنی  مواد  گفت:افزایش  شود  می 
جذابیت،حفظ  محصول،افزایش  کیفیت  حفظ 
ماندگاری نان ،می شود و همچنین به سفتی و 
استقامت خمیر،باال بردن درصد جذب آب خمیر 
تر  روشن  رنگ  شامل  نان  مغز  و  بافت  به  و 
 وبافت اسفنجی بهتر و یکنواخت کمک می کند
اما قیمیت باالی این مواد استفاده از آن توسط  
گاهی  و  است  کرده  مشکل  دچار  نانوایان،را 
مشاهده می شود که از افزودنی های نامناسب 
برخورد  متخلفان  با  البته  شود،که  می  استفاده 

قاطع می شود.

آرد؟ یا نانوا؟

عکس:اینترنت

عکس ها از اینترنت
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نقش مؤثر نخبگان در اقتصاد مقاوتی

زیست بوم کارآفرینی ،الزمه تحقق اقتصاد دانش بنیان

سمیرا قاسمی- رئیس بنیاد ملی نخبگان استان با بیان 
اینکه یکی از زیرساخت های مهم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد 
و  اقتصاد  به  بنیان است، تصریح کرد: چون ورود  دانش 
نیروی  نظیر  داخلی  های  ظرفیت  گرو  در  پایدار  تولید 
صاحبان  و  نخبگان  انسانی،  نیروهای  بین  در  و  انسانی 
افزود:  »هاشمی«  هستند.  مهم  خیلی  برتر  استعدادهای 
نفع  به  از ظرفیت های علمی  یعنی  بنیان  اقتصاد دانش 
شایسته ای استفاده شود و کشور و به ویژه خراسان جنوبی 
این  در  توانند  می  که  است  برتری  استعدادهای  از  مملو 
عرصه راهگشا باشند. وی با اشاره به اینکه برخی از اقتصاد 
مقاومتی به مقاوم سازی اقتصاد تعبیر می کنند، اظهار کرد: 
باید بررسی شود کدام بخش از اقتصاد نیاز به مقاوم سازی 
بیش تر دارد ، مسلماً در حوزه های مشخصی مانند نفت و 
فوالد آسیب پذیری بیش تر و در عین حال ارزآوری باالیی 
برتر و نخبگان می  استعدادهای  وجود دارد که صاحبان 
توانند در این عرصه ورود داشته باشند. به گفتۀ وی همان 
اتفاقی که در صنایع موشکی و هسته ای افتاد و کشور به 
سمت بومی سازی این علم پیش رفت، در سایر حوزه ها 
هم می توان به یک اقتصاد و توسعه پایدار و پیشرفت های 

علمی دست پیدا کرد.

هدف اقتصاد مقاومتی تغییر نگرش از منابع 
بنیان به دانش بنیان

رئیس بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد که در مجموع اگر 
با  اقتصاد مقاومتی  بخواهیم به نقش نخبگان در تحقق 
مطالبه  عرصه   3 در  کنیم،  توجه  استانی  و  ملی  رویکرد 

گری، فرهنگ سازی و اقدام مستقیم می توانند ورود پیدا 
کنند. »هاشمی« تشریح کرد که هدف اقتصاد مقاومتی و 
اقتصاد دانش بنیان تغییر نگرش و رویکرد از منابع بنیان 
به دانش بنیان است. وی ادامه داد: همچنین شفافیت در 
نظام اطالعاتی و اصالح نظام مالیاتی، اصالح شبکه بانکی 
و نقش نخبگان در یادآوری به مسئوالن و مطالبه گری 
جدی، تسریع کننده در رسیدن به این اهداف می باشد. به 
گفتۀ وی در عرصه فرهنگ سازی نیز نخبگان می توانند 
تاثیرگذار هستند، کمک  در جامعه  افرادی که  عنوان  به 

کنند و در اصالح الگوی مصرف، الگو باشند. 

جایگاه جهانی در گروی
 تقویت بنیه علمی کشور

به  پایبندی عملی  اینکه  بر  تأکید  با  این مقام مسئول 
شود،  خارج  شعار  حالت  از  باید  داخلی  تولیدات  مصرف 
عنوان کرد: در عرصه اقدام مستقیم انتظار داریم از نخبگان 
به عنوان صاحبان استعدادهای برتر که نقش فعالی داشته 
باشند و فعالیت های پژوهشی را به سمتی سوق دهند که 
تولید  در  کرد:  تأکید  »هاشمی«  باشد.  کشور  واقعی  نیاز 
علم اگر بخواهیم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم 
و جایگاه جهانی را ارتقا دهیم باید به تقویت بنیه علمی 
کشور کمک کنیم. به گفتۀ وی تقویت و هدفمندسازی 
اردوهای جهادی است باعث می شود نخبگان مشکالت 
و نیازهای واقعی کشور را بشناسند و برای برون رفت از 
آن مشکالت و چالش ها خودشان راهکار عملی را ارائه 
کارآفرینی  تر  مهم  همه  از  که  کرد  تصریح  وی  کنند. 
است که یک اهتمام ویژه از طرف نخبگان و صاحبان 
بنیان  دانش  در حوزه شرکت های  را  برتر  استعدادهای 
می طلبد چون یکی از ویژگی های اقتصاد دانش بنیان 
می تواند رهایی از اقتصاد تک محصولی باشد و یکی از 
برآیندهای اقتصاد دانش بنیان این است که می توانیم 
در زمینه های مختلف صاحب توانمندی شویم که تولید 

و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

شناسایی،حمایت وهدایت استعدادهای 
برتر از  ماموریت های بنیاد است

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اظهار کرد: این بنیاد 3 
مأموریت اصلی دارد که شامل شناسایی، حمایت و هدایت 
انجام شوند و  به درستی  اگر  برتر است که  استعدادهای 
دستگاه های اجرایی استان این عزم و اراده را داشته باشند 

سیاسی  فضای  از  دور  به  نخبگان  واقعی  ظرفیت  از  که 
اشتغال  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  مطمئنا  و  کنند  استفاده 
ادامه  افتاد. »هاشمی«  خواهد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  و 
این کار در اصطالح زیست بوم کارآفرینی گفته  به  داد: 
استان جهت  در  عوامل  از  ای  مجموعه  یعنی  می شود، 
کارآفرینی الزم است. وی اضافه کرد: استانداری، مراکز 
رشد، پارک علم و فناوری و دانشگاه ها در واقع زیرساخت 
های زیست بوم فناوری و کارآفرینی را تشکیل می دهند و 
هریک اگر به درستی وظایف خود را انجام دهند و حمایت 
و  فناوری  و  علم  پارک  و  نخبگان  بنیاد  از  را  های الزم 
حوزه  این  در  خوبی  اقدامات  باشند  داشته  کارآفرینان 
انجام می شود. به گفتۀ وی هدف اصلی معاونت علمی 
و فناوری، حمایت از شرکت های دانش بنیانی است که 
توسط نخبگان و استعدادهای برتر مدیریت می شوند و اگر 
در سطح ملی و استانی این مجموعه عوامل دست به دست 

هم دهند، مطمئنا می توانند تاثیرگذار باشند.

خراسان جنوبی فاقد سند مشخص برای 
نقشه راه زیست بوم کارآفرینی

خراسان  که  کرد  اظهار  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
جنوبی فاقد یک سند مشخص برای نقشه راه زیست بوم 
کارآفرینی است که اگر این اتفاق در استان انجام شود و 
از  نظرانی  با حضور صاحب  زمینه  این  در  ای  اندیشکده 
داخل و خارج استان تأسیس شود، می توان برای برون 
برداشت.  مثبتی  گام  استان  اقتصادی  مشکالت  از  رفت 
»هاشمی« دو چالش اصلی در بنیاد را اشتغال نخبگان و 
مشکالت مالی و حمایت الزم عنوان کرد و افزود: ولی با 
توجه به ظرفیت بسیار باالیی که نخبگان دارند مخصوصًا 
در این استان که هفت نفر از پدران علم را در دامان خود 
استان های  بین  در  برتر کشور  رتبه های  داده،  پرورش 
استعداد  با  و  برتر  جوانان  بین  از  برخوردار  و  نام  صاحب 
خراسان جنوبی هستند. وی نقش نخبگان را در چهار یا 
پنج مولفه قرار داد و گفت: از جمله های آن ها می توان 
به مدیریت حوزه های راهبردی، اتاق فکرهای عملیاتی 
واقعی، فراهم کردن مراکز رشد و شتابدهنده کسب و کار 
با حمایت استانداری و پارک علم و فناوری و دستگاه های 
مرتبط که بتوانند بستر الزم برای کارآفرینی فراهم کنند. 
به گفتۀ وی با ایجاد این مراکز هم برای نخبگان اشتغال 
ایجاد می شود و هم می توانند در این بستر آموزش های 

الزم را به کسانی که جویای کار هستند، بدهند.

مشکل اصلی نداشتن ارتباط
 بین صنعت و دانشگاه

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه متأسفانه مشکلی 
که در سطح ملی وجود دارد، نداشتن ارتباط مستقیمی بین 
صنعت و دانشگاه است، عنوان کرد: در حالیکه می توان 
تأمین نیروی انسانی متخصص به دانشگاه ها محول شود 
و از طرفی منابع هم که موتور محرکه تولید هستند، می 
توانند آزمایشگاه های علمی و فرصت های شغلی مناسبی 
را در اختیار نیروهای تحصیل کرده قرار دهند. »هاشمی« 
افزود: در سطح معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و حرفه  فنی  و سازمان  ها  دانشگاه  با  هایی  نامه  تفاهم 
ولی  بردارند  هایی  قدم  زمینه  این  در  که  بسته شده  ای 
بدون اغراق کار جدی در این حوزه انجام نشده است. وی  
ادامه داد: اگر به طور جدی در کارگروه ویژه اقتصادی و 
یا در مجموعه استانداری اتاق فکری از همه صاحبنظران 
کارآفرینان،  ها،  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  حضور  با 
مخترعین و صاحبان صنایع که صاحب تجربه هستند و 
با مشکالتی از قبیل بازاریابی و ... آشنا هستند می توان 
نقشه راهی برای حل معضالت و مشکالت در حوزه های 

مختلف استان ترسیم کرد.

صندوق حمایت از فناوران
 و نخبگان تأسیس شود

به  متعلق  نخبگان  بنیاد  مسئول،  مقام  این  گفتۀ  به 
این  به  رویکردهای سیاسی  از  و  است  جامعه  آحاد  همه 
را  ای  مجموعه  با همکاری هم  و  شود  پرهیز  مجموعه 
و  رشد  مراکز  کارهای  و  ایجاد کسب  و  برای شکوفایی 
شتابدهنده با استفاده از توان داخلی و ظرفیت هایی که 
در استان موجود است، فراهم کنیم. »هاشمی« پیشنهاد 
کرد: برای رفع مشکالت مالی پیش رو صندوق حمایت از 
فناوران و نخبگان تأسیس شود و با جذب منابع مالی که از 
حوزه های مختلف و خیرین تزریق می شود، بورس هایی 
را تعریف کنیم به اسم بزرگان منطقه و حمایت الزم برای 
تحصیل جوانانی که شرایط دشواری دارند، انجام شود. وی 
خاطر نشان کرد که انتظار ما از مسئولین این ست که در 
این کمک کنند و در مجمع عمومی که در آینده برگزار می 
شود، حضور داشته باشند و خیرین را به ما معرفی کنند و 
حمایت های معنوی الزم را داشته باشند و کارهای اجرایی 
شاهد  است  امید  و  داد  خواهد  انجام  بنیاد  را  عملیاتی  و 

اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

یادداشت

 چگونه از مصرف ناخواسته اینترنت
 در گوشی های هوشمند جلوگیری کنیم

گجت نیوز- احتماال برای همه شما پیش آمده 
اینترنت گوشی  از  استفاده خاصی  بدون  که 
خود، حجم بسته شما به پایان می رسد و این 
نارضایتی کاربران شده  بارها موجب  موضوع 
دارند  وجود  زیادی  عوامل  بدانید  باید  است. 
که باعث افزایش حجم مصرف اینترنت گوشی 
زمینه  پس  در  فعال  برنامه های  می شوند. 
گوشی و به روزرسانی خودکار این برنامه ها از 
جمله این عوامل هستند. بنابراین بهترین راه 
برای جلوگیری از مصرف ناخواسته اینترنت ، 
غیرفعال کردن این برنامه ها در شرایطی است 

که استفاده خاصی از آن ها نمی شود.
ناخواسته  مصرف  دالیل  اصلی ترین  از  یکی 
اینترنت در گوشی های هوشمند، فعال بودن 
است.  گوشی  زمینه  پس  در  اپلیکیشن ها 
اپلیکیشن ها  این  از  کاربر  است  حتی ممکن 
آن ها شود  وارد  ندرت  به  یا  و  نکند  استفاده 
کارشناسان  و  مسئوالن  سوی  از  همواره  اما 
غیرفعال  را  برنامه ها  این  که  می شود  توصیه 
کنید تا بعدا دچار تصور حجم خوری نشوید.در 
سیستم عامل آی او اس، برای کنترل میزان 
منوی  طریق  از  ابتدا  باید  اینترنت  مصرف 
)Setting( شده  تنظیمات  بخش  وارد  گوشی 
و به سپس به قسمت Cellular بروید و از آنجا 
برنامه های غیر ضروری را غیرفعال کنید. پس 
Back� بروید و گزینه General  از آن به بخش

ground app Refresh را نیز غیرفعال کنید.در 

گوشی های اندرویدی نیز الزم است ابتدا وارد 
Mo� شده و سپس به قسمت Setting  بخش
bile Data و Data Usage بروید. در این قسمت 

می توانید مشاهده کنید که کدام اپلیکیشن ها 
از  یک  هر  و  دارند  را  دیتا  مصرف  بیشترین 
مصرف  موجب  که  غیرضروری  برنامه های 
ناخواسته اینترنت می شوند را غیرفعال کنید.

به این صورت و با غیرفعال کردن برنامه ها و 
اپلیکیشن های اینترنتی که استفاده زیادی از 
آن ها نمی کنید و یا حتی به روزرسانی خودکار 
برنامه های مختلف می توانید تا اندازه زیادی، 

مصرف اینترنت گوشی خود را کنترل کنید.

غار برآورده کننده آرزوها!

در کشور  در کوههای کویتنداگ  الی گشت- 
به  به غاری  دارد که  ترکمنستان مسیری وجود 
نام کرک گیز می رسد. وقتی وارد این غار شوید 
در نگاه اول همه چیز آشنا به نظر می رسد اما بعد 
از چند لحظه متوجه عجیب بودن آن می شوید. 
سقف این غار پر از استاالکتیت های بزرگی است 
که وقتی دقیق تر به آنها نگاه می کنید می بینید 
این استاالکتیت ها از سنگ نیستند بلکه پارچه 
بازگو  اینچنین  محلی  های  !افسانه  هستند  ای 
می کند که اگر کسی بتواند درون این غار 

شده و لباس خود را به سقف بلند آن آویزان 
 ، شود  می  برآورده  آرزوهایش  از  یکی   کند 
زیادی  افراد  رسد  می  نظر  به  که  اینطور 
 ! باشند  رسیده  خود  آرزوهای  به  حاال  باید 
غار کرک گیز به معنای “ غار چهل دختر” 
به  ای  افسانه  داستانی  نیز  نام  این  است. 
می  گفته  داستان  این  طبق  دارد.  همراه 
به  مهاجمان  ترس  از  که  دختر  چهل  شود 
درون این غار پناه برده بودند با یک پیرزن 
مرموز روبه رو می شوند – که گفته می شود 
زمانیکه   – است  غار  روی  به  رو  وی  مقبره 
رسند  می  غار  این  نزدیکی  به  مهاجمان 
دخترها دعا می کنند که بتوانند از آنجا فرار 
برای  غار  از درون دل  راهی  کنند و سپس 
توانند  می  اینگونه  و  شود  می  نمایان  آنها 
بین  مشخصی  ربط  هنوز  هرچند  بگریزند. 
افسانه نام این غار و لباس هایی که در آن 

آویزان شده وجود ندارد.

بررسی جانشین  های احتمالی پراید
آخرین خبر-  زنگ توقف تولید پراید با تعطیلی رسمی خط 
تولید ۱۱۱ در سایپای کاشان در روز پنج شنبه این هفته به 
صدا در خواهد آمد و این خودروی 2۴ ساله قرار است مثل 
پیکان به خاطره ها بپیوندد. با وجود اعالم قبلی مسئوالن 
وزارت صنعت مبنی بر تولید پراید تا اواخر سال 97، این 
تا انتهای سال 96 بیشتر دوام نخواهد آورد  خودرو ظاهراً 
نیز در روزهای  و کل تولید آن متوقف خواهد شد. سایپا 
اخیر، اطالعیه پیش فروش پراید را آخرین بار برای مشتریان 
»وفادار و خاص« منتشر کرده است که بیش از پیش توقف 
قریب الوقوع تولید این محصول را نشان می دهد. با توجه 
به این که پراید با همه اما و اگرهایش، خودروی محبوب 
خانوارهای کم درآمد بود، این سوال پیش می آید که چه 
خودرویی قرار است جانشین پراید شود؟ نگاهی به قیمت 
خودروهای تولیدی در کشور نشان می دهد که سایپا، تنها 
تولید کننده خودروهای اقتصادی )ارزان قیمت( در کشور 
بوده است. براساس این فرض، مسئوالن این شرکت تاکنون 
از خودروهایی نظیر تیبا، کوئیک، ساینا اتوماتیک و برلیانس 
C3 نام برده اند )البته با توجه به قیمت بیش از 57 میلیونی 

برلیانس یادشده، بعید به نظر می رسد که این خودرو در زمره 
جانشینان واقعی پراید به حساب آید(. عالوه بر این، رنو کوئید 
نیز از سال گذشته به عنوان یکی از جانشینان پراید معرفی 
شده است. ضمن این که در گوشه و کنار نیز صحبت هایی 
ایران به اسم  ارزان چینی در  درباره حضور یک خودروی 
چانگان بنی شنیده می شود. تیبا: از تولید تیبا در ایران حدود 
هشت سال می گذرد، خودرویی که روی پلتفرم ارتقا یافته 

پراید، تولید و ما حصل آن نیز تولد خودرویی بین پراید و ریو 
شد. تیبا توانست تا حدی ضعف های ایمنی پراید را بپوشاند. 
افزایش وزن آن نسبت به پراید هم دیگر مزیتی است که این 
خودرو دارد. البته سایپا، در ادامه و در سال 92 تیبا 2 را عرضه 
کرد که با ارفاق، رقیبی برای پژو 206 به شمار می رود. تیبا 
۱ طبق آخرین گزارش رضایت سنجی مشتریان خودرو در 
ایران در سال 95، به عنوان برترین خودروی زیر 25 میلیون 
تومان شناخته شده است. این خودرو هم اینک قیمتی در 
حدود 25 میلیون و 500 هزار تومان دارد. مسئوالن سایپا، 
تیبا را به عنوان یکی از کاندیداهای جانشین پراید معرفی 
کرده اند. هم اکنون و پس از چند سال از تولید تیبا نیز، 
سایپا مدل فیس لیفت شده این خودرو را با نام ساینا تولید 
و نوع اتوماتیک آن را به عنوان گزینه بعدی جانشین پراید 

معرفی کرده است.
ساینا اتوماتیک: پس از عرضه ساینا دنده ای که به 
عنوان نسخه ارتقا یافته ای از تیبا محسوب می شود و با استقبال 
نه چندان زیادی در بازار مواجه شد، سایپا به تازگی نسخه 
اتوماتیک آن را وارد بازار کرده است. بنا به گفته مدیر فروش 
این شرکت، این خودرو نیز یکی از کاندیداهای جانشینی 
تفاوت های  لحاظ ظاهری،  به  اگر چه   پراید است. ساینا 
زیادی با تیبا داشت، اما از نظر مشخصات فنی تفاوت کلی و 
 چندانی بین آن دو نیست. درباره ساینا اتوماتیک و ساینا دنده ای

 هم عمده تغییرات عالوه بر نوع گیربکس، به امکانات رفاهی 
مربوط می شود. ساینا اتوماتیک مجهز به امکانات ورود به 
خودرو بدون کلید، سیستم استارت دکمه ای، سیستم محدود 

 Bluetooth کننده سرعت، نمایشگر لمسی 7 اینچی مجهز به
، سیستم های مسیریاب و پایش فشار باد TPMS است و 
در آینده نیز طبق گفته پازوکی قائم مقام معاونت مهندسی 
سایپا، مجهز به سیستم کنترل پایداری خودرو )ESC( نسبت 
به ساینا دنده ای خواهد شد. ساینای معمولی هم اکنون 
قیمتی حدود 2۸ میلیون تومان دارد و نوع اتوماتیک آن به 
قیمتی حدود 3۸ میلیون و ۴50 هزار تومان عرضه می شود.
چانگان بنی: اما سایپا در ادامه همکاری خود با چینی ها، 
هم اکنون در تالش است تا خودروی ارزان قیمت دیگری 
را روانه بازار کند که آن هم در حدود قیمت پراید است. 
چانگان بنی خودرویی است که قرار است با قیمتی حدود 30 
میلیون تومان روانه بازار شود. این خودرو با طول و عرض و 
ارتفاعی معادل3.73، ۱.65 و ۱.53 از ابعادی نزدیک به رنو 
کوئید برخوردار است . مهم ترین ویژگی فنی این خودروی 
کوچک چینی مصرف اندک بنزین است. خودروی بنی برای 
قشرهایی که تمایلی به صرف مبالغ سنگین و گزاف برای 
هاچ بک های کوچک ژاپنی و کره ای ندارند و در عین حال 
طالب یک خودروی مدرن کاربردی و ارزان قیمت هستند، 

خودروی مناسبی به نظر می رسد.
که  بود  قبل  سال  اسفندماه  نیمه  کوئیک:  سایپا 
سایپا از محصول جدید خود به نام کوئیک رونمایی کرد 
ایرانی  اتوماتیک  تمام  ترین خودروی  ارزان  گفته شد  که 
است. این خودروی هاچ بک که هنوز عرضه نشده است، 
شباهت هایی به ساینا دارد و برخی آن را نسخه به روز 
همان  از  خودرو  این  اند.  دانسته   2 تیبا  از  دیگری  شده 

پیشرانه ۱.5 لیتری خانواده تیبا و ساینا بهره می برد و از 
نظر تجهیزات رفاهی و ایمنی، یک سر و گردن از اسالف 
خود باالتر است. از جمله امکانات آن می توان به رینگ 
خودرو  پایداری  کنترل  سیستم  کمکی،  ترمز  اسپرت، 
)آپشن( و دوربین دید عقب اشاره کرد. کوئیک در چهار رده 
تجهیزاتی عرضه خواهد شد. پیش بینی می شود اگر قیمت 
 اعالمی سایپا )بین 33 تا ۴0 میلیون تومان در تیپ های

 مختلف( با افزایش قابل توجهی روبه رو نشود، کوئیک سهم 
بسیار باالیی از بازار هاچ بک ها و مینی کراس های کشور 

را به خود اختصاص می دهد.
رنو کوئید: از سال گذشته بود که زمزمه هایی برای حضور 
رنو در ایران و به تبع آن عرضه یک محصول ارزان قیمت 
این شرکت به نام کوئید )در رقابت با پراید( شنیده شد. مرداد 
امسال هم که قرارداد رنو با ایدرو )سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع (به امضا رسید، این احتمال بیشتر شده است. رنو کوئید 
دو سال است که در دنیا تولید می شود، محصولی که ابتدا در 
کارخانه این شرکت در هندوستان تولید و هم اینک صحبت 
ها درباره تولید آن در ایران، عالوه بر برزیل جدی شده است. 
قیمت این خودرو به عنوان یک کراس اور کوچک و جمع 
و جور برای مدل های پر آپشن آن به کمتر از 30 میلیون 
تومان می رسد. با این حال هم اینک پیش بینی می شود 
این خودرو در ایران در حدود ۴0 میلیون تومان امکان تولید و 
عرضه داشته باشد. این خودرو در تست تصادف سال 20۱5 
موسسه NCAP، صفر ستاره ایمنی را دریافت کرد، اما مدل 

های جدیدتر آن، توانستند یک ستاره ایمنی را دریافت کنند.

Ava.16@gmail.com .عکس از :قاسمی

»بحران هویت« و رهاورد 
غرب زدگی در جامعه

متانت *یاسر 

صاحب نیوز- امروزه هدف فرهنگ های مهاجم 
هویت زدایی است و در پی آن بحران هویت که در 
جامعه فعلی شاهد آن هستیم. هویت فرهنگی یک 
ملت یکی از مولفه های شناختی آن ملت محسوب 
می شود که از دیدگاه مذهبی، ملی و فردی در 
اجتماع  خانواده،  همچون  مناسب  بستر  یک 
 نهادهای تربیتی و رسانه های گروهی می تواند
های نسل  کند.  زدایی  هویت  یا  هویت   تولید 
جوان جامعه باید از گذشتگان این سوال را جویا 
شوند که قبال چگونه بوده ایم و چه بر سر هویت 
ما آمده است و اکنون باید چگونه باشیم؟ امروز 
فرهنگ های مهاجم با روش های جدید در پی 
آنند که درصدد مقابله با هویت اسالمی و دینی 
انسان ها برآیند و نهایت انسان را ماهیت دنیایی 
او قلمداد کنند.بحران هویت یعنی انسان خویشتن 
خویش را چنان گم کند که مفقوداالثر شود، نه 
برای  تصوری  نه  و  آورد  یاد  به  را  خود  گذشته 
انسان  های  نام  بر  گذری  باشد.اگر  داشته  آینده 
ها و مکان ها در دوران پهلوی اول و دوم داشته 
است،  فرهنگی  دگرگونی  یک  گویای  باشیم 
گویای یک فرهنگ غربی شده. هرگاه مسلمانان 
از اصل خویش فاصله گرفتند دچار بحران شدند. 
و  مشروطه  جمله  از  مختلف  اعصار  روشنفکران 
دوره های بعد آن نیز دچار همین بیماری بودند. 
فقط کسانی مصونیت داشتند که نفوذ کالم الهی 
و رهبران الهی در آن ها ریشه دار بود و به راستی 
بیماری عصر ما غرب زدگی است. هرگاه سری 
لوازم  فروشگاههای  و  لباس  های  بوتیک  به 
و  مارک  به چشم می خورد  آنچه  بزنید،  خانگی 
برند شرکت های بزرگ غربی است که مخاطبان 
زیادی فقط به خاطر نوع برند به سراغ خرید آن 
می روند و خانه هایشان و محیط زندگیشان مملو 
حتی  پیراهن  است. کاله، کفش،  اجناس  این  از 
اگر تولید داخلی اش با کیفیت تر هم باشد کنار 
گذاشته شده ولی گاه برند بی کیفیت خارجی، در 
پس یک دکوراسیون شیک، چندین برابر ارزش 
اولیه به فروش می رسد. این ماجرا شامل لوازم 
خانگی داخلی هم می شود. وقتی کارخانه های 
 داخلی یکی پس از دیگری رو به تعطیلی می روند
و کاالی قاچاق چون قارچ رشد فزاینده ای پیدا 
می کند. کارگر ایرانی خانه نشین می شود و بازار 
متالطم غرب به واسطه برندبازِی ما، به آرامش 
می رسد. این همان غرب زدگی و بحران هویت 
 است. البته نباید فراموش کرد که گاه بی کیفیتی
لیبرالی  اندیشه های  به کمک  نیز  کاالها  برخی 
برخی مسئوالن غرب زده می آید و در این میان 
آنگاه  و  شود  می  متوقف  کلی  به  داخل  تولید 
کند. می  پیدا  قرب  و  ارج  غربی  قندی   خروس 
سطوح  در  داخل  تولید  از  حمایت  اگر  البته 
کیفیت  عنصر  نیز  کننده  تولید  و  باشد  مسئولین 
را بر مؤلفه سودجویی برتری دهد آنگاه تحریم و 
فشار سازمان های بین المللی و سرسپرده اقتصاد 
لیبرال نمی تواند برای ما تهدید باشد.پیر ُمراد ما 
حضرت امام خمینی )ره( خطاب به دولتمردان می 
فرماید: » و بر دولت ها و دست اندرکاران است 
که از متخصصین خود قدردانی کنند، و آنان را با 
کمک های مادی و معنوی تشویق به کار کنند 
برانداز  خانه  و  ساز  مصرف  کاالهای  ورود  از  و 
جلوگیری کنند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه 
چیز بسازند. و در جای دیگر خطاب به جوانان می 
فرماید: و از جوانان، دختران و پسران می خواهم 
که استقالل، آزادی و ارزش های انسانی را ولو 
با زحمت و رنج، فدای تجمالت، عشرت ها و بی 
بند و باری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف 
غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود 
نکنند که آنان جز تباهی شما به چیز دیگری فکر 
نمی کنند و می خواهند با این وسایل و امثال آن 
شما را عقب مانده و به اصطالح آنان نیمه وحشی 
نگه دارند.« جالل آل احمد در کتاب غرب زدگی 
خود بحران هویت و غرب زدگی را به خوبی به 
تصویر می کشد: » آدم غرب زده شخصیت ندارد 
اگر دست برقضا اهل سیاست باشد از کوچکترین 
تمایالت راست و چپ حزب کارگر انگلیس خبر 
وزرای  از  بهتر  را  آمریکایی  سناتورهای  و  دارد 
حکومت مملکت خودش می شناسد. اسم و رسم 
و  اسم  از  را  کرونیکل«  »نیوز  و  مفسر»تایم« 
رسم پسر عمه دورافتاده خراسانی اش بهتر می 
از بشیر و نذیر راستگوترشان می پندارد  داند و 
آیه  با یک  بود که  اگر یک وقتی  به هرصورت 
قرآن و یا خبر منقول عربی همه دهان ها بسته 
نشست،  می  جایش  سر  مخالفی  هر  و  شد  می 
حاال در هر باب نقل یک جمله از فالن فرنگی 

همه دهان را می بندد.«

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

ن رزرو نمایید
از همین اال

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، خدمات مجالس به صورت بوفه باز 
بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

به اطالع همشهری های محترم می رساند: 

از برنامه های جشن های دهه والیت
اجرای ضرب زورخانه ای و همنوایی مرشدان از دوشنبه 96/6/13 
به مدت 5 شب ساعت 20 در محل میدان ابوذر برگزار می گردد. 

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی
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بهترین راه ایجاد عالقه در یادگیرندگان

یادگیرندگان  در  عالقه  ایجاد  راه  بهترین  کلی  بطور 
بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفی روش های 
از این طریق یادگیرندگان به موفقیت  آموزشی است. 
بیشتر در یادگیری نائل می آیند و این کسب موفقیت 
مطالب  یادگیری  به  نسبت  را  آنها  انگیزش  و  عالقه 
تازه افزایش می دهد. در زیر روش ها و فنونی را معرفی 
می کنیم که استفاده از آنها معلم را در باال بردن سطح 
این  تدوین  در  می دهد.  یاری  یادگیرندگان  انگیزشی 
مطالب از همه نظریه های انگیزشی و یافته های پژوهشی 

مربوط به یادگیری و انگیزش استفاده شده است.
آموزشی  هدف  عنوان  به  یادگیرندگان  از  که  را  آنچه 
انتظار دارید، در آغاز درس دقیقا به دانش آموزان بگویید. 
ترغیب یادگیری دانش آموزان و دانشجویان مستلزم بیام 
صریح هدف های آموزشی و نوع رفتارها یا مهارت هایی 
است که آنها می خواهند بیاموزند. پژوهش های انجام 
شده نشان داده اند یادگیرندگانی که از هدف های درس و 
آموزشی مطلع نمی شوند، به خوبی یادگیرندگانی که معلم 
پیش از آغاز درس دقیقا آنها می گوید که چه انتظاراتی از 

آنها دارد، در پیشرفت درسی موفق نمی شوند.
دادن  ضمن  در  باید  معلمان  مطلب،  این  بر  عالوه 
نسبت  آنها  در  یادگیرندگان،  به  آموزشی  هدف های 
ندادن  کنند.  ایجاد  مثبتی  انتظارات  یادگیری  نتایج  به 
مهم  نتایج  درباه  یادگیرندگان  به  ضروری  اطالعات 
در  منفی  انتظارات  ایجاد  یا  یادگیری شان  فعالیت های 
آنان درباره کاری که باید بکنند، منجر به انگیزه یادگیری 
در آنها نخواهد شد.در بسیاری مواقع تقویت ملموس به 
اندازه تشویق های کالمی معلم موثر نیست. استفاده از 
از عملکرد درست  اظهاراتی چون خوب،  مرحبا پس 

دانش آموز از تدابیر موثر انگیزشی است.

رو پرت  نقاشیش  آمد و دفتر  از مدرسه  پسر کوچولو 
زیر  زد  و  مامانش  بغل  پرید  زمین!بعد هم  روی  کرد 
گریه! مادر نوازش و آرامش کرد و خواست که بره و 
لباسش رو عوض کند. دفتر رو برداشت و ورق زد. نمره 
نقاشیش ده شده بود! پسرک، مادرش رو کشیده بود، 
توپر  با یک چشم! و بجای چشم دوم، دایره ای  ولی 
و سیاه گذاشته بود! معلم هم دور اون، دایره ای قرمز 
کشیده بود و نوشته بود: »پسرم دقت کن!« فردای اون 
روز مادر سری به مدرسه زد. از مدیر پرسید: »می تونم 

معلم نقاشی پسرم رو ببینم؟«
مدیر هم با لبخند گفت: »بله، لطفا منتظر باشید.«

معلم جوان نقاشی وقتی وارد دفتر شد خشکش زد! مادر 
یک چشم بیشتر نداشت! معلم با صدائی لرزان گفت: 

»ببخشید، من نمی دونستم...، شرمنده ام.«
زد  لبخندی  و  داد  فشار  گرمی  به  رو  دستش  مادر 
با  از مدرسه اومد  و رفت. اون روز وقتی پسر کوچولو 
شادی دفترش رو به مادر نشان داد و گفت: »معلم مون 
امروز نمره ام رو کرد بیست!« زیرش هم نوشته: »گلم، 

اشتباهی یک دندونه کم گذاشته بودم!«
بیا اینقدر ساده به دیگران نمره های پائین و منفی ندیم. 
بیا اینقدر راحت دلی رو با قضاوت غلط مون نشکنیم. 
وقتی ایمان داری خواسته ات اجابت می شود مدام در 

موردش نگران نمی شوی.

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه 
استفاده کنیم که از نیروی بینایی 

استفاده می کنیم هر کاری انجام پذیر است.

امروز باور دارم که افکار مثبتم می توانند 
رویاهایم را در دنیای واقعی آشکار کنند

 و مرا به تماِم خواسته های قلبی ام برسانند.

خیـر کن با خلق، بهـر ایزدت
یــا بـراِي راحت جــان خـودت

 تـا هـمـاره دوسـت بینی در نظــر
در دلت نایـد ز کین نـاخوش صور

روزتان را شروع کنید وقتی آرامش الهی تا عمق ذهنتان 
رسوخ می کند، نسبت به دارو و تاثیر التیام بخش
 و تسکین دهنده تری بر اعصاب شما می گذارد.

من خودم را عاشقانه دوست دارم
 و تایید می کنم کیفیِت زندگی من هرروز

بهتر و بهتر می شود .خدایا سپاسگزارم

ـ.ق در شهر  حضرت امام هادی علیه السالم در سال 212 ه
صریا دیده به جهان گشود. پدر ایشان حضرت امام محمدتقی 
جواداالئمه علیه السالم و مادرشان بانویی فاضله و عفیفه به 
نام سمانه است. نام مبارک ایشان علی از القابشان نقی، هادی 

و نجیب؛ و کنیه شان ابوالحسن می باشد.
امامت امام

به  امام هادی)ع( در سال 22۰ق در سن هشت سالگی 
امامت رسید. از آنجا که شیعیان مشکِل پایین بودِن سّن 
امام امام جواد)ع( را پشت سر گذاشته بودند، در زمینه امامت 
امام هادی)ع( تردید خاصی برای بزرگان شیعه رخ نداد. 
به نوشته شیخ مفید همه پیروان امام جواد)ع( به استثنای 
افراد معدودی، به امامت امام هادی)ع( گردن نهادند. این 
عده معدود برای مّدت کوتاهی به امامت موسی بن محمد 
عروف به »موسی مبرقع« مدفون در قم معتقد شدند؛ ولی 
پس از مّدتی از امامت وی برگشتند و امامت امام هادی)ع( 
را پذیرفتند. سعد بن عبدا... اشعری بازگشت این افراد به امام 
هادی)ع( را از آن روی می داند که خود موسی مبرقع از آنان 

بیزاری جست و آنان را از خود راند.
دالیل امامت

بر  اتفاق نظر شیعیان  ابن شهر آشوب،  و  نظر طبرسی  از 
تردیدی  قابل  غیر  و  محکم  دلیل  هادی)ع(  امام  امامت 
بر صّحت امامت آن حضرت است. با این حال، کلینی و 
دیگران نصوص مربوط به امامت وی را برشمرده اند و از 

از  جواد)ع(  امام  که  هنگامی  که  برمی آید  روایات  پاره ای 
طرف معتصم عباسی به بغداد فرا خوانده شد، امام چون این 
احضار را تهدیدی برای خود تلقی نمود و احساس خطر کرد، 
امام هادی)ع( را به عنوان جانشین خود به شیعیان معرفی 
نمود و حتی نّص مکتوبی دربارۀ امامت وی به جای گذاشت 
تا پس از وی هیچ گونه تردیدی در این خصوص باقی نماند.

اوضاع سیاسی زمان امام هادی علیه السالم
امام علی النقی الهادی علیه السالم در سال 22۰ ه.ق در 
مدینه به امامت رسیدند. آن حضرت 13 سال اول امامت 
خود را در آن شهر سپری نمود و ضمن بهره رسانی معنوی 
و علمی به شیعیان، به امور آّنان رسیدگی می کردند تا این 
که متوکل )خلیفه ی وقت( که در دشمنی با ائمه اطهار علیه 
السالم مشهور بود؛ به خاطر هراسی که از نفوذ و محبوبیت 
امام علیه السالم در جامعه داشت ایشان را از مدینه به سامرا 
فراخواند زیرا احساس می کرد که باید امام را از نزدیک 
تحت نظر بگیرد. پس از آمدن امام به سامرا، اگرچه ایشان 
ظاهرا آزاد بود اما »متوکل« منزلشان را طوری انتخاب کرده 
بود که همواره تحت نظر باشند. او به طور مرتب دستور 
تفتیش منزل ایشان را صادر می کرد و تمام دیدارها و رفت 

و آمدها توسط نیروهای حکومتی کنترل می شد.
او جو بسیار خفقان آمیزی را بر جامعه حکمفرما کرده بود 

و سختگیری و فشار زیادی را بر شیعیان اعمال می کرد:
او علویان را در محاصره ی اقتصادی قرار داده بود. به 

خود  اشعار  در  تا  داد  می  فراوانی  مال  درباری  شاعران 
سادات  اکثر  او  کنند.  احترامی  بی  السالم  علیه  ائمه  به 
از  بود.  کرده  زندانی  و  دستگیر  را  زمان  آن  القدر  جلیل 
انهدام و  او در دوره ی حکومتش،  اقدامات  هولناکترین 
تخریب مرقد امام حسین علیه السالم بود. اوضاع معیشتی 
مردم و خصوصا علویان در زمان خلفای عباسی مخصوصا 
متوکل و بقیه ی خلفای هم عصر امام هادی علیه السالم، 
بسیار دشوار بود زیرا آنان بیت المال مسلمین را صرف 
خوشگذرانی هایی می کردند که به گواهی تاریخ، هزینه 

های مربوط به آ نها بی سابقه بوده است.
فعالیت های امام علیه السالم

فرزند  سامرا  در  السالم  علیه  هادی  امام  مطهر  مرقد 
بزرگوارشان امام حسن عسگری علیه السالم نیز در همین 
شدیدا  که  این  با  السالم  علیه  هادی  مدفونندامام  بقعه 
تحت نظر بود، اما از پای ننشست و فعالیت های خود را 
به شیوه ای مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد. از 
مهمترین فعالیت های ایشان این بود که به مردم از راه 
های گوناگون آگاهی داده و منصب امامت و مقام علمی 
خود را در طی سخنان خویش و در مناظرات و پرسش 
و پاسخ های علمی، آشکار کرده و تثبیت کنند. همچنین 
عدم مشروعیت حکومت بنی عباس را تبیین می کردند. 
یکی دیگر از محورهای فعالیت امام، آماده کردن مردم و 
شیعیان نسبت به غیبت حضرت مهدی علیه السالم بود. 

البته ایشان با نهایت احتیاط و جلوگیری از حساس شدن 
حکومت، این موضوع را به طور سربسته در ضمن سخنان 

خویش ذکر می فرمودند.
وضعیت علمی زمان امام علیه السالم

در حکومت بنی عباس از طرف خلفا به مسائل علمی و 
فرهنگی تمایل نشان داده می شد. در این زمان بسیاری از 
کتب سلیر ملل به عربی ترجمه شد و همین امر موجب شد 

افکار مردم و اوضاع علمی جامعه متحول شود.
رونق  معتزله  و  اشاعره  مانند  کالمی  مکاتب  همچنین 
جبرگرایی  خداوند،  مانند جسمیت  و شبهاتی  بود  گرفته 
و...  قرآن  بودن  قدیم  یا  حادث  مطلق،  اختیار  یا  مطلق 
مطرح می شد که موضع گیری امام هادی علیه السالم 
و پاسخ ایشان به چنین شبهاتی، اوال اصالت و حقانیت 
مواضع شیعه را نشان می داد و ثانیا مسلمین را از گرفتاری 

در دام چنین شبهاتی حفظ می کرد.
شهادت امام هادی علیه السالم

آن حضرت در شهر سامرا به شهادت رسیدند. در مورد 
حضرت  آن  قاتل  و  السالم  علیه  هادی  امام  شهادت 
اختالف است: برخی معتمد عباسی را قاتل آن حضرت 
میدانند )یعنی این واقعه در زمان خالفت معتمد رخ داده 
است( و به عقیده ی برخی دیگر معتز عباسی، فرمان قتل 
آن بزرگوار را صادر و معتمد آن را اجرا کرد. )یعنی این 

واقعه در زمان خالفت معتز روی داده است.(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند در تاریکیهای کفر، کر و اللند هر که را خدا بخواهد 
گمراهش می  گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می  دهد. انعام/آیه۳۹

حدیث روز  

دوستی و محّبت اولیای خدا و والیت آنان واجب است و بیزاری از دشمنان آنان نیز الزم است. 
امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

امام هادی )ع( شجاعت، آزادگی و اخالص

76
7356

9624
194
4817

8615
3468

9543
42

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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685794231

431528976

972361854

564219397

297683415

813457629

129876543

748935162

356142798

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

را تجربه کنید.   09158668002

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

یک قطعه زمین به مساحت 1000 
مترمربع ، سند دار در حوالی صدا و سیما
 به فروش می رسد.  09354804730

منزل فروشی دو طبقه با تمام امکانات 
و امتیازات واقع در مهرشهر قیمت توافقی

32375053 -09156041695

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

09158254172

شرکت پگاه خراسان جنوبی استخدام می نماید
1- راننده ایسوزو    یک نفر  2- راننده نیسان    سه نفر

3-فروشنده لبنیات   دو نفر
کسانی که در شرکت لبنیات تجربه داشته باشند در اولویت هستند.

مزایا: حقوق اداره کار، بیمه تامین اجتماعی ، پورسانت، پاداش
 بیمه تکمیلی     آدرس : بلوار شهدای عبادی ، میدان ابن حسام

 جنب آهن آالت مالیی      32225560 - 09158922032

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

به یک فروشنده خانم یا آقا 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.

32230473

به تعدادی بازاریاب حرفه ای ، مسئول پخش 
مسئول مطالبات ، منشی خانم و حسابدار 

نیازمندیم. 32448568-09158156090

به یک مدیر فروش و دو 
ویزیتور با تجربه جهت پخش 

لبنیات نیازمندیم.
32255311-15

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    09158651167 - شهریاری



نفر در جهان، دچار مشکل  نیوز- میلیون ها  سالمت 
تعریق زیاد هستند و بخش زیادی از این تعداد از عرق 
و بدبویی پا رنج می برند. کارشناسان می گویند برخی 
از تعریق ها، ایدیوپاتیک هستند؛ یعنی علت مشخصی 
ندارند، اما انواعی از تعریق هم هستند که می توانند علل 
بالقوه متعددی داشته باشند. دیابت، برخی سرطان ها، 

پرکاری تیروئید، مصرف برخی داورها و قندخون پایین از 
جمله علل تعرق زیاد به شمارمی آیند. به گفته کارشناسان، 
بیشتر افرادی که با مشکل عرق پا مواجه هستند در رده 
سنی 14 تا 65 سال قرار دارند. خوشبختانه راهکارهایی 
برای مقابله با این مشکل ناخوشایند وجوددارد. با برخی 

از این راهکارها آشنا می شویم:

در  آنتی باکتریال  صابون  آنتی باکتریال:  صابون 
بسیار  پا  باکتری های  و کشتن  پوست  خشک کردن 
با آب ولرم و صابون  را هر روز  پاهایتان  موثر است. 
آنتی باکتریال بشویید. پس از آن )در صورتی که دچار 
مشکالت گردش خون نیستید( پاها را در آب سرد قرار 

داده و سپس خشک کنید. 

نشاسته ذرت: این ماده می تواند بخش مهمی از 
رژیم مراقبت از پا به شمار بیاید. بعد از شستن و خشک 
کردن پاها به آنها نشاسته ذرت بمالید. نشاسته ذرت 
برای عرق دست هم مفید است و استفاده از آن می تواند 

تعریق دست و پا را فورا متوقف کند.
پودر تالک و پودر ضد قارچ: این پودرها می توانند 

جلوگیری  پا  بد  بوی  از  و  داشته  نگه  سرد  را  پاها 
کنند. قبل از استفاده از این پودرها، پاها را شسته و 

با حوله یا دستمال کاغذی خشک کنید.
کاهش  برای  که  عرق هایی  ضد  از   عرق:  ضد 
عرق زیر بغل استفاده می کنید، می توانید برای عرق 

پا هم به کار ببرید. 

با عرق زیاد و بوی بد پا، چه کنیم؟
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شهرداری کرمان قهرمان مسابقات هندبال نونهاالن

هندبال  مسابقات  نخست  سکوی  بر  کرمان  شهرداری  هندبال  تیم 
نونهاالن منطقه 6 ایستاد.  تیم های آکادمی هندبال کرمان و هیات 
کرمان  شهرداری  را  سوم  و  دوم  های  مقام  هم  فردوس  هندبال 
کردند.مسابقات  6کسب  منطقه  نونهاالن  هندبال  مسابقات  قهرمان 
استانهای  از  تیم   7 شرکت  با  کشور،   6 منطقه  نونهاالن  هندبال 
 14 تا   12 از  جنوبی  خراسان  و  یزد  بلوچستان،  و  سیستان  کرمان، 
برگزار  نور فردوس  پیام  شهریور در سالن ورزشی فرهنگ دانشگاه 
مسابقات  نهایی  مرحله  به  آبان  ها  رقابت  این  برتر  تیم   2 شد. 

کشوری اعزام خواهند شد.

پایان رقابت های مینی فوتبال قاینات

رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی گفت:  رقابت های مینی فوتبال 
شهرستان قاینات در سه رده سنی نونهاالن ، نوجوانان و جوانان با 
معرفی تیم های برتر به پایان رسید.وی افزود: در رده سنی نونهاالن 
چهار  و  تیمی  پنج  گروه  دو  در  تیم   11 با شرکت  که  زیر 12 سال 
سنی  رده  در  و  مجتبی  حسن  امام  دارالقرآن  تیم  شد،  برگزار  تیمی 
نونهاالن زیر 14 سال که با شرکت یازده تیم برگزار شد، تیم باشگاه 
غدیر سکوی اول رقابت ها را از آن خود کردند. ئیس هیئت فوتبال 
خراسان جنوبی گفت: در رده نوجوانان که پنج تیم حضور داشتند نیز 
تیم دهیاری پهنایی و در رده سنی جوانان که 11 تیم شرکت کردند 

تیم شهدای مدافع حرم سکوی اول را از آن خود کردند.

کابوس بزرگ استقالل تکمیل شد

ایسنا- هافبک تهاجمی تیم فوتبال استقالل در تمرین دو روز گذشته 
این تیم دچار مصدومیت شد. داریوش شجاعیان، هافبک تهاجمی و 
گران قیمت استقالل روز دوشنبه در جریان تمرین آبی های پایتخت 
او  میزان مصدومیت  که  چند  هر  دچار مصدومیت شد.  زانو  ناحیه  از 
مشخص نیست اما این احتمال هست که این بازیکن هم تا مدت قابل 
توجهی نتواند برای استقالل به میدان برود. به جز شجاعیان، سجاد 
شهباززاده، امید ابراهیمی، پژمان منتظری، میالد زکی پور، مجید حسینی 

و تا حدی جابر انصاری از مصدومان استقالل به حساب می آیند.

تیم ملی فوتبال ایران سومین تیم پرتماشاگر جهان

تماشاگر،  و 911  هزار  میانگین 72  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  ایرنا-   
سومین تیم پرتماشاگر در دیدارهای خانگی رقابت های مقدماتی جام 
جهانی 2018 محسوب می شود.فضای رعب آور ورزشگاه آزادی به 
ویژه شهرت دارد. رکورد 128 هزار تماشاگر در دیدار ایران مقابل استرالیا 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی 1998 در ورزشگاه آزادی حضور 
یافتند.در این میان تیم ملی انگلیس در صدر فهرست پرتماشاگرترین 
تیم ها در مسابقات خانگی رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 قرار 
رده  در  تماشاگر  و 500  با 75هزار  کنگو  دمکراتیک  دارد. جمهوری 
دوم قرار دارد و تیم ایران جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. 
فرانسه، ژاپن، مکزیک، عربستان سعودی، لهستان، مصر و اورگوئه به 

ترتیب در رده های چهارم تا دهم هستند.

بهترین زمان نوشیدن آب

تسنیم- بهترین زمان نوشیدن آب 2 ساعت پس 
از خوردن غذا است نباید آب را به یک نفس و 
سریع نوشید, آشامیدن آب در بین غذا مضر است 
به جز در افراد گرم و خشک و کودکان همچنین 
پرهیز از آب تا زمانی که عطش واقعی ایجاد شود 
برای حفظ سالمتی کمک می کند.عدم نوشیدن 

آب در حالت ناشتا, پرهیز از نوشیدن آب پس 
از فعالیت بدنی، بعد از حمام و در حمام،  بین 
خواب و بعد از خواب, پرهیز از نوشیدن آب پس 
از شیرینی یا ترشی، بعد از میوه های تازه به حفظ 
سالمت کبد, قلب, مغز و سیستم گوارش کمک 
می کند.خوردن آب همراه یا بالفاصله بعد از غذا 
شیره های گوارشی رقیق و ضعیف می شود, معده 

را سرد و هضم غذا مختل می شود.

مصرف هندوانه با شکم خالی ممنوع

تر است  نیوز-  مزاج هندوانه سرد و  سالمت 
بنابراین به بدن خنکی می بخشد. این میوه با 
افزایش رطوبت های بدن و مهار ترشح صفرای 
پیشگیری  بروز سنگ  های صفراوی  از  زیادی 
لجن های  و  شن ریزه ها  دفع  به  حتی  یا  کرده 
صفراوی که امروزه خیلی ها دچار آن هستند و 

اکثرا مجبور به جراحی صفرا می گردند کمک 
کند. هندوانه برای افراد تب دار بسیار خوب است و 
می تواند همراه با شیرخشت یا سکنجبین مصرف 
شود. مصرف ناشتای این میوه توصیه نشده است. 
علت این است که هندوانه وارد معده ای می شود 
که گرم و خالی بوده  و ورود نوشیدنی های خنک 
به معده خالی ممنوع است و باید صبر نمود تا 

حرارت معده قدری کاهش یابد. 

دستگیری شکارچی متخلف در شهرستان خوسف 

وسرپرست  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف از دستگیری 
مستقیم  مسعود  داد.  خبر  شهرستان  در  متخلف  شکارچی 
محیط  حفاظت  یگان  مستمر  های  زنی  گشت  :در  گفت 
زیست شهرستان خوسف یک شکارچی متخلف دستگیر و 
قبضه سالح  ،یک  باقرقره  مجاز  غیر  شکار  قطعه   6 تعداد 
کمرشکن تک لول ساچمه زنی وتعداد16عددفشنگ سالح 
از  پس  متهم   : کرد  اضافه  .وی  شد  وضبط  کشف  مذکور 

تشکیل پروند تحویل مراجع قضایی گردید .

فواید بی نظیر درمانی روغن شتر مرغ 

 جام جم-  روغن شترمرغ از روغن های پرفایده ای
 است که ایرانیان و رومیان باستان از آن به دو 
منظور زیبایی و دارویی در درمان زخم و سوختگی 

استفاده می کردند.
روغن شترمرغ حاوی اسید های چرب ضروری 
 نظیر امگا ۳، 6، 9 و نیز برخی ویتامینها و اسید های

 آمینه است که در حفظ سالمت و طراوت پوست 
بدن انسان تاثیر به سزایی دارد. عالوه بر این 
 روغن شترمرغ  در درمان زخم ها و کبودی ها

، بریدگی ها و خراشیدگی های پوست، ترمیم 
سوختگی های خفیف و شدید، درمان زخم بستر 
آنتی هموروئیدی،  و نیش حشرات و خاصیت 
برطرف کننده ناراحتی ها و التهابات پوستی و 

تسکین دردهای مزمن نقش بسزایی دارد.

نوشیدنی هایی که بیخوابی می آورند

برخی  مصرف  از  اجتناب  با  توان  می  مهر- 
نوشیدنی ها با بی خوابی مقابله کرد. به منظور 
پرهیز از بیخوابی حذف برخی نوشیدنی ها را 

از رژیم غذایی توصیه می شود :
کافئین: یک فنجان قهوه می تواند بالفاصله 
بعد از 15 دقیقه نوشیدن تاثیری محرک ایجاد 

بعد  ساعت  حدود شش  در  تواند  می  و  کند. 
اینرو  از  گذارد.  تاثیر  شما  خواب  الگوی  بر 
ساعت  قهوه  نوشیدن  با  باشید  نداشته  توقع 
ببرد.  تان  بعدازظهر، ساعت 9 شب خواب   4
نوشابه گازدار: کربنات سدیم می تواند موجب 
سوزش  نهایت  در  و  شده  معده  فشار  و  نفخ 
دل ایجاد شود. این نوشیدنی ها موجب بیدار 

ماندن شما در طول شب می شود.

جعفری باعث تقویت بینایی می شود 

شهر خبر-  جعفری، یکی از سبزی هایی است 
که محبوبیت ویژه ای در بسیاری از فرهنگ های 
غذایی دارد و در تهیه انواع ساالدها، سوپ ها و 
می گیرد.   قرار  استفاده  مورد  مختلف  غذاهای 
جعفری حاوی چندین مورد از مواد مغذی مهم در 
قالب ویتامین ها، امالح و مواد مغذی گیاه است. 

جعفری، سالمت بینایی را تقویت می کند، چون 
حاوی ویتامین A است و کاروتنوئیدهای مهمی 
مانند لوتئین و زیگزانتین دارد. ویتامین A، ترکیب 
خاصی به نام رودوسپین می سازد که نوعی رنگدانه 
در چشم است و نقش مهمی در تشخیص نور بر 
عهده دارد. جعفری،  میزان دریافت آهن و ویتامین 
K را در رژیم غذایی افزایش می دهد که هر دو 

از مواد مغذی برای حفظ سالمتی خون هستند.

حمله خونین داماد به پدرزن

مهر- مرد افغان زمانی که متوجه اعتیاد تازه دامادش شد خواستار جدایی آنها قبل از مراسم عروسی شد و تازه داماد به خاطر مخالفت، 
پدرزنش را با چاقو زد و متواری شد. ماموران پس از حضور در محل با مرد 42 ساله ای که غرق خون روی زمین افتاده بود روبرو 
شدند. تیم پلیسی پس از انتقال مرد 42 ساله که از ناحیه سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود تحقیقات خود را برای بررسی 
علت این سناریوی خونین آغاز کردند.ماموران در کاوش های پلیسی پی بردند چندی قبل پسر جوانی به نام »عبدالرحمن« که اهل 
افغانستان است به خواستگاری دختر این مرد رفته و دختر جوان را که از همشهری هایش بود عقد می کند.پدر نوعروس در زمان 
عقد و نامزدی دخترش متوجه اعتیاد عبدالرحمن می شود و با اطالع از این ماجرا تصمیم به جدایی آنها می گیرد که همین امر باعث 
شروع اختالفات پدرزن با تازه داماد می شود.شب حادثه مرد افغان به جلوی در خانه دامادش رفته و بر سر اینکه »عبدالرحمن« و 
دخترش باید از هم جدا شوند شروع به صحبت می کند که همین موضوع باعث درگیری بین پدرزن و تازه داماد می شود و جوان 

22 ساله از شدت عصبانیت به داخل خانه رفته و با برداشتن چاقو پدرزنش را هدف ضربات چاقو قرار داده و پا به فرار می گذارد.

جریمه 20 میلیون تومانی قاچاقچی بیرجندی

قاچاق  کرم  و  ترامادول  قرص  عینک،  کننده  وارد 
نقدی  جریمه  تومان  میلیون   20 بیرجند  در 
 142 فرد  این  گفت:  استان  تعزیرات  شد.مدیرکل 
 711 و  ترامادول  قرص  ورق   174 آفتابی،  عینک 
انصاری  بود.  کرده  وارد  را  قاچاق  کرم  انواع  عدد 
شعبه  در  فرد  این  پرونده  بررسی  از  پس  افزود: 
کاالها  ضبط  بر  عالوه  استان،  حکومتی  تعزیرات 
تومان  هزار   ۳17 و  میلیون   20 پرداخت  به  وی 

جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

31104

بدون هزینه ورودی و بدون هزینه هزینه پذیرایی
 با نازل ترین قیمت ها آماده پذیرایی از میهمانی ها و جلسات عروسی شما می باشد

آدرس: خیابان ارتش نرسیده به چهار راه غفاری   تلفن: 09155616478
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بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه کک طبس

گروه خبر- معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین بازدیدها گفت: بررسی ایمنی کارکنان که  این وزارت روی آن مسئولیت 
از اهداف این سفر است. احمد مشیریان ایمنی را اولویت کار دانست و افزود: دراین خصوص جدی هستیم و کوتاه نخواهیم آمد.وی  دارد 
گفت: شرکت کک طبس یکی از پروژه های مهم کشور در خصوص ایجاد اشتغال است و در وضعیت اقتصادی خانواده ها تاثیر بسزایی دارد.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف
 و درمیان در مجلس:

هنوز در شکل و ارائه محتوا برای
 فضای مجازی لنگ می زنیم

شبستان - حجت االسالم سید محمدباقر عبادی 
با اشاره به لزوم استفاده از صاحبان فکر در فضای 
مجازی، گفت: با وجود محتواهای کاماًل صادق و به 
حق اما متاسفانه در شکل ارائه محتوا برای فضای 
از  با جمعی  مجازی لنگ می زنیم. وی در دیدار 
فعاالن فضای مجازی استان اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری فرمودند »فضای مجازی به اندازه انقالب 
اسالمی اهمیت دارد و اگر من امروز رهبر انقالب 
نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می شدم«. 
و  خوسف  بیرجند،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
مجازی  فضای  اینکه  بیان  با  مجلس  در  درمیان 
نامحدود و بسیار تأثیرگذار است، گفت: جنگ نرم 
دشمن بسیار پیچیده تر از جنگ نظامی است و اگر 
بر اساس چارچوب کار کنیم ثواب آن بیشتر است 
چرا که با توجه به فضای مجازی می توان فکرها 
را به سوی اسالم و معارف اهل بیت علیه اسالم 
جهت دهی کنیم. حجت االسالم عبادی بیان کرد: 
پیگیری مشکالت آب و راه آهن  و مطالبات به حق 
مردم خراسان جنوبی نیز از طریق فضای مجازی 
تاثیرگذار است. وی با تاکید بر اینکه نقد روند تکاملی 
انسان است و نقد دوستانه را می پذیرد، ادامه داد: راه 
اندازی کمپین و مطالبه گری در فضای مجازی تنها 
مختص به مباحث سیاسی و عمرانی نیست، هرچند 
سیاست در بسیاری از جاها مقدم و ریشه ای است.

تکمیل 25 طرح قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی در خراسان جنوبی

صدا و سیما- 25 طرح قرارگاه پیشرفت و آبادانی در 
5 دهستان خراسان جنوبی تکمیل شد. قرار است 
82 طرح در مرحله اول طرح های قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی در استان اجرا شود. 5 خانه عالم، 59 قنات، 
استخر ذخیره آب، 2 مسجد، یک حسینه، 2   12
حمام و سرویس بهداشتی و یک پروژه مطالعاتی 
آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  های  طرح  آبخیزداری 
است.مسئول سازمان بسیج سازندگی استان با بیان 
اینکه مرحله نخست طرح های قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی در خراسان جنوبی 40 تا 50 درصد پیشرفت 
دارد گفت: 45 مورد از طرح های قرار گاه  در استان 
در حال اجرا بود که از این تعداد 25 طرح تکمیل 

شده و بقیه در حال اجراست.

نام نویسی 150 زائر خراسان جنوبی 
برای شرکت در پیاده روی اربعین

صدا و سیما150- زائر تاکنون در خراسان جنوبی برای 
شرکت در اربعین حسینی در پایگاه اینترنتی« سماح 
در  اربعین  زائران  از  نامنویسی  کردند.  »نامنویسی 
samah.haj.ir استان از یکم شهریور در سایت 

 آغاز شده است.معاون حج و زیارت خراسان جنوبی 
با بیان اینکه زائران حتما از طریق سایت سماح برای 
کنند  اقدام  اربعین  روی  پیاده  همایش  در  شرکت 
گفت: ساماندهی مرز، جلوگیری از کالهبرداری و 
بیمه از جمله مزیتهای  ثبت نام زائران امام حسین 

)ع( از طریق سایت سماح است.

نامه اصالح طلبان و اعتدال گرایان 
خراسان جنوبی به رئیس جمهوری

شورای  و  سیاسی  فعاالن  از  جمعی   - ایرنا 
سیاستگذاری اصالح طلبان و اعتدال گرایان استان 
در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار تداوم حضور 
سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی در 
این استان شدند.در بخشی از این نامه آمده است: 
استان  کنونی  شرایط  در  پرویزی  مهندس  ابقای 
خواست مردم نقاط دور و نزدیک این استانی است 
ایشان به تفکر و دولت دکتر  از  که تعداد کثیری 
روحانی رای داده اند و اینک اقشار مختلف مردم 
طلب  اصالح  سیاسی  احزاب  شامل:  استان  این 
فرهنگی،  فعالین  اقتصادی،  فعالین  گرا،  اعتدال  و 
بازاریان، کسبه، خانوادۀ شهدا و جانبازان، هیات های 
مذهبی، انجمن های مختلف کارگری و مهندسی، 
مختلف  صنوف  و  پزشکی  جامعۀ  دانشگاهیان، 
خواستار ماندگاری مهندس پرویزی و ادامه سیاست 
های رو به جلو و توسعه گرای وی هستند. مهندس 
پرویزی، به گواه عملکرد و به روایت کارنامه اش، 
نشان داده است که این توانایی و تمایل را دارد که 
از کار فروبسته ی توسعۀ استان گره های اساسی 
باز کند. پرویزی در عمل هم سهم زنان و اقلیت 
ها را در مدیریت استانی به رسمیت شناخته است و 
هم تالش بی امانی کرده است که حق هر صاحب 
حقی، بی کم و کاست، ادا شود. استاندار فعلی ماشین 
محرومیت زدایی از استان را با نگاه به افق های 
رفاه و بهره گیری از امکانات انسانی و طبیعی بومی 
منطقه، از شهری به شهری و از بخشی به بخشی و 
از دهستانی به دهستانی، بی وقفه به حرکت درآورده 
است و حاکمیت قانون به معنای حقیقی را، با ایجاد 

نظم و نسق اداری، در استان برقرار نموده است.

  واقعه بزرگ غدیر در شهرستان درمیان 
بازسازی می شود

غالمی-خدادادی اظهار کرد: بازسازی واقعه غدیر 
به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی در شهرستان 
افزود: هدف مجموعه  انجام می شود.وی  درمیان 
بازسازی  و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  از  بسیج 
واقعه غدیر ایجاد وحدت بین شیعه و سنی است.
فرمانده سپاه درمیان به آماده سازی 720 متر مربع 
برای نمایشگاه در این محل اشاره کرد و گفت: غار 
حرا ، تولد حضرت علی)ع( ، دعوت خویشاوندان ،  
اهدا انگشتر ، لیله المبیت، نزول آیه تطهیر ، مباهله 

،اکرام ایتام از برنامه های این نماشگاه است.

بیرجند تمیزترین شهر ایران

 کاری - تمیزترین شهر ایران! این عنوان توسط 
برنامه  در  کشور  زیست  محیط  سازمان  رییس 
دکتر  شد.  داده  بیرجند  به  ما  سرزمین  تلویزیونی 
کالنتری با بیان اینکه آموزش و حفاظت از محیط 
زیست باید فرهنگسازی شود و از خود مردم شروع 
شود افزود: در شهر بیرجند شما زباله ای روی زمین 
پیدا نمی کنید و فرهنگ مردم باالست.وی ادامه داد: 
این مساله بخاطر  فعالیت سخت شهرداری نیست 
بلکه برگرفته از فرهنگ باالی مردم این شهر است 
که هم خودشان و هم مسافران را وادار به رعایت 

حفاظت از محیط زیست می کند.

بلوار خلیج فارس ، محله رحیم آباد
 و روستای امیرآباد ،فاقد مجوزهای الزم 

در خصوص توسعه شبکه گاز

پیشه ور-رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان 
خلیج  بلوار  به  رسانی  گاز  درباره  جنوبی  خراسان 
فارس ، محله رحیم آباد و روستای امیرآباد  عنوان 
ذیصالح  مراجع   از  تاییدیه  فاقد  معابر  این  کرد: 
می باشد.قربانی افزود: تاکنون مجوزهای الزم در 
خصوص توسعه شبکه توسط متقاضیان آن منطقه 
بدیهی  کرد:  نشان  خاطر  وی   . است  نشده  ارائه 
مراجع  از  الزم  مجوزها   ارائه  صورت  در  است 
ذیصالح  توسط متقاضیان گازرسانی به این مناطق  
اولویت بندی های موجود و  اعتبارات و  برابر  و  
طبق برنامه زمان بندی شده در برنامه کاری اداره 

گاز شهرستان بیرجند قرار خواهد گرفت. 

کسب رتبه توسط هنرمند خراسان جنوبی 
صنایع دستی در نمایشگاه سراسری     

صنایع دستی زنجان

امیرآبادیزاده-معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
استان از کسب رتبه دوم توسط هنرمند صنایع دستی 
استان در نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان 
زنجان خبر داد. عباس زاده گفت: نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی استان زنجان با معرفی بهترین غرفه 
از خراسان  انسیه جانی  پایان داد و  ها به کارخود 
جنوبی با کسب رتبه تقدیر شد.نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی استان زنجان در جوار جشنواره ملی 
آش ایرانی از هشتم لغایت دوازدهم شهریورماه به 
مدت 5 روز در محل منطقه تفریحی گاوازنگ برگزار 
گردید. که 31 استان برای حضور در نمایشگاه صنایع 
دستی حاشیه جشنواره ملی آش و 26 استان   کشور 
درجشنواره  محلی  آش های  پخت  زمینه  در  هم  
در  کرد:  بیان  زاده  داشتند.عباس  حضور  دوازدهم 
سیده  حصیربافی   غرفه  دستی  صنایع  نمایشگاه 
صغری میرحسینی  ازگیالن ، غرفه حوله بافی انسیه 
جانی  ازراسان  جنوبی و غرفه ملیله امیرشجاعی  از 
زنجان به ترتیب رتبه اول تاسوم را کسب کردند 
.وی افزود: 170 غرفه در محل تفریحی  فرهنگی 
ائل داغی زنجان برای جشنواره آش و12 سیاه چادر 
عشایری به عنوان نمادی از فرهنگ و زندگی عشایر 
استان های مختلف هم دراین جشنواره اداب ورسوم  

عشایری  منطقه خود را را به نمایش گذاشتند.

تور تاریخی و طبیعی ویژه میهمانان 
ورودی خراسان جنوبی برگزار می گردد

امیرآبادیزاده-تور گردشگری ویژه میهمانان داخلی 
بیرجند  هپاتیت  المللی  بین  کنفرانس  خارجی  و 
اجرا می شود. عربی معاون گردشگری اداره کل 
گفت: در این تور میهمانان از جاذبه های تاریخی 
و طبیعی شهرستان های بیرجند و سرایان شامل 
قلعه  شناسی،  مردم  موزه  پهلوانی،  میراث  موزه 
زورخانه  اکبریه،  جهانی  عمارت  و  باغ  بیرجند، 
تاریخی امیر عرب و ورزش باستانی، کویر سه قلعه 
سرایان بازدید می نمایند.وی بیان کرد: این برنامه 
از تاریخ 17 لغایت 19 شهریورماه با مشارکت اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی و شرکت خدمات مسافرتی آسیا 

پروازمشرق زمین برگزار می گردد.

ذخیره قطعی 2 میلیارد و 570 میلیون تن 
انواع مواد معدنی در خراسان جنوبی

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   - ایرنا 
با  معدنی  ماده  نوع   53 گفت:  جنوبی  خراسان 
که  تن،  میلیون   570 و  میلیارد   2 قطعی  ذخیره 
غالبا از نوع کانسارهای مهم و استراتژیک فلزی، 
استان  در  هستند  ساختمانی  مصالح  و  غیرفلزی 
شناسایی شده است. داوود شهرکی روز دوشنبه در 
مراسم افتتاح آغاز عملیات تجهیز و برداشت ماده 
معدنی طال دار برای انجام تست کاربردی هیرد 
معدنی  و  شناسی  زمین  وضعیت  افزود:  نهبندان 
استان با وجود ساختارهای پیچیده زمین شناسی 
و در عین حال بسیار متنوع و قرارگیری در پهنه 
ها و کمربندهای ولکانوپلوتونیک کانی زایی سبب 
شده تنوع ذخایر معدنی زیاد باشد.وی گفت: 507 
فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 
اشتغال  و ظرفیت  ریال  میلیارد  و 845  هزار   16
است. شده  صادر  استان  در  نفر   80 و  هزار   11
وی اظهار کرد: پتانسیل های معدنی و کشاورزی 
منطقه سبب شده تا غالب ترکیب صنایع استان را 
صنایع معدنی، غذایی و نساجی مبتنی بر تولیدات 

و مواد اولیه موجود در استان تشکیل دهند.

ظرفیت بنیاد برکت برای آبرسانی به  استان مورد توجه قرار گیرد

کشت فرامنطقه ای، راهی برای مقابله با کم آبی

بخش رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه فرهنگیان استان افتتاح شد

اعتبار یک میلیارد تومانی برای تجهیز و نوسازی
فرهنگیان  درمانگاه  عامل  مدیر  قاسمی- 
لحاظ  به  مرکز  این  اینکه  بیان  با  استان 
دارد،  را  ها  درمانگاه  اول  رتبه  تجهیزات 
 15 اکنون  درمانگاه  این  در  کرد:  اظهار 
روز  »نخعی«  باشد.  می  فعال  بخش 
رادیولوژی  مرکز  افتتاح  مراسم  در  گذشته 
استان  فرهنگیان  درمانگاه  سونوگرافی  و 
افزود: این 15 بخش شامل پزشکی عمومی، 

زنان،  تخصصی  بخش  پزشکی،  داندان 
داخلی، اطفال، گوش، حلق و بینی، شنوایی 
فیزیوتراپی،  عینکی،  بینایی سنجی  سنجی، 
گفتار درمانی، کار درمانی، مامایی، نوار قلب 
جنین است. وی عنوان کرد: برای تجهیز و 
نوسازی مرکزی که اکنون به بهره برداری 
رسید،  بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه شده 
سونوگرافی،  دستگاه  وی  گفته  به  است. 

سفالومتری،  همراه  به  پانورکس  رادیولژی، 
لیزری دیجیتال  پرینتر  رادیوگرافی دندان و 
از جمله تجهیزاتی است که برای تکمیل این 

بخش خریداری و نصب شده است.

ارائه تمام خدمات درمانی 
و بهداشتی به تمام اقشار مردم

مدیر عامل درمانگاه فرهنگیان همچنین با 

بیان اینکه این درمانگاه کلیه خدمات درمانی، 
کند، می  ارائه  پاراکلینیکی  و   تشخیصی 
جامعه  اقشار  تمام  آن  مزایای  از  گفت:   
می  مند  بهره  فرهنگیان  بر  عالوعه 
 9 اکنون  که  کرد  تصریح  »نخعی«  شوند. 
فعالیت  درمانگاه  این  در  متخصص  پزشک 
متخصص  پزشکان  استقرار  با  و  کنند  می 
تخصصی  بخش  عروق  و  قلب  و  ارتپد 

وی  گفتۀ  به  شود.  می  تکمیل  هم  آن 
از  بیش  به  سال   ابتدای  از  درمانگاه  این 
آموزان  دانش  استان،  مردم  نفر  هزار   100
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  فرهنگیان  و 
یک  به  نیز  ساالنه  و  است  کرده  ارائه 
کند  ارائه می  نفر خدمات    500 و   میلیون 

که البته اکثراً فرهنگی هستند.
)Ava.news16@gmail.com(

قاسمی- مدیر جهادکشاورزی سرایان اظهار 
کرد: با توجه به اینکه دشت سرایان بحرانی 
ترین دشت استان می باشد و کشاورزی در 
این منطقه به خطر افتاده است، برای مقابله 
با این وضعیت سخت، کشت فرامنطقه ای را 
در دستور کار خود قرار داده ایم. »سلیمانی« 
با بیان اینکه کشت فرامنطقه ای جایگزینی 
جمله  از  مشکالت  رفع  برای  مناسب 
تصریح  باشد،  می  آب  منابع  محدودیت 
کرد که کم آبی، کاهش آبهای زیرزمینی و 
سبب  ساله  چندین  متوالی  های  خشکسالی 
کشاورزی  های  فعالیت  تمام  است  شده 

سیاست  آب  وری  بهره  بردن  باال  به سمت 
کارها  این  جمله  از  افزود:  وی  شود.  گذاری 
می توان به اجرای سامانه های نوین آبیاری، 
افزایش ضریب  مکانیزاسیون، تولید بذرهای 
مقاوم و کاشت نشایی اشاره کرد. به گفتۀ وی 
هزار هکتار کشت فرامنطقه ای توسط سرمایه 

گذاران شهرستان سرایان انجام می شود.

کشت  آغاز  شهریور  پایان  تا 
فرامنطقه ای سرایان

که  کرد  بیان  سرایان  جهادکشاورزی  مدیر 
در این راستا تعامالتی با برخی از استان ها 

منابع  و  کشاورزی  ظرفیت  از  تا  شد  انجام 
آب آن ها برای تولید محصوالت کشاورزی 
استفاده شود. »سلیمانی« خاطر نشان کرد: 
ای  منطقه  فرا  کشت  برای  که  ای  منطقه 
انتخاب شده است دارای منابع آبی مناسب 
و خاک با کیفیت برای کشاورزی است ولی 
وی  هستیم.  معذور  استان  آن  نام  گفتن  از 
کشت  هدف  محصوالت  که  کرد  تشریح 
فرامنطقه ای این شهرستان گندم و کلزا می 
باشد که کشت گندم به دلیل خرید تضمینی 
کار  نیروی  از  استفاده  و  دولت  توسط  آن 
داشت  کاشت،  عملیات  اجرای  برای  کمتر 

گذاران  سرمایه  استقبال  مورد  برداشت  و 
طی  وی  گفتۀ  به  گرفت.  قرار  شهرستان 
بازدیدی که سرمایه گذار آیسکی از منطقه 
ای  فرامنطقه  کشت  اصل  با  داشته،  هدف 
هم  پروژه  اجرای  مدیر  و   کرده  موافقت 
»شرکت سهامی زراعی آیسک دوحصاران« 
انتخاب شده است. این مقام مسئول اضافه 
کرد: این شرکت موظف می باشد در اسرع 
بررسی  برای  را  قرارداد  نویس  پیش  وقت 
حقوقی تهیه و پس از انعقاد قرارداد تا پایان 
شهریور در خصوص تجهیز کارگاه و استقرار 
ادوات و ماشین آالت مورد نیاز برای شروع 

عملیات کاشت، در منطقه هدف  اقدام نماید.
بازدید نموده بود اظهار کرد: با اصل کشت 
به  توجه  با  و  هستم  موافق  ای  فرامنطقه 
منطقه  ام  داده  انجام  منطقه  از  و  بازدیدی 
انتخاب شده از نظر منابع آبی و کیفیت خاک 
.ولی  باشد  می  برخوردار  مناسبی  وضع  از 
واحدی  مدیریت  کار  بهتر  پیشرفت  برای 
گرفته  نظر  در  باید  پروژه  این  اجرای  برای 
گردید  انتخاب  فرامنطقه ای  کشت  شود.را 
.توان فنی ، توان اقتصادی و سوابق کاری 
به  این شرکت  انتخاب  فاکتورهای  از جمله 

عنوان مدیر اجرایی این پروژه بود. 

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و 
خوسف در مجلس شورای اسالمی گفت: یکی 
از مصوبات مجلس این بوده است که ظرف 
مدت سه سال همه روستاهای باالی 20 خانوار 
باید از آب آشامیدنی برخوردار شوند که تاکنون 

از زمان این مصوبه یک سال گذشته است.
بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
محمدباقر  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
آبفار  شرکت  از  دیدار  در  امروز  صبح  عبادی 
اظهار  اعیاد  تبریک  ضمن  جنوبی  خراسان 
داشت: بخش قابل توجهی از درخواست های 

مردم به ویژه روستاها در بخش آب است.
از  توجهی  قابل  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
با همکاری دولت و مجلس در حیطه  کارها 
قانون گذاری و ردیف بودجه همراه است افزود: 
باید اعتبار الزم برای آبرسانی در بودجه دولت 
شهرستان های  مردم  نماینده  شود.  گنجانده 
گفت:  مجلس  در  خوسف  درمیان،  بیرجند، 
خراسان  نمایندگان  مجمع  رئیس  عنوان  به 
جنوبی آمادگی دارم دیداری با نوبخت داشته 
و  مطرح  را  آبرسانی  به  مربوط  مشکالت  و 
از  اینکه بخشی  بیان  با  پیگیری کنم.عبادی 
که  است  ملی  شده  مطرح  درخواست های 
افزود:  نیست  استان  به  مربوط  آن  بودجه 
مربوطه  وزارتخانه  است  ملی  اعتبارات  وقتی 
در  که  کند  رایزنی  نمایندگان  با  دارد  وظیفه 
اظهار  وی  کرد.  نخواهیم  کوتاهی  راستا  این 
داشت: درخواست هایی که امروز مطرح شد به 
صورت مکتوب ارائه شود تا بتوانیم به سازمان 

برنامه ریزی و بودجه انعکاس دهیم و بخشی 
از درخواست ها را به کمیسیون انرژی مجلس 
بیرجند،  نماینده مردم شهرستان های  بدهیم. 
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی 

گفت: روستاهای ما حالت استحصال دارد خیلی 
سخت است یک روستا آب نداشته باشد چون 
آب جزو نیازهای اولیه و ضروری است. عبادی 
افزود:  اینکه آب حداقل زندگی است  با بیان 
تخصیص  و  درست  برنامه ریزی  با  امیدواریم 
اعتبار به جایی برسیم که روستاهای ما مشکل 
آب نداشته باشد و یکی از مصوبات مجلس این 
بود که ظرف مدت سه سال همه روستاهای 
باالی 20 خانوار باید از آب آشامیدنی برخوردار 
شوند که تاکنون از زمان این مصوبه یک سال 
گذشته است.وی با بیان اینکه سفر آقای مخبر 
داریم  پیش  در  بیرجند  به  را  برکت  بنیاد  در 
بنیاد برکت  از ظرفیت  اظهار داشت: می شود 

برای آبرسانی استفاده کرد.مدیر آب فاضالب 
روستایی بیرجند با بیان اینکه در برخی روستاها 
استفاده  مزارع  برای  آب  حد  از  بیش  مردم 
می کنندگفت: از 160 روستای باالی 20 خانوار 

آبرسانی  تانکر  با  روستا  تعداد 87  بیرجند  در 
کرد:  اظهار  دیدار  این  در  می شود.صفری نژاد 
طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95 
در شهرستان بیرجند 160 روستای باالی 20 
خانوار با جمعیت 52 هزار نفر وجود دارد. وی با 
بیان اینکه از این تعداد 58 روستا دارای شبکه 
آبرسانی و 87 روستا با تانکر آبرسانی می شود، 
افزود: هر چه تالش می شود تا روستاها را از 
چرخه آبرسانی با تانکر خارج کنیم اما باز به 
دلیل خشکسالی و کمی باران دوباره روستاها 
به چرخه آبرسانی افزوده می شوند. مدیر آبفار 
بیرجند افزود: سال گذشته 11 روستا را از چرخه 
هم  امسال  که  کردیم  خارج  سیار  آبرسانی 

آبرسانی  تکمیل مجتمع های  با  داریم  تالش 
17 روستا را تا پایان سال از چرخه خارج کنیم. 
روستاهای  از  برخی  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیرجند مصرف آب بسیار زیاد است و آبرسانی 
به مزارع به صورت سنتی انجام می شود که 
سبب مصرف بیش از حد آب می شود، افزود: 
باید فرهنگ استفاده درست آب این مایه حیاتی 
را ترویج دهیم چون بحران آب موضوعی غیر 

قابل انکار است. 
مدیر آبفار خوسف نیز در این دیدار اظهار داشت: 
شهرستان  در  خانوار   20 باالی  روستای   76
اینکه  بیان  با  بهالگردی  دارد.  وجود  خوسف 
از این تعداد در 58 روستا آبرسانی سیار انجام 
با  می شود و به دلیل خشکسالی در روستاها 
کمبود آب مواجه هستیم چون قنوات هم در اثر 
خشکسالی آب دهی آن کم شده است، افزود: 

14 روستا فاقد شبکه آبرسانی داریم.

وعده 35 میلیارد تومانی بنیاد برکت در 
بخش آب استان خراسان جنوبی

علی اکبر بسکابادی اظهار داشت: بنیاد برکت 
برای آبرسانی به روستاهای استان 35 میلیارد 
محقق  رقم  این  اگر  که  داده  وعده  تومان 
شود بخشی از مشکالت این بخش برطرف 
می شود. وی افزود: اعتبار خراسان جنوبی در 
است که  تومان  میلیارد  مبلغ 120  سال 96 
تومان  میلیارد   80 حداقل  مبلغ  این  از  اگر 
است.مدیرعامل  خوبی  رقم  یابد  تخصیص 

بیشتر  روستایی  آب  در  گفت:  آبفار  شرکت 
اوراق به ما داده می شود در صورتی که اگر 
بهتر  باشد  نقدینگی  و  پول  اوراق  جای  به 
است.بسکابادی افزود: یکی از مشکالت این 
که  است  حق آبه  پرداخت  زیمنه  در  شرکت 
گاهی نمی توانیم حقوق آنها را پرداخت کنیم 
چون اوراق داده می شود که باید در این بخش 
هم پول داده شود. وی با بیان اینکه گاهی 
مطرح می شود مصرف بیش از حد مردم در 
آب به دلیل پرداخت کم برای مصرف کننده 
است اظهار داشت: برخی از مردم جزو اقشار 
کم درآمد بوده که توان پرداخت هزینه های 
مصرفی را ندارند چه برسد اگر بخواهیم مبلغ 
از حد  افرادی که بیش  اما  افزایش دهیم  را 
آب مصرف می کنند می شود از آنها به اندازه 

قیمت تمام شده آب هزینه گرفت.
خراسان  در  گفت:  آبفار  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی در سال 94 قیمت آب روستایی تنها 6 
درصد رشد داشت و تابع ضریب یک بودیم اما 
در حال حاضر ضریب به 0.58 صدم رسیده 
است. بسکابادی یکی از مهم ترین مشکالت 
این شرکت را کمبود اعتبارات دانست و افزود: 
ما کارمند دولت هستیم اما حقوق ما از سرانه 
است کهآن هم همیشه ناقص بوده و درصدی 
پرداخت می شود اگر کارمند دولت هستیم باید 

پایه های حقوقی ما مبنای ثابتی داشته باشد.
وی اظهار کرد: برای راه اندازی آزمایشگاه آب 
مرجع در استان 20 میلیارد ریال نیاز داریم تا این 
 آزمایشگاه به عنوان مرجع در شرق کشور باشد.

کاری - معاون مشارکت های مردمی اداره کل 
بهزیستی  بیان کرد: مردم خیر و نوع دوست 
خراسان جنوبی در روز عید سعید قربان،   6684  
گوشت قرمز جهت نیازمندان تحت حمایت این 
نهاد اهدا کردند. حسن رحیمی با قدردانی از 
دوست  نوع  مردم  و  خیران  خداپسندانه  نیت 
استان افزود: با همراهی خوب خیران، کمک 
ها و نذورات قربانی جمع آوری شده در روز عید 
سعید قربان با اولویت خانواده ایتام، سالمندان، 

زنان سرپرست خانوار و نیازمندان توزیع شده 
است.رحیمی ادامه داد: مردم نیکوکار و همیشه 
در صحنه خراسان جنوبی امسال نیز همانند 
تحت  خیریه  موسسات  با  گذشته  های  سال 
نظارت این نهاد همکاری خوبی  داشتند و با 
در دهه  را  دریغ خود شادی  بی  کمک های 
والیت مهمان سفره نیازمندان واقعي و ایتام 
کردند.معاون مشارکت های مردمی اداره کل 
بهزیستی بیان کرد:  نذورات قربانی مردم خیر 

و نوع دوست استان  تا پایان دهه والیت جمع 
آوری خواهد شد .

توزیع بیش از ۲هزار کیلوگرم گوشت 
قربانی بین مددجویان بهزیستی 

بیرجند  بهزیستی شهرستان  همچنین  مدیر 
کیلوگرم  و 600   از 2 هزار  بیش  کرد:  بیان 
گوشت  قربانی از سوی خیرین و مراکز تحت 
بین  قربان  سعید  عید  در  بهزیستی  نظارت 

ایتام، مددجویان، معلوالن و زنان بی سرپرست 
این نهاد  توزیع شد. حسن شرفی  ادامه داد:  
این نهاد هر ساله گوشت های قربانی مردم را 
دریافت می کند،  و در روز عید سعید قربان این 
تحت  خیریه  مؤسسات  همکاری  با  مدیریت 
نظارت خود  اقدام به جمع آوری گوشت قربانی 
ریالی  ارزش  کرد.وی   بیرجند  نیکوکار  مردم 
گوشت های توزیع شده را بیش از 960میلیون 
ریال اعالم کرد و  افزود: گوشت های قربانی  

و  احسان  پسندیده  سنت  اجرای  هدف  با 
نیکوکاری در بین نیازمندان توزیع شده است. 
شرفی با بیان اینکه حوزه مشارکتهای مردمی 
آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
کرد  تصریح  است  نیازمندان  به  کمک  برای 
نقدی  کمک های  می توانند  نیکوکار  :مردم 
خود را به شماره حساب   2173452176001 
نزد بانک ملی به نام رابط مشارکتهای مردمی 

بهزیستی بیرجند واریز نمایند.

 جمع آوری بیش از  6600 کیلو نذورات قربانی در  استان 

طلب ده ها میلیاردی کویرتایر از خودروسازان 
وزیر صنعت،  معاون  دوشنبه  روز  قاسمی-  
معدن و تجارت  از کارخانه کویرتایر بازدید 
شرکت  عامل  مدیر  بازدید  این  در  که  کرد 
با  تایر خراسان جنوبی در گفت و گو  کویر 
حدود  روزانه  شرکت  این  اینکه  بیان  با  آوا 
کرد:  اظهار  دارد،  تولید  تومان  میلیارد  یک 
ده ها میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار 
فقط  روزانه  کرد:  تصریح  »زینلی«  هستیم. 

خریداری  اولیه  مواد  تومان  میلیون   700
می کنیم و اگر خودروسازان مطالبات ما را 
پرداخت کنند مسلما بیشتر از این هم امکان 
تولید وجود دارد. به گفتۀ وی در این کارخانه 
تولید  تومان  میلیارد  بر 350  بالغ  تولیدی  با 
ساالنه هزار و 500 نفر در اینجا مشغول به 
به  برتر  به عنوان صنعتگر  کار هستند. وی 
دیگر صنعتگران توصیه کرد که تولیدکننده 

ها کوچک هم اگر تالش کنند و سرمایه و 
اندیشه های خود را همسو کنند به این حد 
می رسند و در کل با تجمیع تمام انرژی ها 
از قبیل مالی و معنوی می توانند به صنایع 

برتر تبدیل شوند.
ایجاد کارخانه طال در استان

 حتمی است
رئیس  بازدید  این  حاشیه  در  همچنین   

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
اظهار  نهبندان  هیرد  طالی  معدن  درباره 
آنجا  در  قطعی  طالی  تن   4 از  بیش  کرد: 
چه  با  اینکه  برای  و  است  شده  شناسایی 
کاربردی  تست  باید  شود  استخراج  روشی 
خاطر  »شهرکی«  شود.  انجام  آن  روی 
نشان کرد که برای تست نیز چندین تن باید 
استخراج شود و خط تولید کارخانه  حدود 2 

داده می  اختصاص  معدنی  ماده  این  به  ماه 
شود و بعد از خروجی نتایح آن مشخص می 
روشی  چه  و  دارد  طال  مقدار  چه  که  شود 
بر  برای استخراج آن مفید است و کارخانه 
وی  گفتۀ  به  شود.  می  طراحی  اساس  آن 
پیگیری  به  هم  معدن  این  رسیدن  فرآوری 

های ما بستگی دارد.
)Ava.news16@gmail.com(

عکس:مقامی
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امام صادق علیه السالم فرمودند :
ٌك بُِعْرَوِة َغْیِرنا َكِذبَ  َمْن َزَعَم أَنَُّه ِمْن شیَعتِنا َو ُهَو ُمَتَمسِّ

دروغ مى  گويد كسى كه گمان مى  كند شیعه  ما است، ولى به ريسمان غیر ما
 چنگ زده است.  )بحاراالنوار: ج2، ص98، ح49(

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 9 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت مازاد خود را به شرح 
ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند جهت کسب 
اطالعات بيشتر از روز درج آگهی يکشنبه 96/06/12 الی96/06/20 نسبت به دريافت اسناد مزايده 
اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت14( روز سه شنبه 96/6/28 به نشاني بيرجند -  خيابان مدرس  
نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت 

آن اقدام نمايند. 
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/06/29 در محل فوق با حضور 
 اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.

 الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ  96/06/28 فقط به دايره 
تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.

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

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

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

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

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

 شرايط پرداخترديف
) گروه (

 ميزان پرداخت
نقدی

ميزان پرداخت غير نقدی
)باقيمانده در اقساط(

  اولويت با پرداخت نقدی ، پيشنهاد غير نقدی با اولويت پرداختز1
به ترتيب ذيل ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود

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

بانک صادرات خراسان جنوبي 

لیست امالک مازاد بانک صادرات   مدیریت شعب خراسان جنوبی     )مزایده 96/3(

 نام رديف
نام نام ملك استان

 شماره پالک نشاني  شهر
 ثبتی

 نوع مساحت       )متر مربع (
 نوع كاربري نوع ملك مالکيت

 قيمت پايه نوع سند

 متصرف
 نوع بهره
 برداري
 فعلي

 توضيحات
 اعيان عرصه

  ملکي
  تمليکي
  سرقفلي
 اوقافي
 / غير
 اوقافي

  ساختمان
  آپارتمان

  مغازه ، زمين
 ساير

 بانك ، تجاري
   اداري

  مسکوني
 صنعتي
   رفاهي

  آموزشي
ورزشي ، انبار

    مزروعي
 كارگاه ، ساير

ندارد /
  دارد

 )بانکي
 / غير
بانکي(

  تخليه
  اشغال

 بالاستفاده

 خراسان1
 جنوبی

 سهم مشاعی
 از مرغداري

 به ظرفيت 30
 هزار قطعه

آرين
 شهر

 آرين شهر - ابتداي
  جاده چاهك موسويه

 سمت چپ
 كشاورزي ساير تمليکي89 16532557841 /128

مشاعی
  ) سهم

 بانك 2/66
 دانگ از

ششدانگ
 می باشد (

 دارد ) غير1,882,750,000
اشغالبانکي (

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

 

 خراسان2
 جنوبی

 زمين
 كشاورزی و

 قاين- روستایقايندامداری
) به شکل موجود (اشغال ندارد1,317,600,000ششدانگ كشاورزی زمين تمليکی1680/2872173.5883محمدآبادعلم

3
 خراسان
 جنوبی

 كارخانه
 نهبندان سنگ بری

 نهبندان - شهرک
 تمليکی766/399361877 صنعتی

 ساختمان
 تخليه ندارد17,833,576,000 جانشينی صنعتی و زمين

 سوله صنعتی- ساختمان مديريت اداری و
 پرسنلی و اموال ) به شکل موجود (

 خراسان4
 جنوبی

  سهم مشاعی
 از ساختمان

 بيرجند مسکونی
 بيرجند - خيابان

 پاسداران - پاسداران
2-پالک 36

 انتقال مسکونی ساختمان تمليکی249/17/3048336444
 دارد )غير896,000,000اجرايی

 اشغالبانکي(
 سهم بانك يك دانگ و شش دهم دانگ مشاع
از ششدانگ ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك

 می باشد (

 خراسان5
 جنوبی

 سهم
 مشاعی از
 ساختمان
 مسکونی

 بيرجند

  بيرجند - خيابان عدل
 عدل 23- خيابان

 باهنر شرقی - پالک
 41- مقابل مدرسه

 انتقال مسکونی ساختمان تمليکی249/3375200203/2
 دارد )غير419,200,000 اجرايی

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

بانك می باشد (

 خراسان6
 جنوبی

 سهم مشاعی
 باغ و مرغداری
 روستای علی
 آباد داور آباد

 بيرجند - روستای بيرجند
ساختمان تمليکی769/2450001352 علی آباد داور آباد

 انتقال مزروعی  و زمين
 دارد )غير1,537,600,000 اجرايی

 اشغالبانکي(
 بيست و پنج سهم و يك چهارم سهم مشاع از 47

سهم مشاع از 840 سهم مشاع از ششدانگ
  ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك می باشد (

 خراسان7
 جنوبی

 شركت
توليدی

  آجر سفال
 قاين - كيلومتر 5قاين

 انتقال صنعتی ساير تمليکی131/183780112/503640 جاده اسفدن - قاين
اشغالندارد8,848,000,000 اجرايی

 ساختمان اصلی كوره - سالن توليد - انبار
  قير - اتاقك پمپ - ساختمان اسکان كارگران
 ساختمان مديريت سوله انبار - ماشين آالت
 شامل سيلوی خاک - والس- مخلوط كن -

 مخلوط كن پرس - پرس - پمپ وكيوم - مجموعه
 برش - نوارهای نقاله و ... تأسيسات برق ، آب و

تجهيزات متفرقه  ) به شکل موجود (

 خراسان8
 جنوبی

 ساختمان
 تجاری

 به همراه
 ساختمان
 مسکونی

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

 419 متر
 مربع كل

 زمين
 تجاری و
مسکونی

 208 مترمربع
تجاری

  125 مترمربع
مسکونی

 تجاری ساختمان ملکی
 تخليه ندارد9,367,020,000 ششدانگمسکونی

 سازه ساختمان تجاری اسکلت فلزی و سازه
 ساختمان مسکونی به صورت نيمه اسکلت - نما
 آجر سه سانت كف سازی سنگ و سراميك -

 سيستم گرمايش شوفاژ - سيستم سرمايش كولر
آبی - دارای انشعاب برق سه فاز و تك فاز

  25 آمپر و آب و گاز و تلفن

 خراسان9
 جنوبی

 سهم مشاعی
 مزرعه

 و باغ پسته
 مزروعی زمين - ساير تمليکی-665/9591382 دشت مختاران بيرجند

مشاعی
  ) سهم بانك
 67 سهم و

 پنجاه و چهار
 شصتم سهم
 مشاع از كل
 288 سهم
 ششدانگ (

 دارد )غير4,693,771,867
 اشغالبانکي(

 پالک 9 فرعی دهستان قيس آباد پالک 665
 اصلی بخش 4 بيرجند در جريان ثبت بوده و در
 مرحله تحديد حدود می باشد و پيگيری ادامه

 عمليات برعهده خريدار خواهد بود. ضمناً مالکيت
بانك بر يك چهارم چاه آب به شماره پروانه

  بهره برداری 18009/410  با دبی 15 ليتر بر ثانيه
 قطعی بوده و پروانه چاه به نام بانك صادرات

  خراسان جنوبی می باشد

  آگهـي مزایـده ) 96/3 (

هر كه دارد هوس كربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال 
هوایـی

تاریخ اعزام:  1396/7/1
دفتر خدمات مسافرتی، 

جهانگردی
 و زيارتی عماد بيرجند

ميدان شهدا، جنب بانك 
صادرات، ساختمان آوا

09153633708 -32224113

مکتب نرجس)س( برگزار می كند:

ویژه برنامه عید غدیر خم  1438
زمان: چهارشنبه 15 شهریور )ساعت 9 صبح(

سخنران: حجت االسالم دكتر توحيدی )استاد حوزه
 و دانشگاه، كارشناس شبکه ماهواره ای واليت(
شنبه 18 شهریور همزمان با عید غدیر خم

ساعت: 9 صبح      مکان :   طالقانی 1- مکتب نرجس)س(
واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(- كانون تخصصی مهدويت 

مکتب نرجس - پايگاه مقاومت حکيمه 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


