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)هوالباقی(
به مناسبت سومین روز درگذشت 

شـادروان بهـروز  ادهـم 
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 96/6/19 از ساعت 16 الی 17 

در محل مسجد باقر العلوم )ع( واقع در خیابان
 شهید فالحی بین مدرس 40 و 42 برگزار می گردد.
خانواده های: ادهم ، گلچین و سایر بستگان

آگهی مناقصه عمومی شماره 81 شرکت کویر تایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: اجرای تاسیسات اطفای حریق از نوع اسپرینکلردار خشک سقفی واقع در انبارهای 
کارخانه را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی 
واجد شرایط دعوت می شود با مد نظر قرار دادن شرایط، پیشنهاد کتبی به همراه مستندات هویتی را تا پایان 
وقت اداری روز یکشنبه 96/6/26 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در بیرجند - کیلومتر 11 

جاده کرمان - کارخانه کویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن: 056-32255366 
به منظور اطالع از وضعیت و نوع فعالیت مرتبط با مناقصه بازدید کلیه متقاضیان از تاریخ 96/6/19 

لغایت 96/6/26 در ایام  و ساعات اداری )8 الی 16( از محل اجرای کار الزامی است.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

آگهی مزایده عمومی شماره 80 شرکت کویر تایر 
 شرکت کویرتایر در نظر دارد: ضایعات خط تولید کارخانه را به صورت یکجا از طریق مزایده برای مدت 
یک سال به فروش برساند. متقاضیان می بایست پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد کتبی خود را 
با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری  روز یکشنبه 96/6/26 در پاکت دربسته به واحد 
تدارکات شرکت واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان - کارخانه کویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند. 
تلفن : 32255366-056 همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید از تاریخ  96/6/19 

لغایت 96/6/26 در ایام  و ساعات اداری )8 الی 16( به محل کارخانه مراجعه نمایند. 
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

 شرکت همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم افزاري ایران به منظور تکمیل کادر تخصصي خود 
در حوزه پشتیباني سیستم هاي نرم افزاري، در بیرجند از واجدین شرایط و عالقه مندان سخت کوش 

دعوت به همکاري مي نماید.  
  شرایط مورد نیاز:

• داشتن مدرك کارشناسي یا کارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر
• رشته تحصیلي: مدیریت، حسابداري، اقتصاد، صنایع، نرم افزار
Microsoft Office و نرم افزارهاي Windows آشنایي با •

• داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت )ویژه برادران(
متقاضیان محترم مي توانند جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

بیرجند- خیابان معلم- خیابان فردوسی- مجتمع پارس- طبقه اول
ساعات مراجعه: 1۳-17 هر روز

          آگهـي استخـدام

به مناسبت کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند
 بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان با 60 درصد و بیمه آتش سوزی با 
50 درصد تخفیف از تاریخ 96/6/19 الی 96/6/23 صادر می گردد.

بیمه کار آفرین مدیریت خراسان جنوبی

بیرجند- خیابان طالقانی - روبروی بیمارستان امام رضا )ع( 
۳221۳971 - ۳2228791 - ۳2226829

قابل توجه پزشکان محترم

جناب آقـای محمدعلی لطفـی
مدیریت محترم شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و 

 شایستگی های برجسته شما می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده
 مزید توفیقات تان را از ایزد منان آرزومندیم.

عاملی نیا - همکاران حوزه فردوس

جنـاب آقـای محمدرضـا ضیائـی
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
 تبریک عرض نموده، موفقیت شما را از درگاه 

خداوند منان خواستاریم.

یوسفی ، شکری و مردانی

سرمقاله

 تغییر استاندار؛منافع
 مردم یابازی سیاسی؟

* امین جم   

  اين روزها و در حالیکه چرخ توسعه استان روی جاده 
پیگیری ها، تصمیم ها و برنامه ريزی ها -علیرغم 
برخی کمبودها و کاستی ها- تقريباً خوب می چرخد؛  
دوباره زمزمه ی تغییر استاندار و به تبع آن وزش  باد 
پايیزی شايعات، اظهار نظرها و التهاب ها می رود تا  
به جاِن  نیمه جان استان لرزه ای اساسی بیندازد!  
فارغ از هرگونه نگاه سیاسی صرف به اين ماجرا و 
به  دور از نگاهی که سیاسیون استان به اين موضوع 
دارند،  ما به عنوان يک رسانه ی مستقل و زبان 
گويای مردم استان و پل ارتباطی مطمئن بین مردم 
و مسؤولین،  همواره بر اين باور بوده ايم که خراسان 
 جنوبی قطعاً نیازمند توسعه و پیشرفت است و الزمه ی
و  ها  تصمیم  اعتبارات،  بر  عالوه  پیشرفت،  اين 
اجرای مناسب، آرامش و . . . ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

تغییر استاندار؛ منافع مردم یا بازی سیاسی؟
صفحه 7نماز جمعه بیرجند به امامت نماینده ولی فقیه در استان اقامه شد

همین صفحه
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آخرین مهلت تسویه بدهی مشمولین سهام عدالت 
 
تسنیم-در نیمه اسفندماه سال گذشته بود که از سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir رونمایی شد تا دارندگان سهام عدالت با مراجعه به آن از وضعیت 
صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط خود اقدام کنند.بر این اساس مشموالن سهام عدالت تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند 

صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

تغییر استاندار؛منافع 
مردم یا بازی سیاسی؟
* امین جم   

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( دوری از فضای التهاب هم 

هست. سؤال مهم و اساسی این روزهای استان، 
پرسش از »چرایی« جابجایی مهندس پرویزیست؟ 
علی القاعده و به رسِم مرسوم همه ی دولت های 
فاقد  ساز،  حاشیه  کار،  کم  استانداری  اگر  جدید، 
توان مدیریتی یا دارای سوابق سوء مدیریت، عدم 
مقبولیت مردمی و فاقد توان و تمایل به تعامل با 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی باشد، 
جابجا خواهد شد. اما در شرایطی که استاندار خراسان 
جنوبی به ویژه در ماههای اخیر به شدت پیگیر و 
دارای تعامل سازنده با مدیران کشوری، مسؤولین 
استانی و نمایندگان بوده، کدام ضرورِت  مهم تر 
از حفظ آرامش و تثبیت مناسب فرایند توسعه ی 
در حال انجام استان، موجب الزام به چنین جابجایی 
می شود؟ کنکاشی در این موضوع و نگاهی به 
پسینه و پیشینه ی اقدامات و رایزنی ها، تقریباً مؤید 
یک مطلب است و آنهم اینکه این اقدام در شرایطی 
در پیش چشمان سیاسیون اصولگرا و اصالح طلب 
و نمایندگان استان در مجلس در شرف وقوع است 
که همه ی این بزرگواران، سینه چاک خدمت به 
مردمند و حال که مردم از عملکرد استاندار رضایت 
جدید  ماجرایی  به  استان  کردن  وارد  از  و  دارند 
ناراضی اند، هیچ وقعی به نظرات مردمی و هیچ 
 نگاهی به ضرورت ها و الزامات یک اقدام حرفه ای
شود. نمی  گذاشته  آنان  سوی  از  مردم  نفع  به 

براستی چرا؟ از شرح  واژه ی »احتمال وقوع یک 
معامله« در این زمینه پرهیز می کنم ولی به نظر 
می رسد آنچه اکنون در حال انجام است راهبردی 
کاماًل هیجانی و احساسی و مبتنی بر حرکت های 
ضد توسعه ای وکاماًل مغایر با دلسوزی های ادعایی 
در مورد سرنوشت مردم استان خراسان جنوبیست. 
برای این ادعا چند دلیل محکم واساسی وجود دارد. 
اول اینکه اگر قرار است استاندار جابجا شود، عاقالنه 
 و منطقی این است که استاندار جدید،  نیرویی قوی تر

اجرایی و عملکرد  تر و دارای سوابق  و شایسته 
مناسب تر باشد. در عین احترام به نیروهای معرفی 
شده و ضمن قدردانی از تالش های همه ی این 
عزیزان و بزرگواران، آیا واقعاً اینگونه است؟ دوم 
اینکه نصب استاندار جدید و معرفی ایشان، ملزم به 
تغییر و جابجایی های گسترده در بدنه ی استانداری 
و مجموعه های ادارات کل زیرمجموعه استانداری 
در استان و حتی فرمانداری هاست. تبعات این زلزله 
سیاسی و اجتماعی و اجرایی را کدامیک از دلسوزان 
واقعی استان به جان می خرد و حاضر است بار آن 
را بر دوش بکشد؟ سوم اینکه تجربه نشان داده 
تقریباً در همه ی سالهای پس از تأسیس استان، 
استانداران برای خراسان جنوبی تحمیلی بوده اند 
و لذا هیچگاه مؤلفه های مورد نظر مردم از جمله 
بومی بودن استاندار رعایت نشده است و مورد توجه 
قرار نگرفته است. اینک  نیز و در صورت وقوع 
چنین اتفاقی  نمایندگان محترم و عناصر سیاسی 
و اجتماعی دخیل در ماجرای جابجایی چه جوابی 
 برای مردم و چه پاسخی در برابر سهل انگاری ها

و غفلت های احتمالی شان خواهند داشت؟ نکته 
چهارم اینکه خراسان جنوبی دقیقاً در حال طی 
پیشرفت و  تاریخی و سرنوشت ساز  پیچ  کردن 
برداشتن گام های مؤثر برای رسیدن به یک جان 
پناه امن در مسیر فتح قله ی توسعه یافتگی است. 
چه کسانی و چرا و به چه دلیل و آنهم در این 
مقطع حساس و مهم... )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل( 

از صفحه 1( در حال آماده کردن شرایط  )ادامه سرمقاله 

برای »سکندری زدن« به قدم هایی هستند که در 
این مسیر در حال حرکتند؟ نکته ی پنجم و مهم دیگر 
اینکه مؤثرین در ماجرای جابجایی چه تضمینی برای 
تداوم مسیر توسعه یافتگی و یا حتی افزایش سرعت 
حرکت استان به سمت پیشرفتی که حق خراسان 
جنوبی و مردم عزیز و شریف آن است خواهند داد؟ 
این تضمین را نمایندگان مجلس می دهند یا سیاسیون 
اصولگرا و اصالح طلب؟ یا حتی جمعی از عناصر در 
سایه که پس از ماجرای تحصن، در طیف راست و 
 چپ، برخی از گلوگاه ها و شریانهای مهم تصمیم گیر

استان را به هر بهانه ای  با دست می فشارند تا به 
هر طریق مسؤوالن را مجاب به تغییرات نمایند؟

ما و مردم استان خراسان جنوبی، جابجایی استاندار 
را در این شرایط به هیچ عنوان به نفع مردم، استان 
و آینده نمی دانیم و معتقدیم تکیه کالم »تغییر به نفع 
توسعه« که این روزها از زبان برخی افراد معلوم الحال 
در استان مطرح می شود واقعاً ادعایی بیش نیست.
به مردم استان، نمایندگان محترم، سیاسیون فعال و 
عناصر مؤثر نیز هشدار می دهیم که مراقب دستهای 
»خوش  و  نقش«  خوش  »هنرمندان  پرده  پشت 
بازی« سناریوی جدید برای خراسان جنوبی باشند و 
بدل بازی های جمعی از عناصر فرصت طلب را که 
فریبکارانه زبان مردم، دین، ارزشها و رسانه ها را به 
خدمت می گیرند،  به دیده عبرت و بصیرت بنگرند.

از سوی دیگر انتظار به حق و به جای مردم استان، 
 نخبگان دینی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، علمی ،

فرهنگی و همچنین فعاالن عرصه های مختلف 
توسعه از رئیس جمهور محترم و وزیر محترم کشور 
آن است که با توجه به شناخت مناسب از استان و 
پیدایش راهبردهای جدید در سفرهای آن عزیزان به 
این خطه از ایران اسالمی در راستای انجام یک وظیفه 
ذاتی و تکلیف مردمی و شرعی، با بی تفاوتی نسبت به 
جلوگیری از وارد شدن التهاب و نابسامانی منبعث از 
تغییرات و جابجایی های زودهنگام و غیر کارشناسی 
به بدنه مردمی استان و به طرح ها و پروژه های در 
دست اقدام، خراسان جنوبی را اسیر طوفان حوادث و 
غریق دریای تصمیم های خلق الساعه ننمایند.  به 
نظر می رسد در این شرایط حساس و ویژه، کسی حق 
بازی با سرنوشت استان و مردمش را ندارد و لذا مغتنم 
 شمردن فرصت های طالیی و محدود  پیش رو،

و  محترم  نمایندگان  ورود  و  مضاعف  هوشیاری 
کردن  وارد  از  جلوگیری  برای  را  عناصرتأثیرگذار 
یک خسران دیگر برای آینده ی استان می طلبد.

آمریکا حتی حاضر نشد به تعهدات خود عمل کند

سیدمحمد حسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی 
نیرو های انقالب اسالمی، برجام را اتمام حجتی برای 
همه مردم جهان دانست و گفت: با وجود اینکه ایران از 
مواضع خود عدول کرد و امتیازاتی داد، اما طرف مقابل 
حاضر نشد به تعهداتش پایبند باشد. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بار ها اذعان و تاکید داشته که ایران به همه تعهداتش پایبند است، 

ولی این آمریکا بود که نقض عهد کرد.

احمدی نژاد که آمد، آبدارچی ها هم تغییر کردند

عبدا... ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت 
و  آمد  احمدی نژاد  آقای  وقتی  گفت:  اصالحات 
تمام ساختار مدیریتی کشور را شخم زد، بطوری 
که بنا بر گفته خیلی ها حتی آبدارچی ها هم تغییر 
کردند، نباید انتظار داشته باشید که آقای روحانی و 
اصالح طلبان بدون در نظر گرفتن این مسائل راه خود را ادامه دهند. در 

چنین شرایطی تغییرات گسترده الزم است که درحال انجام است.

آنها که الفبای سیاست نمی دانند، دولت را نقد نکنند

یا کسی  و  منصب  اگرصاحب  گفت:  بیادی  حسن 
خارج از حیطه مسئولیت های حکومتی دولت را نقد 
می کند باید به حداقل زوایای کشورداری در سطوح 
خرد و کالن کشور داشته باشد.اگر نقد کننده به این 
موضوعات آگاه نباشد اصال حق نقادی ندارد و انتقادات 
آن مسموع و قابل شنیدن نیست و با این اوصاف چنانچه به به الفبای اولیه و 

زوایای بسیار حساس سیاست هم آشنا نباشد که واویال.

روحانی  حسن  االسالم  حجت 
پیش از سفر خود به قزاقستان، در 
فرودگاه مهرآباد تهران در تشریح 
و  کشور  این  به  خود  سفر  اهداف 

سازمان  سران  اجالس  در  حضور 
کرد:  اظهار  اسالمی،  همکاری 
ای جلسه  اجالس،  این  کنار   در 

تشکیل  میانمار  موضوع  برای 

موضوع  افزود:  وی  شد.  خواهد 
بزرگ  بسیار  فاجعه  یک  میانمار 
قومی  پاکسازی  یک  و  انسانی 
آن  در  که  است  ایدئولوژیکی  و 

بیابانها  در  مسلمان  هزار  صدها 
شدند  کشته  زیادی  عده  و  آواره 
تکان  حادثه  این  برابر  در  و 
تواند  نمی  اسالمی  دنیای   دهنده، 

بی تفاوت باشد.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
و  چین  مثل  میانمار  همسایگان 
بنگالدش باید به یاری مسلمانان 
به  هم  افزود:  بشتابند،  میانمار 
دولت و هم به ارتش میانمار باید 
که  شود  آورده  الزم  فشارهای 
 متاسفانه سازمان های بین المللی
کم  و  کاری  کم  زمینه  این  در 

تحرکی از خود نشان دادند. 
روحانی در پایان گفت: در حاشیه 
همکاری  سازمان  سران  اجالس 
مذاکرات  قزاقستان،  در  اسالمی 
مسئوالن  با  هم  ای  دوجانبه 
کشورهای اسالمی خواهیم داشت. 
پس از این سخنان رئیس جمهور، 
هیات  اعضای  از  جمعی  بدرقه  با 
دولت، حجت االسالم والمسلمین 

روحانی عازم قزاقستان شد.

سازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر 
با  گفت وگو  در  ایران  اتمی  انرژی 
نشریه آلمانی »اشپیگل« تاکید کرد 
حتی اگر آمریکا هم از توافق هسته ای 
در  اروپایی ها  اما  کند  نشینی  عقب 
آن بمانند، بازهم تهران به آن پایبند 
خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال 
روحانی«  »حسن  هشدارهای  که 
اینکه  درباره  ایران  جمهور  رئیس 
وضع  جدیدی  تحریم  آمریکا  اگر 
کند، تهران می تواند در عرض چند 
ساعت برنامه هسته ای اش را از سر 
بگیرد، چه مقدار جدی است، تاکید 
کرد: »ما پیوسته در حال ارزیابی این 
هستیم که این توافق چه مقدار برای 
ما سود دارد یا اینکه پایبندی به آن چه 
میزان برای ما هزینه دارد. اگر آمریکا 
از آن خارج شود ولی دیگر کشورها به 

آن پایبند باشند، ایران نیز به تعهداتش 
صالحی ضمن  بود.«  خواهد  پایبند 
بیان اینکه اگر برجام فرو بپاشد، هیچ 

شانسی برای توافق با کره شمالی بر 
نخواهد  وجود  هسته ای  مسئله  سر 
نیز  »پیونگ یانگ  گفت:  داشت، 
توافق هسته ای  آنها  می گوید، خب 

با ایران را شکستند، پس ما چگونه 
می توانیم به آنها اعتماد کنیم؟ این 
عدم  معاهده  انسجام  حتی  مسئله 

اشاعه هسته ای را نیز تضعیف می کند. 
کشورهایی  خشم  سونامی  آنگاه 
صلح آمیز  فناوری  می خواهند  که 
هسته ای داشته باشند، به پا می شود.«

آمریکا از توافق عقب بکشد ولی اروپاموضوع میانمار یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی است
 بماند ، ایران به برجام پایبند خواهد بود

دفاع از مسلمانان میانمار وظیفه شرعی و قانونی است

حجت االسالم نصرا... پژمان فر نماینده مردم مشهد 
در مجلس شورای اسالمی گفت: دفاع از مظلومان 
لذا ما  قانونی و شرعی است  برای ما یک وظیفه 
باید بر اساس این وظیفه مهم، از تمام ظرفیت ها 
کنیم.وی  استفاده  میانمار  مسلمانان  از  دفاع  برای 
افزود:امروز جهان اسالم باید از حق برادران دینی خود در میانمار دفاع کرده 

و مانع نسل مسلمانان در میانمار شود.

برخی از »مرگ بر اسراییل« بدشان می آید

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید بر مشروعیت الهی 
والیت، گفت: برخی از مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل بدشان می آید 
و ادعای والیتمداری دارند، این ها دروغ می گویند، تبری این افراد ضعیف 
است. خاتمی با بیان این که باید در والیتمداری افرادی که بعد از امام)ره( با 
والیت زاویه گرفتند، شک کرد، افزود: کسانی که با نظام و والیت اند هرگز 
دروغ نمی گویند و از دشمن تبری می جویند، کسی که می گوید ارادتمند نظام و 

رهبری است و از فتنه گر بدش نیاید، دروغگویی بیش نیست.

گزینه های وزارت علوم و نیرو هنوز نهایی نشده اند

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه روحانی 
تصدی  گزینه های  بررسی  حال  در  همچنان 
وزارتخانه های علوم و نیرو است، تاکید کرد: هنوز هیچ 
گزینه ای نهایی نشده است.حسینعلی امیری گفت: 
بررسی گزینه های  آقای روحانی همچنان در حال 
تصدی وزارتخانه های علوم و نیرو است.وی  اظهار داشت: این دو وزارتخانه  

هم اینک براساس قانون با سرپرست اداره می شوند.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

بدین وسیله به خانم زهرا چوپانی فرزند غالمرضا به شماره ملی 0650159731 صادره بیرجند ساکن بیرجند، حاجی 
آباد، خیابان امام خمینی )ره( 3، پالک 4 به عنوان وام گیرنده ابالغ می شود که پست بانک شعبه مرکزی بیرجند 

مستند به قرارداد شماره 9405586936 مورخ 94/04/08 جهت وصول مبلغ 82/000/000 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 
50/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 5/917/808 ریال سود متعلقه و مبلغ 26/082/192 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 
صدور اجرائیه 96/04/13  به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان متعهد را نموده که پرونده 
ای تحت شماره بایگانی کالسه 9600249 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه 
طبق گزارش مورخ 96/05/02 مامور ابالغ آدرس شما به شرح متن سند به نشانی فوق شناسایی نگردیده و بانک بستانکار نیز قادر به 
معرفی آدرس دیگری از شما نبوده است، لذا بنا به تقاضای پست بانک شعبه بیرجند و به استناد ماده 18- آیین نامه اجرا به موجب 
این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 

ابالغ نیز محسوب می گردد علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 96/6/19         
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

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

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

مدلرنگتعدادنوع وسایل نقلیهردیف

خودروی وانت مزدا دوکابین 1
B2000i2)دوگانه سوز کارخانه(

1389 )کارکردنقره آبی متالیک1
 33000 کیلومتر(

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

1388خاکستری متالیک1

شناسه آگهی: 82086

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مرزنشینان زیرکوه 
قاینات پنجشنبه مورخ 96/7/6 راس ساعت 15 در محل مسجد فاطمه الزهرا )س( زیرکوه 
برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم به 
موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی به دالیلی نتواند در 
 مجمع شخصا حضور یابد، می تواند وکالت خویش را به شخص دیگری واگذار نماید. 
هر عضو می تواند وکالت کتبی 2 نفر عضو و هر غیر عضو وکالت کتبی یک نفر عضو که به 

تایید شورای محل رسیده باشد را نیز به همراه داشته باشد.
دستور جلسه:

ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسی 2- طرح و تصویب صورت های مالی 1395   -1
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 1396 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت سه سال شمسی 5- انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل برای 

مدت یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی و فرمانداری های تابعه

تاریخ انتشار: 1396/6/19
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان 
جنوبی و فرمانداری های تابعه چهارشنبه 96/7/12 ساعت 13/30  در محل  سالن اجتماعات فرمانداری بیرجند 
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 سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان 
عضویت در سمت بازرس می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک هفته 

به آدرس خیابان مطهری- جنب استانداری خراسان جنوبی - دفتر شرکت تعاونی تحویل نماید.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی در سال مالی 1396 4- تعیین مبلغی برای بازپرداخت اعضای مستعفی 
5- تعیین پاداش هیئت مدیره 6- تعیین حق الزحمه بازرس 7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال مالی                                                                                                 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند           تاریخ انتشار: 1396/6/19

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند راس ساعت 4 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 
1396/7/3 در محل انتهای خیابان مدرس - جنب میدان جماران مجتمع مذهبی امام هادی )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید 
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 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای  می باشد. از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی 
تشکیل مجمع عمومی عادی )96/6/19( جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه )کپی شناسنامه - کارت ملی - 2 قطعه عکس - مدرک تحصیلی( به دفتر 
شرکت تعاونی مراجعه نمایند. بدیهی است به درخواست های ارائه شده بعد از تاریخ فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمنا ارائه دفترچه عضویت شرکت همراه 

با کارت ملی جهت ورود به جلسه الزامیست.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 3- تصویب تغییرات سرمایه و اعضای شرکت 
4- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1396 5- اختصاص مبلغی جهت استرداد سهام اعضای مستعفی 6- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال مالی 7- تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960446 محکوم علیه شرکت همواره ره آذر- کاظم ساجد - غالمرضا ساجد محکوم 

است به پرداخت مبلغ 545/871/912 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی و 
پرداخت مبلغ 26/955/119 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه کامیون بنز به شماره انتظامی 
316 ع 26 ایران 52 که حسب نظریه کارشناسی ماشین فوق به رنگ نارنجی مدل 1975 میالدی، 6 چرخ که خودروی کامیون فوق تا 
تاریخ 1396/6/12 بیمه با تخفیف 2 ساله دارد وضعیت اتاق جلو و عقب خوب و با توجه به نظریه کارشناسی در کارت خودرو نوع باری 
با اتاق چوبی قید گردیده است اما در زمان بازدید یک دستگاه قیرپاش با مشخصات کامل به جای اتاق چوبی بر روی دستگاه فوق نصب 
گردیده که این تغییر در سیستم کارت مشخصات خودرو لحاظ نگردیده است بنا به مراتب فوق به مبلغ 600/000/000 ریال کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/07/01 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

محل ثبت نام بدون آزمون 
)کافی نت پرشین نت(

دانشگاه آزاد اسالمی 
 دانشگاه جامع علمی - کاربردی 

آدرس: بین غفاری 25 و 27 
  32342314 - 09198648868محمدی

واگذاری به دلیل مهاجرت 

فروشگاه التون 
)هود، گاز، سینک، پکیج و رادیاتور(

با موقعیت عالی
 )حاشیه بلوار صیاد شیرازی(

با بهترین شرایط واگذار می شود.
با 3 سال سابقه کار
09357701139

دعوت به همکاری
کلید ساز ماهر نیازمندیم. 

09031614320



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*19 شهریور 1396* شماره 3879

حمایت مردم خراسان جنوبی از مردم مظلوم میانمار
گروه خبر- مردم خراسان جنوبی روز جمعه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حمایت از مردم مظلوم میانمار مسیر مصلی المهدی بیرجند تا پارک 
جنگلی را راهپیمایی کردند. نمازگزاران در بیرجند هم با در دست داشتن پالکاردهایی با عناوین اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود، انسانیت کجاست؟، مرگ 

بر ظالم کودک کش، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، آمریکا در چه فکریه ایران پراز بسیجیه، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر دادند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

تیتر سونامی بازنشستگی احتیاج به بحث کارشناسی 
حیاتی دارد.درهای دانشگاهها برای مدارک از هر 
نوعی باز مختص فرارمغز ها یا بایگانی در خانه ها 
یا برای فسیل شدن ،حقوقهای اساتید کم نظیر آمار 
بازنشستگان سونامی آمار جایگزین ها در حد صفر، 
آیا گوش شنوایی و فکر روشنی و قلب تپنده ای 
یا  آینده وجود دارد؟  برنامه های پیچیده ی  برای 

منتطر معجزه ها بمانیم و فقط  دعا کنیم!؟
915...287
با توجه به اینکه باز گویا سیاسیون آش جدیدی برای 
مردم می پزند و تو هم تنها کسی هستی که همیشه 
مردم  فریاد  به  ها  مقاله  و  ها  گزارش  با  موقع  به 
رسیدی،یه چیزی بنویس که الاقل باز با سرنوشت 
مردم بازی نشه.اگر کاری قراره انجام بشه مصالح 

مردم در نظرگرفته شود و حق مردم پایمال نشه.
933...342
صرفا جهت تلنگر!!! با وجود ناتوی فرهنگی و هجوم 
بی رحمانه تمام قدرتهای غربی جهت از بین بردن 
فرهنگ ایرانی و اسالمی با تمام قوا و امکاناتشان  
در بین جوانها و خانواده ها و استقبال بی نظیر برخی 
ها از این موضوع متاسفانه یا مسئولین فرهنگی ما 
خواب اند یا خودشان را به خواب زده اند !!!متاسفانه 
فضای شهر عزیزمان بیرجند  )دار المومنین ( هم 
از این قاعده مستثنی نیست و در هر گوشه کنار 
شهر که نگاه کنیم نمونه هائی از این دست همچون 
نافرم  لباسهای  و  باز  جلو  های  حجابی)مانتو  بی 
..سر برهنه خانمها درون خودروها و خیابان ها و..(  
راهپیمایی در خیابانها با سگ و ...را میبینیم،متاسفانه 
فرهنگ برهنگی و غرب زدگی دارد قالب می شود و 
به وفور مشاهده می شود و همه در خواب اند ..شاید 
بیدار شدیم  از خواب  خیلی زود دیر شود و وقتی 
سرمان به سنگ لحد بخورد و فرصتی برای جبران 

خسران نباشد ..ای که دستت میرسد کاری بکن..
915...134
سالم. شما خبرهای جابجایی استاندار را شنیده اید؟ 
چرا شما به عنوان یک روزنامه که مدعی مستقل 
بودن هستید به نفع مردم موضعگیری نمی کنید؟ 
به خدا همه ی مردم ناراضی هستند از این تصمیم 
های نادرست.  مسؤولین واقعاً چرا به فکر این استان 
نیستند؟ مگر هنوز چقدر از انتصاب مهندس پرویزی 
می گذرد که نوبت حضور فرد دیگری شده تا سکان 
مدیریت استان را به دست بگیرد؟ چرا با سرنوشت 
و  کشوری  مسؤولین  چرا  کنند؟  می  بازی  استان 
نمایندگان استان در این رابطه موضع نمی گیرند 
تا مردم مظلوم و بی صدای خراسان جنوبی را از 
منجالب این تصمیم های بی منطق دربیاورند؟ ما تا 
چه وقتی باید تاوان این بی مسؤولیتی ها را بدهیم؟  
جواب این عدم همراهی با مردم را فقط در انتخابات 

می توان داد. مردم. هوشیار باشید!
ارسالی به تلگرام آوا
روز پنجشنبه رفته بودم اداره کل ..... برای گرفتن 
مجوزهای یک کار عمرانی در یکی از شهرستانهای 
استان. پرسنل اداره کل می گفتند فعاًل تا مشخص 
نشدن وضعیت استاندار  نمی توانیم مساعدت کنیم 
چون االن یک سیاست عمرانی در حال انجام هست 
مشخص نیست تا نفر بعدی بیاید چه تفکر و نگاهی 
اینطور درست  نسبت به مسائل داشته باشد. واقعاً 
آزمایشگاهی  موجود  دوسال،  یکی  هر  که  است 
تصمیم های نامناسب بشویم و اسیر دست تجربه و 
خطاهایی که تاوانش را از گرده مردم استان بگیرند؟ 
915...254
... لطفا در انتخاب مدیران خود  مدیر کل محترم 
خصوصا درمیان حداقل معیار های الزم که شعار 
دولت محترم می باشد لحاظ فرمایند .مدیر محترم 
شما جهت کسب رتبه به جای ایجاد انگیزه تمامی 
گرفته  نادیده  را  کارکنان  مشکالت  و  ها  خواسته 
بازگشت  به  برتر دستور  رتبه  به منظور دریافت  و 
به  پزشکی  کمیسیون  نظر  با  که  داده  کارمندانی 
صورت موقت انتقال شده اند. تصمیم ایشان با کدام 
یک از سفارشات حضرت علی )ع( با مالک اشتر 
مطابقت دارد. چگونه می شود با یک اشاره مقام 
والیت مردم جان خود را می دهند ولی مدیر والیت 
را  گرفتن جان همکاران خود  به  دستور   مدار شما 
می دهند !از مدیر کل محترم تقاضای رسیدگی داریم .
936...710
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 در کنار تعاونی های صنایع دستی و مشاغل خرد

جوابیه  شرکت غله و خدمات بازرگانی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
تداوم  رساند  می  استحضار  به   96/6/15 مورخ 
خودکفایی در تولید گندم داخلی و عدم واردات از خارج 
 موجب سربلندی و اقتدار اقتصاد کشاورزی می باشد
که این امر نتیجه توجه ویژه دولت محترم به همت 
گندم  است.کیفیت  شده  میسر  عزیز  کشاورزان 
های تولیدی استان به لحاظ فاکتورهای کیفی در 
وضعیت متوسط به باال بوده و این شرکت تالش 
نموده کسری را از مرغویترین محصول استانهای 
کشور شامل گلستان فارس و خراسان شمالی تامین 
نموده و این موضوع نیز در حال اجرا می باشد.آنچه 
مکمل فعالیت های مذکور است برجسته تر شدن 
همت و تالش سایر دست اندرکاران موثر در پروسه 
تولید نان از جمله حمایت بیشتر دولت از نانوایان و 
صنایع آرد تالش و پشتکار موثر آنان و همت واالی 
نانوایان عزیز و زحمت کش که در سالهای اخیر 
استان شده  نان  ارتقای کیفی  به  مشهود و منجر 
است را در رضایت روز افزون مصرف کنندگان عزیز 
استان شاهد هستیم.قابل ذکر است بر اساس آخرین 
گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های غالت 
خراسان  استان  نان  کیفی  رتبه  تیر 96  در  کشور 
جنوبی به طور میانگین 81/4 نمره از 100 اعالم 

گردیده است که شرایط مناسبی را دارا می باشد. 

امین جم- این جا خیابان غفاری، نمایشگاه 
است.   18:45 ساعت  و  بیرجند  المللی  بین 
سوغات،  مانند  هایی  نمایشگاه  عکس  بر 
نمایشگاه  پاییزه،  و  عیدانه  و  التحریر  لوازم 
مشاغل  و  تعاون  بخش  های  توانمندی 
نسبت  به  اختتامیه،  ماقبل  روز  یک  در  خرد 
سرتاسر  از  که  هایی  تعاونی  است.  خلوت 
اصفهک  سرایان،  نهبندان،  خوسف،  استان، 
از  خود  دستی  صنایع  تا  اند  آمده   ... و 
های سنگ  تا  گرفته  بافی  حوله  و   عرقیجات 

قیمتی و نیمه قیمتی را به مردم عرضه کنند و 
بازار کاری داشته باشند. ولی این خلوتی اولیه 
ما را بر آن داشت تا گزارشی از وضع تعاونی 
های آن جا و میزان استقبال مردم، مشکالت 
و خواسته های آنان داشته باشیم. گشت و گذار 

خود را از سالن اول نمایشگاه آغاز می کنیم.

یدک کشیدن نام تعاونی 
بدون امتیازات بیمه

تعاونی  غرفه  مسئول  زاده  امیرآبادی  آقای 
این  بیان  با  بیرجند،  ثمین  آفرین  هنر  بانوان 
که 3 سال است فعالیت این تعاونی شروع شده 
نفر   7 که  داریم  نفر عضو   9 کند:  می  عنوان 
ساخت  با  درآمد  کسب  برای  و  هستند  خانم 
محصوالتی مانند صنایع دستی، گلیم و جاجیم 
فعالیت دارند. وی که از میزان سود تسهیالت 

سرمایه در گردش انتقاد داشت ادامه می دهد: 
زمانی هم که می خواستیم تعدادی از اعضا را 
بیمه کنیم ، مانند مشاغل آزاد حساب کردند، 
اسم  چرا  پس  باشد  گونه  این  است  قرار  اگر 

تعاونی را داریم!؟ 

قاچاق پیاز زعفران استان
از تربت حیدریه

غرفه  در  نیز  نمونه  کار  زعفران  براتی  آقای 
تعاونی  است  سال   2 که  این  بیان  با  دیگری 
خراسان  دم  سپیده  زعفرانکاران  نیاز  تامین 
جنوبی با 67 نفر عضو فعال است ، به تزلزل 
بازار زعفران اشاره می کند و می گوید: زعفران 
در مناطق مختلف ، رنگ، بو و عیار مختلفی 
دارد که باید با شناسنامه گذاری، قیمت ها را 
و  کنند  تنظیم  ها  شاخص  این  اساس  بر  نیز 
پیاز زعفران  بازار شناخه شوند. وی قاچاق  در 
توسط دالالن را از دیگر مشکالت اساسی کار 
طبق  کند:  می  بیان  و  داند  می  حوزه  این  در 
بررسی هایی که داشتم، پیاز زعفران استان را 

به تربت حیدریه قاچاق و از آن جا به سایر نقاط 
کشور می برند!

فروش پایین، معضل همیشگی

با  غیناب  آباد  حسین  پوش  گل  تعاونی  غرفه 
 فعالیت سرمه و یراق دوزی روی ترمه و گلیم بافی

هدف بعدی ما بود. مسئول غرفه ، اصلی ترین 
معضل تعاونی را فروش پایین عنوان می کند 
پایین  جا  این  ما  فروش  افزاید: هر چه  می  و 
نمایشگاهی  در  همسرم  دیگر،  طرف  از  است 
هم  باز  تا  دارد  تقاضا  برپاست،  دماوند  در  که 
جا  آن  فروش  زیرا  بفرستیم  محصوالتمان  از 
باالست! متاسفانه حمایت ها نیز از صنعتگران 

مناسب نیست. 

نبود کشتارگاه تخصصی شتر مرغ 
در استان

کند،  می  عبور  غرفه  جلوی  از  که  فردی  هر 
و  دهد  می  وی  دست  به  را  رنگی  زرد  کاغذ 
می گوید: اگر سرمایه داری حتما بیا توی این 
کار! جلو می روم، محصوالت چیده شده روی 
میز همگی مشتقات شترمرغ از روغن، صابون، 
چرم و گردگیر گرفته تا تخم های رنگ شده 
و تزیین شده... در پاسخ به سوالم که آیا این 
کاری  و  کسب  به  همگان  دعوت  و  تبلیغات 

کسادی  دارد  فعالیت  آن  در  هم  خودش  که 
این  خیر  گوید:  می  ندارد،  پی  در  را  بازارش 
گونه نیست، خراسان جنوبی مستعد این کسب 
و کار است و هر فردی می تواند کار را شروع 
کند. وی با اشاره به این که تعاونی کشاورزی 
مهر سه فردوس با 5 سال سابقه کار و 7 نفر 
عضو فعالیت دارد، از نبود کشتارگاه تخصصی 
شترمرغ در شرق کشور انتقاد می کند و ادامه 
می دهد: خودم در خانه با کارگاه کوچکی که 
تسهیالت  اگر  و  کنم  می  دوزی  چرم  دارم 
شود  اعطا  ما  به  مناسبی  گردش  در  سرمایه 
سازی  کرم  و  صابون  های  کارگاه  توانیم  می 

مناسبی نیز راه اندازی کنیم.

قول بدون عمل

مسئول غرفه دیگری در نمایشگاه، می گوید: 
دهند،  می  عمل  بدون  قول  فقط  مسئوالن 
هیچ  ولی  ایم  شده  نمونه  غرفه  دفعه  چندین 
واکنشی نشان نداده اند! وی با اشاره به بیمه 
صنایع دستی بیان می کند: برای این منظور باید 

مدرک فنی و حرفه ای داشته باشیم در حالی 
که رشته کاری ما جدید است و در فنی و حرفه 
ای تدریس نمی شود و حتی باید خودم بروم 
 تدریس کنم!مسئول غرفه تعاونی دهیاری های

بخش دیهوک شهرستان طبس نیز در گفتگو 
با ما، با بیان این که این تعاونی از سال 87 با 

93 عضو فعال است، عمده فعالیت را خدمات 
عمرانی می داند و می گوید: مشکالت که زیاد 
است، از عدم حمایت دستگاه های وابسته به 
اداره کار و بانک ها گرفته تا نرخ سود باالی 

تسهیالت سرمایه در گردش.

اوضاع برای تعاونی های نوپا
 سخت است!

از  گالیه  با  ها  غرفه  از  دیگر  یکی  مسئول 
و  وثیقه  مانند  تسهیالت  اخذ  سخت  شرایط 
برای  اوضاع  کند:  می  اضافه  کارمند،  ضامن 
تعاونی های نوپا سخت تر هم می شود!   خانم 
دشتی، مسئول غرفه تعاونی حوله بافی فردوس 
هم درخواست می کند: بازارچه ای باشد که ما 
بتوانیم با خیال راحت حوله ببافیم ،بفروشیم و 
مطمئن باشیم کارها روی دستمان نمی ماند، 
 در حالی که االن فقط با توکل به خدا می بافیم!

برای دلخوشی مسئوالن می آییم!

مسئول غرفه دیگری از تبلیغات کم سطح شهر 
گوید: و می  کند  نمایشگاه شکایت می   برای 
 این همه هزینه می شود ما نیز وقت می گذاریم

کم  این حد  تا  تبلیغات  که  نیست  واقعا خوب 
باشد، تعداد زیادی از مردم مطلع نیستند و حتی 
 برخی پس از اتمام نمایشگاه متوجه می شوند!

آقای خرمی سنگ تراش اهل خور نیز به بازار 
یادآور  و  کند  می  اشاره  جا  این  پایین  فروش 
بیشتر  استان خیلی  از  خارج  فروش   : می شد 
است. وی نیز تقاضای ایجاد بازار دائمی برای 
صنایع دستی دارد.فرد دیگری با بیان این که 
حضور ما در این نمایشگاه فقط برای دلخوشی 
مسئوالن است می گوید: می آییم تا تبلیغات 
کنند و کارشان راه بیافتد! وگرنه خودمان هم 

می دانیم فروش پایین است.

حضور گردشگران شور و شوق
 ما را برای ادامه کار بیشتر کرد

مسئول غرفه ای با محصوالت چرم و صنایع 
دستی که از اصفهک آمده بود عنوان می کند: 
فروش امسال بسیار ناچیز بود، هنوز پول اجاره 
غرفه ای که در آن هستیم را هم نتوانسته ایم 
دربیاوریم. او که با ناامیدی در حال جمع کردن 
فروش  کند:  بیان می   ، بود  محصوالت غرفه 
نمونه  منطقه  این که  دلیل  به  اصفهک  در  ما 
گردشگری است بیشتر از این جا است. زمانی 

به  جا  آن  در  را  دوزی  چرم  کار   95 سال  که 
ما یاد دادند، خیلی ها ترس رونق نداشتن بازار 
فروش را داشتند ولی حضور گردشگران شور و 

شوق ما را برای ادامه کار بیشتر کرد.

آمدیم خودمان را معرفی کنیم،
 دلسرد شدیم

روی  هنرمند،  همگی  و  است  زیاد  تعدادشان 
میزهای پالستیکی نمایشگاه کارهای دستشان 
را چیده اند، میانگین سنی آن ها از 26 باالتر 
نمی رود. یکی آز آن ها می گوید: مشکالتمان 
زیاد است و حمایت ها کم، مسئوالن هم فقط 
ژست و عکس می گیرند! مردم نیز شاید به علت 
کم رغبتی و یا نبود احساس نیاز، استقبالی ندارند 
و حاضرند پول خود را برای اجناس پر زرق و برق 
چینی بدهند تا کار دست شکیل جوانان همین 
خطه! حتی خانمی که جلوی غرفه ما ایستاده 
مکان  خواست  می  همراهش  تلفن  با  و  بود 
استقرارش را به مخاطب اطالع دهد گفت:» من 
جای چرت و پرتای صنایع دستی وایستادم!« به 
نمایشگاه آمدیم تا خودمان را معرفی کنیم، با 
این امید که اکثر بازدیدکنندگان مسئوالن و یا از 
طرف ادارات باشند، ولی االن در روحیه همگی 
خرید  فرهنگ  هنوز  است.  داشته  منفی  اثر  ما 
صنایع دستی در این جا به وجود نیامده است.

فرد دیگری در تکمیل سخنان همکارش ادامه 

می دهد: کاش الاقل بابت غرفه های نمایشگاه 
از ما اجاره ای دریافت نمی کردند، تا االن بیشتر 
هایی  درخواست  هنرمندان  ایم.این  داده  ضرر 
هم برای بازارچه صنایع دستی اکبریه داشتند. 
بازارچه حتی  معرفی  برای  تبلیغات  گویند:  می 
 برای مردم بیرجند و استان کم است و خیلی ها
نمی دانند چنین مکانی نیز در باغ اکبریه وجود 
دارد. حتی در باغ نیز عالمت و یا نشانه ای که 
کند  هدایت  سمت  آن  به  کامال  را  گردشگر 
گذاشته نشده است. از طرف دیگر طبق قوانین 
داشته  حضور  کارمند  فردی  مانند  باید  جا  آن 
باشیم که این موضوع با نبود مشتری و فروش 
که  دیگری  است.هنرمند  واقعا سخت  ما  برای 
طبق گفته خود تکنیک آثارش در استان منحصر 
کارشناسان  دهد:  می  پیشنهاد  است،  فرد  به 
به کیفیت و  با توجه  را  ، کار ما  صنایع دستی 
سابقه ای که داریم رتبه بندی کنند و متناسب 
هایی حمایت  بدهند.   ما  به  امتیازاتی  آن   با 
که از آنان می خواهیم صرفا مادی نیست بلکه 
 همین امتیازات مانند شرکت در نمایشگاه های
و  اسکان  برای  نیاز  تامین  و  استان  از  خارج 
ارائه بن های تخفیف  جابه جایی محصوالت، 

فرهنگی و ... می تواند به ما روحیه بدهد.

هم استانی! 
از هنرمندان منطقه خودت حمایت کن!

تاکنون درخواست های متعددی در حوزه صنایع 
دستی مطرح شده است. در استانی که نه صنعتی 
است و نه به دلیل خشکسالی کشاورزی رونقی 
دارد، توجه به مشاغل خرد و خانگی برای ایجاد 
فرصت شغلی، درآمد پایدار و توسعه گردشگری 
در  شود.  می  محسوب  ضروری  امری  استان، 
برداشتی منصفانه تاکنون نیز حرکت های خوبی 
گردشگری،  نمونه  مناطق  است،  شده  شروع 
بازارچه های صنایع دستی، نمایشگاه هایی که به 
همت دستگاه های اجرایی مرتبط برپا می شود، 
همه نمایانگر این موضوع است، آن چه که اهمیت 
فرصت  و  ها  زیرساخت  ایجاد  و  کار  ادامه  دارد 
است. رسیدگی  برای مطرح شدن  بیشتر  هایی 
های نمایشگاه  برپایی  اکبریه،  باغ  بازارچه   به 
 دائمی دیگر، جذب گردشگر و معرفی این آثار، 
حل مشکل بیمه هنرمندان صنایع دستی، اعطای 
هدایایی با کار دست هنرمندان همین منطقه به 
استان  ادارات  مهمانان  به  لیزری  کارهای  جای 
شاید  ولی  بود.  افراد  این  پیشنهادات  از  بخشی 
مردم  خود  های  حمایت  با  تنها  ها  این  تمامی 

استان از این هنرمندان موثر واقع شود!

میراث فراموش شده!
عکس : احسان توال

عکس سجاد کرباسی



4
ارتباط مستقیم استرس با درمان سرطان
 
مهر-  محققان دریافتند، درمان استرس برای درمان سرطان بسیار مهم است، زیرا هورمون استرس اثر داروهایی که برای مبارزه با تومورهای سرطانی تجویز 
می شوند را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.بر همین اساس، محققان یادآوری می کنند که هورمون استرس باعث کاهش اثربخشی شیمی درمانی می شود. نتایج 

یک تحقیق نشان می دهد، کاهش سطح استرس حتی می تواند از تولید و تکثیر سلول های سرطانی جلوگیری کند. یکشنبه *19 شهریور 1396 * شماره 3879

عجیب ترین روستاهای ایران
میزان- کشور ایران، به غیر از مناطق شناخته شده اش، جاهای زیاد قشنگ و بکری برای گشتن و دیدن دارد. یکی از این جاهای قشنگ نیز 
روستاهایش است، با آب و هوایی که آدم را سرحال می کند یا چمنزارها، سبزه زارها، خانه های پلکانی و چشم اندازی که فرصتی است برای 

دور شدن از زندگی شهری و هیاهویش. ایران روستاهای زیادی دارند.

میمند، روستای ۱۲ هزار ساله

 میمند شهربابک روستایی صخره ای و دستکند با چند هزار سال قدمت یادآور ایامی است که انسان ها خدایان خود را در بلندای کوه ها جستجو می کردند
 و کوه نشانه استواری و توان و پایداری و اراده شناخته می شد. این بنای دستکند باستانی، بی گمان از نخستین سکونتگاه های بشری در ایران به 
شمار می رود، دورانی که هنوز ایرانیان مهرپرست بودند و کوه ها را مقدس می شمردند. به هر تقدیر چند هزار سال پیش از این، انسان هایی دل 
 سنگ ها را شکافتند و یادگاری را به جا گذاشتند که امروزه پس از گذشت سالیان همچنان نماد عزم و اراده و اقتدار اجداد ایرانی به شمار می رود. 
هنوز کسی بدرستی آگاه نیست که این مجموعه به دست چه کسانی به وجود آمده و انگیزه این مردم از ساخت چنین بناهایی چه بوده است. 
بر اساس سنگ نگاره ها و نقوش صخره ای موجود در این منطقه، با صحنه های شکار که داللت بر زندگی اهالی گذشته منطقه می نماید، 
قدمت میمند به چند هزار سال پیش بر می گردد. مطالعات انجام شده بر سفال های کشف شده در این منطقه نیز نشان می دهند که نمونه های 
یافت شده مربوط به دوره های مختلفی از جمله اشکانی، ساسانی، و اسالمی می باشند. میمند، نوزدهمین اثر جهانی ایران در یونسکو، است که 

به خصوص در تابستان ها می توان به آن سفر کرد.

سرآقا سید، ماسوله زاگرس

یکی از بکرترین روستاهای ایران، روستای سرآقا سید، با معماری پلکانی اش است. این روستا در ۱۳۴ کیلومتری شهرکرد و در ارتفاع ۲۵۰۰ 
متری از سطح دریا است که به سبب پلکانی بودن معماری اش به آن ماسوله ی زاگرس نیز می گویند. جایی که زندگی شهری هنوز به آن 
رسوخ نکرده و زنان و دختران لباس های کامال محلی می پوشند. با بارش اولین برف زمستانی، راه های ارتباطی روستا با بیرون نیز قطع می شود 
و مردمش شش ماه از سال را در پشت برف ها زندگی می کنند و همین باعث عجیب بودن این روستا شده است. روستای سرآقا سید  اتراقگاه 
ییالقی عشایِر منطقه در بهار و تابستان است و اهالی آن در سایه ی رحمت امامزاده سید آقا عیسی زندگی سرشار از برکتشان را ادامه می دهند.
هنوز تاریخ دقیقی از قدمت این روستا در دست نیست اما شجره ی امامزاده قدمتی برابر ۶۰۰ سال را نشان می دهد.کوه کنگله از شمال، کوه 

نرمه از شمال شرق و کوه وند و خیمه از جنوب، روستا را در بر گرفته اند. منطقه ارچنه در غرب روستا آب آشامیدنی روستا را تامین می کند.
این روستا فقط از نعمت برق برخوردار است و خبری از امکاناتی مثل درمانگاه و جاده و ... در آن نیست. بهترین زمان رفتن به روستای سرسبز 

سرآقاسید با درختان گردو و باغ های میوه اش، از فرودین تا مهر است.

روستای چهاربرج، کمی نور

روستای چهاربرج در ۳۰ کیلومتری اسفراین در خراسان شمالی واقع شده. روستایی که شمار نابینایان آن در ایران زیادتر از بقیه جاهاست. 
در سال ۱۳۹۴، آمار نابینایان روستا ۹۰ نفر در بین ۱۰۰۰ نفر جمعیت آن بود. هرچند برخی می گویند بیماری مردم روستا به خاطر آب و خاک 
آلوده است، اما بسیاری از کارشناسان دلیل این اختالل را تغییرات ژنتیکی و ازدواج های فامیلی می دانند. در سال ۹۱ معاون توانبخشی اداره کل 
بهزیستی استان خراسان اعالم کرد این اختالل در این منطقه مهار شده است و دیگر هیچ فرد زیر دو سال در این روستا نابینا نیست. کشاورزي 
و دامداري شغل بیشتر اهالي چهار برج است، اما به خاطر شایعاتي که درباره این روستا سر زبان ها افتاده حتي این کارهاي ساده هم در این 
روستا از رونق افتاده و خیلي ها بیکار شده اند. این ماجرا باعث شده در گوشه و کنار روستا مردمي را ببینید که در گروه هاي چند نفره زیر سایه 
دیوارهاي گلي یا سایبان مغازه ها نشسته اند. اهالي چهاربرج به گویش کرمانجي صحبت مي کنند. بانوان روستا هم هنوز اصالتشان را حفظ 
کرده اند و لباس هاي رنگارنگ و بلند کرمانجي مي پوشند. از آنجا که چهاربرج در جنوب غربي خراسان شمالي قرار گرفته است آب و هواي 
گرمي دارد و پوشش گیاهي اش هم از بقیه مناطق خراسان شمالي فقیرتر است. بعضي از ساکنان چهاربرج ادعا مي کنند عاملي که باعث نابینا 
شدن اهالي این روستا مي شود، روي حیواناتي مثل گاو، گوسفند و سگ هم تأثیر گذاشته و باعث نابینا شدن آنها شده است.

آب اسک، رسم های عجیب و غریب

یکی دیگر از عجیب ترین روستاهای ایران، روستای آب اسک، از توابع شهرستان الریحان شهرستان آمل در ۸۷ کیلومتری مازندران است. 
طبیعت زیبا و بکر روستای آب اسک، چشمه های آب گرم آن بسیار دیدینی است. اما آنچه باعث عجیب بودن روستای آب اسک شده، رسوم 
عجیب و غریب آن است. از جمله آیین برف چال است.بنیان اعتقادی وپشتوانه مذهبی رسم برف چال را به کرامات سید حسن ولی عارف 
وزاهد قرن نهم هجری نسبت می دهند. گفته می شود وی از طریق ۱۶ نیا به امام حسن عسگری ارتباط دارد.مردم دامدار اسک در منطقه اسک 
وش  به علت نبود چشمه های آب در پی مکانی برای کندن گودال وذخیره برف بودند اغلب مکانی که انتخاب می شد برای کندن مناسب نبود 
زیرا زمین پوشیده از سنگ بود. روزی چند سوار که از اسک وش می گذشتند، با تجمع مردمی برخوردند که بیل وکلنگ دست گرفته ومشغول 
انجام کاری هستند این رهگذران سواره هایی بودند که بنا به گفته اهالی سیدحسن ولی وسیدحسن عالی که جدمردم روستای نیاک بود وچند 
تن از همراهان او بودند. رهگذران احوال کار را از ایشان جویا می شوند، سید حسن ولی محل مناسب برای کندن گودال را با عصای خویش به 
مردم اسک نشان می دهد. مردم دامدار اسک به همراه سید حسن ولی به کندن مشغول می شوند ولی به هیچ سنگی برخورد نمی کنند. مردم 
از این عمل متعجب می شوند وآن را به عنوان کرامت ومعجزه ای از طرف سید حسن ولی در نظر می گیرند.

یادداشت

پنج کاری که شما را

 در محیط کار مطرود می کند

باشگاه خبرنگاران-  ارتباط خوب با همکاران 
در محیط کار باعث تلطیف فضا و پیشرفت 
با کسب احترام و  می شود و این هدف جز 
دوستی همکاران میسر نیست از این رو بهتر 
است از کارهایی که باعث از دست دادن این 

احترام می شود اجتناب کرد.
برخی از این اقدامات عبارتند از:

مشارکت افراطی: گفت و گو درباره مسایل 
دیگران  شود  می  باعث  زندگی  خصوصی 
احساس کنند مورد اعتماد قرار گرفته اند، اما 
ورود به جزئیات باعث می شود دیگران تصور 
توجه  جلب  دنبال  و  خودشیفته  فرد،  کنند 
هستید. بدتر از آن گفتگو درباره خاطراتی است 
که نشانگر عدم پختگی شماست که آسان ترین 

راه، طرح ماجرا بدون جزئیات است.
شکایت: ابراز عدم رضایت در محیط اداری 
امری خوب است اما برخی اشخاص تقریبا از 
همه چیز گله مند هستند. این فضای منفی 
در صورت تکرار باعث می شود دیگران از شما 

فرار کنند.
نظر  از  مصلحتی  دروغ  سرقت:  یا  دروغ 
 بعضی ها پذیرفته است اما برخی هنگام گفتگو

 درباره بیوگرافی خود به دروغ رو می آورند و 
در آن زیاده روی می کنند. این رفتار به طور 
کلی پذیرفته نیست همان طور که برداشتن 
به  متعلق  که  اداری  ملزومات  مانند  وسایلی 

شخص نیست امری ناپسند است.
 پوشیدن لباس غیررسمی: در بعضی شرکت ها

پوشیدن لباس رسمی الزامی نیست اما بعضی 
افراد از این موضوع سوء استفاده می کنند و 
لباس های راحتی و ورزشی به تن می کنند که 

به هیچ وجه مناسب فضای کار نیست.
سرزنش کردن دیگران: مردم در صورتی به 
شما احترام می گذارند که مسئولیت اعمال و 
 تجربیات خود را به عهده بگیرید. سرزنش کردن

سایر همکاران در محیط کار باعث می شود 
شما ضعیف و مسئولیت ناپذیر به نظر برسید. 
فرصت های مدیریتی و رهبری برای کسانی 
 مهیا می شود که از حس عالی مسئولیت پذیری

موفقیت  سمت  به  را  دیگران  و  برخوردارند 
تشویق می کنند.

مزرعه صورتی عشق!

 توریسم آنالین- شاید گمان کنید که داستان های
 عاشقانه دیگر در دنیا رقم نخورند اما یک زوج 
ژاپنی ثابت کردند که هنوز هم این جور عشق 
ها وجود دارد و به قول معروف »هرگز نمیرد 

آنکه دلش زنده شد به عشق« ...
در  کشاورز  زوجی  »کوروکی«  آقای  و  خانم 
داستان عشق شان جهانی  که  ژاپن هستند 
و  هستند  فرزند  دارای  زوج  این  است.  شده 
بیماری  دلیل  به  خانه  خانم  که  سالهاست 
البته  و  داده  دست  از  را  اش  بینایی  دیابت 

دچار افسردگی نیز شده است.

همسرش  کردن  شاد  برای  خانه  مرد  اما 
در  خوشبو  گلهای  از  پر  صورتی  ای  مرزعه 
طول 2 سال احداث کرده برای اینکه همسر 
دوست داشتنی اش، حداقل گلها را بو کرده 
عشق،  صورتی  مزرعه  این  اما  شود.  شاد  و 
سرتاسر  از  دیگری  بازدیدکنندگان  اکنون 
برای دیدن و شنیدن داستان  دنیا دارد که 

این عشق به ژاپن می روند.

موزه ای مخفی زیر تپه های شنی

تپه های  زیر  در  موزه ای  خبرنگاران-  باشگاه 
شنی دانمارک مخفی شده که امروز با عنوان 
می شود.  شناخته  دانمارک«  نامرئی  »موزه 
فردی  به  منحصر  ساختمان  موزه  این 
داخلی  نمایشگاه  چهار  دربرگیرنده  و   دارد 
بازسازی شده و توسعه یافته از پناهگاه های 
جنگی است.موزه نامرئی دانمارک با استفاده 
از پنل های شیشه ای ۶ متری از نور طبیعی 
از  دانمارک  نامرئی  می کند.موزه  استفاده 
فوالد، بتن، شیشه و مواد چوبی ساخته شده 

است. این موزه چشم اندازی طبیعی دارد.

عجیب ترین مشاغل در عالم سیر و سیاحت

توریسم آنالین- کارمند نارگیلی در هتل “ریتز 
کارلتون” ،سنت توماس)جزایر ویریجین ،آمریکا( 
کار باالرفتن از درخت و چیدن نارگیل تازه را بر 
عهده دارد.او پس از پایین آمدن کار سرو نارگیل 

را به دلخواه مهمانان انجام می دهد.
هتل  از  مهربان  پری  یا  نجات”  “فرشته  ایده 
“برنسلی” در جرجیا آغاز شد که خانم “دنیز وب” 
سفر  گذران  برای  که  آید  می  آنهایی  کمک  به 
برنامه ریزی مراسم خواستگاری  یا  و  ماه عسل 
پری مهربان  مانند یک  دارند.او  متفاوت مشکل 
را  و همه چیز  آمده  میان  به  با چوب جادوییش 

رو به راه می کند.
در  آفتابی  عینک  دکتر  عنوان  به  شیدز  دکتر 
کار  به  مشغول  هاوایی  در  النای  فصل   ۴ هتل 
مختلف  انواع  کردن  تمیز  تا  تعمیر  از  و  است 

عینک ها را بر عهده دارد.
مربی آموزش موج سواری سگ ها مسئولیت 
همراه  خانگی  حیوانات  به  سواری  موج  آموزش 

مسافران هتل “لئو کورنادو” را دارد.
سفر  طول  در  اجتماعی  های  شبکه  نگهبان 
و  اجتماعی  های  کردن شبکه  روز  به  مسئولیت 

کنترل فالوورهای شما را بر عهده دارد.
مامور خواب برای کسانی که مشکل خوابیدن 
از  بالشت)۱۳ مدل(،استفاده  انتخابی  دارند منوی 
،ماساژ  بیشتر  آرامش  برای  اسطوخودوس  رایحه 
را  خواب  از  قبل  کوکی  و  ،شیر  خواب  از  قبل 

فراهم می کنند.

اعمال قانون از نقطه کور

* علی اکبر یاری

آیا تاکنون از خود پرسیده اید مالک و رتبه بندی 
مدیران بر چه پایه هایی استوار است؟ از نظر مقامات 
مافوق چه مدیرانی موفق و کارآمد و چه مدیرانی 
کم کار و سهل انگار تلقی می شوند؟ البته مقاله 
حاضر در صدد پاسخ تکمیلی و تشریحی به این 
سوال نیست و تنها به نقد یک حسنه آن می پردازد.

در دو دهه گذشته یکی از موارد تعیین شایستگی 
مدیران در ادارات مختلف، میزان درآمدزایی آن نهاد 
و خودکفائی آن از حیث بودجه ای است. از قبل این 
رویکرد شهروندان تاکنون متحمل خسارات فراوانی 
شده اند از قبیل هزینه های مسکن و شهرسازی 
بنیاد  امالک  مستمر  و  پی  در  پی  های  مزایده  و 
مستضعفان و ارسال درآمدها به مرکز که یکی از 
اصلی ترین علل تورم در شهر نسبتا کوچکی چون 

بیرجند است که جای بحث فراوان است.
یکی دیگر از موارد مشابه عملکرد اداره محترم 
راهنمایی و رانندگی است. مشکلی که در ۲ دهه 
گذشته شهروندان بیرجندی در این خصوص دارند 
حجم باالی جرایم راهنمایی و رانندگی است. به 
مبالغ  تأمین  در  مافوق  مسئوالن  رسد.  می  نظر 
در  درآمدها  کمتر  نسبت  و  استان  در  ای  جریمه 
مقایسه با استانهای دیگر مسئوالن مافوق را  برآن 
داشته تا این را به حساب کم کاری گذاشته و از 
در  اندک  مبالغ  جهت  استان  راهنمایی  مسئوالن 
مقایسه استانهای دیگر توضیح نخواهند . غافل از 
اینکه تراکم اندک جمعیت و محرومیت استان از 
حیث صنعت و کشاورزی و درآمد خانوارها، مضافا 
اینکه خراسان جنوبی استان حاشیه ای بوده و کمتر 
در مسیر تردد مسافرین است و مسئوالن محترم 
 راهنمایی و رانندگی بالحاظ موارد فوق می توانند

همشهریان  نمایند.  اقناع  را  مافوق  مسئوالن   
مستحضرند و فراوان عنوان می کنند که مثال در 
مسافرتهای تابستانی بخش عمده ای از کشور را 
طی کرده اند و غالبا در حوزه خراسان جنوبی جریمه 
شده اند. این گالیه را شهروندان دیگر شهرها که 
معموال در بیرجند مهمان هستند نیز عنوان می کنند.

راننده  جریمه  و  قانون  اعمال  اصل  در  البته 
متخلف بحثی نیست، منتها اشکال اصلی این است 
که مامورین موظف به اعمال قانون غالبا در بلوار 
شهید ناصری و پیامبر اعظم در میدان دانشگاه آزاد 
اغلب به جهت اینکه توسط رانندگان رویت نشوند 
در نقاط کور و کم دید مشغول انجام وظیفه اند. این 
شکل اعمال قانون با حقوق شهروندی همخوانی 
به  نسبت  رانندگان  غالب  بین  این  در  البته  ندارد 
رانندگان دیگر احساس مسئولیت کرده و با دادن 
چراغ و عالمت آنها را متوجه خطر می نمایند و غالبا 
متخلفتن حرفه ای که نقاط کور را شناسایی کرده یا 
متوجه دادن عالمت هستند بدون جریمه گذشته و 
رانندگان ناآشنا به منطقه غالبا جریمه می شوند. حتی 
توجه به ماشین های الین مخالف جهت اعالم خطر 
خود می تواند باعث بروز تصادف گردد. در بوار شهید 
اندازه  بزرگ راه تهران  ناصری که عرض آن به 
- کرج است تفاوت زیادی ندارد که سرعت ۸۰ یا 
۶۰ باشد همانگونه که حداکثر سرعت در بزرگراه 
تهران  -  کرج ۱۲۰ کیلومتر است. به عالوه اگر 
هدف راهنمایی و رانندگی انضباط در عبور و مرور 
است پیشنهاد می شود از محل جریمه های ماخوذه 
دوربین های خریداری و در این مسیر نصب گردد 
و به عالوه اطالع رسانی به رانندگان در خصوص 
کنترل ترافیک گردد تا همیشه رانندگان بدانند این 
محل ها تحت کنترل است. البته این مشکل در 
رضایی  سرهنگ  جناب  مدیریت  تصدی  دوران 
با درایت و  از گذشته شده است و  تا حدی کمتر 
سرهنگ  جناب  شخص  از  نگارنده  که  مدیریتی 
رضایی دارد امید است جهت حل این مشکل نیز 

اقدام الزم معمول فرمایند.
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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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 نوبت اول

اجرایی   9۶05۶97 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  زاده  حاجی  امید  آقای 
مبلغ  و  عرب  حسن  آقای  حق  در  ریال   42/127/500
گردیده  دولت  حق  در  االجرا  حق  ریال   1/950/000
از  دانگ   0/04 علیه  محکوم  بدهی  قبال  در  و   است 
 2 بخش  اصلی   249 از  فرعی   1558 پالک  ششدانگ 
امام موسی صدر قطعه  بیرجند واقع در حاشیه خیابان 
8 از چهار راه سیلو با مالکیت آقای علی حاجی زاده و 
و  مجاور  ملک  به  متر   12 طول  به  شماال  اربعه  حدود 
شرقا به طول 30 متر به ملک مجاور و جنوبا به طول 
12 متر به خیابان و غربا به طول 30 متر به ملک مجاور و 
مساحت عرصه طبق سند برابر 3۶0 متر مربع و در طرح 
تعریض معابر قرار دارد. مساحت باقیمانده پس از رعایت 
بر اصالحی 300 متر مربع و دارای کاربری مسکونی است، 
توقیف و به مبلغ 44/077/500 ریال کارشناسی گردیده 
تاریخ 9۶/07/1  مزایده روز شنبه  از طریق  قرار است  و 
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 
صورت  این  غیر  در  نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده 
تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  نفع  به  اولیه  درصد   10
توانند  می  تمایل  در صورت  متقاضیان  لذا  شد.  خواهد 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی- بین طالقانی 1۶ و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
انتقال به عهده خریدار خواهد بود.  آورند. هزینه نقل و 
آدرس به  دادگستری  از وب سایت  مزایده  آگهی   ضمنا 

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند



یکشنبه  * 19 شهریور  1396 * شماره 3879 

کاهش اضطراب اجتماعی  

برقراری  نیازمند  و  اجتماعی  موجودی  انسان  اصوال   
ارتباط با دیگران است. روانشناسان معتقدند، بسیاری از 
نیازها و استعدادها و خالقیت های آدمی فقط از طریق 
تعامل بین فردی و اجتماعی ارضاء می شود. در این میان 
کمرویی نوعی توجه غیر عادی و مضطربانه به خویشتن 
 در یک موقعیت اجتماعی که در نتیجه فرد دچار تنش 
و  ناسنجیده  و  رفتارهای خام  و  روانی- عضالنی شده 
واکنش های نامناسب بروز می کند.که ریشه »اضطراب 
اجتماعی« دارد تنها از طریق تقویت مهارت های ارتباطی 
قابل درمان است. پدران و مادران و نزدیکان به عنوان 
موثرترین و محبوب ترین الگوهای رفتاری در تعلیم و 

تربیت و تقویت این تکنیک ها محسوب می شوند.
جلب حمایت های اجتماعی : شواهد نشان می دهد که افراد 
بهره مند از روابط اجتماعی، سالم تر از افرادی هستند که از 
این تعامالت اجتماعی محرومند. پژوهشگران در یافته اند 
هرچه تماس ها و پیوندهای گروهی افراد بیشتر شود عمر 

آنها طوالنی تر خواهد شد.
تعادل روحی، روانی : بنیاد زندگی انسان در اجتماع دو بعد 
در هم تنیده شده است. اول اینکه هر فردی می خواهد 
همان گونه که هست و می خواهد باشد مورد تائید و احترام 
قرار گیرد. دوم اینکه به طور ذاتی و طبیعی همراهان خود 

را در همان راهی که هستند تائید کند.
دکتر رحمانی کارشناس روانشناسی می گوید: »فرد یاد 
نمی گیرد که اجتماعی باشد بلکه هست و این را خانواده، 
خویشان و جامعه شکوفا می کنند. میزان و سطح روابط 
منوط است به عوامل متعددی،اول اینکه ما یک سری 
نیازهایی داریم که در تقابل با دیگران شکل می گیرد و از 
طرف دیگر نیازهای متعدد روانشناختی هست که از طرف 

دیگران و محیط برآورده می شود. 

اصل موضوع را فراموش نکن

به مغازه  را  بعد آن  اما روز   . خانمی طوطی ای خرید 
برگرداند. او به صاحب مغازه گفت این پرنده صحبت 
نمی کند . صاحب مغازه گفت : آیا در قفسش آینه ای 
هست ؟ طوطی ها عاشق آینه هستند ، آن ها تصویرشان 
را در آینه می بینند و شروع به صحبت می کنند . آن 
 خانم یک آینه خرید و رفت .روز بعد باز آن خانم برگشت.

 طوطی هنوز صحبت نمی کرد . صاحب مغازه پرسید : 
نردبان چه ؟ آیا در قفسش نردبانی هست ؟ طوطی ها 
 عاشق نردبان هستند. آن خانم یک نردبان خرید و رفت .

اما روز بعد باز هم آن خانم آمد .صاحب مغازه گفت : 
آیا طوطی شما در قفسش تاب دارد ؟ نه ؟ خب مشکل 
همین است . به محض این که شروع به تاب خوردن 
کند ، حرف زدنش تحسین همه را بر می انگیزد . آن 
خانم با بی میلی یک تاب خرید و رفت .وقتی که آن 
خانم روز بعد وارد مغازه شد ، چهره اش کامأل تغییر کرده 

بود . او گفت : »طوطی مرد
صاحب مغازه شوکه شد و پرسید : آیا او حتی یک کلمه 
هم حرف نزد ؟ آن خانم پاسخ داد :» چرا ، درست قبل 
از مردنش با صدای ضعیفی گفت آیا در آن مغازه غذایی 

برای طوطی ها نمی فروختند ؟

برخی چنان سرگرم میراث  گذشتگانند که فرصت مراجعه 
به عقل خود را ندارند. و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر 
نیستند اشتباهات آنان را اصالح و جبران کنند.  ابن سینا

آدم های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند و آدم های 
مثبت به زیبایی های طول جاده عاقبت هر دو ممکن است 

به مقصد  برسند، اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

نیکی و بدی که در نهاد بشر است
شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

کاری  هر  به  دست  کنی  می  احساس  حاال  همین   اگر 
می زنی، موفق نمی شوی و به مانع برمی خوری که تو 
را به شدت سرخورده می کند، به این مفهوم است که در 
زندگی جا زده ای و اصال گام برنمی داری و شاید به خاطر 
دالیل زیر باشد که باید در آنها تجدید نظر کنی.زندگی 

مدام در حال تغییر و تحول است. 
ناآگاه  انتخاب است. خودت  گیر کردن در زندگی یک 
این گزینه را در زندگی دنبال می کنی. انتخاب توست 
که سرنوشتت را تعیین می کندو ربطی به بخت و اقبال 
ندارد.جاده زندگی طویل است حتی سفر هزار کیلومتری 
هم با یک گام شروع می شود. اگر در همین لحظه هم 
مسیر زندگی ات را دوست نداری، این شانس را داری 

که تغییر مسیر بدهی. 
تو مسئول هستی که مسیر زندگی ات را متحول کنی 
ولی باید این تغییر و تحول گام به گام باشد.به عبارتی 
دیگر، برای عبور از دشوارترین ایام زندگی، الزم است گام 
های کوتاه و کودک وار برداری و به راهت ادامه دهی.
اگر همین حاال احساس می کنی دست به هر کاری می 
زنی، موفق نمی شوی و به مانع برمی خوری که تو را 
به شدت سرخورده می کند، به این مفهوم است که در 
زندگی جا زده ای و اصال گام برنمی داری و شاید به 
خاطر دالیل زیر باشد که باید در آنها تجدید نظر کنی.در 
برابر شرایط موجود در زندگی ات، آنطور که الزم است، 

احساس مسوولیت نمی کنی شاید تو هم مثل بیشتر مردم 
را  عادت کرده ای مرتب شرایط موجود در زندگی ات 
بدشانسی  از  ناشی  را  خودت  اشتباهات  و  کنی  مالمت 
بدانی ولی باید توجه کنی که شرایط زندگی تو حاصل 
این  روی  بیشتر  است  است. الزم  گزینش های خودت 
امر مهم تمرکز کنی و برای رشد و پیشرفت، اصالحات 
ضروری را انجام دهی. تو باید وضع فعلی ات را بپذیری 
و در قبال آن، احساس مسوولیت کنی. از آن درس عبرت 
بگیری تا بتوانی تحول و دگرگونی را که موجب موفقیت 

و پیشرفت توست، ایجاد کنی.
در زندگی دچار ترس و وحشت شده ای

به شدت تالش  و  ای  زده  بزرگ  اقدامی  به  اگر دست 
می کنی که رویاهایت به حقیقت بپیوندد، خواه ناخواه با 
شرایطی روبرو می شوی که باعث ترس و اضطراب تو 
می شود. چه باید بکنی؟ دل به دریا بزن و با شجاعت 
پیش برو، یادت باشد به هیچ وجه نباید اجازه دهی که 
دودلی و ترس بر تو غلبه کند چون این واهمه ناشی از 

قوه تجسم خودت است و واقعیت ندارد.
به ندای درونت بی توجه هستی

توجه کن که شم و شهود، زبان خاص روح و روانت است. 
تو با حس قوی آگاهی درونی به دنیا آماده ای، که موهبتی 
الهی است و تو را به خود برتر و روح الهی متصل می کند. 
تو به نحوی شم و شهودت را تجربه کرده ای یعنی همان 

تلنگرهای آرامی که اغلب آنها را نادیده می گیری و صرفا 
است. عالیمی شهودی  آمده  نظرت  به  کنی  می  خیال 
هستند. از حاال به بعد سعی کن با راهنمای درونی ات 
ارتباط برقرار کنی تا موهبت الهی را به زندگی ات بیاوری.

به منفی گری عادت کرده ای
مشکل کار در اینجاست که تو می بینی ولی دیدن تو جنبه 
بزرگترین  است.  بلکه سرسری  ندارد  بینشی  و  بصیرتی 
دیواری که باید از آن باال بروی، دیواری است که در ذهن 
خودت ساخته ای. اگر تو نتوانی نگرش و ذهنیت خودرا 
کنترل کنی، در این صورت آنها تو را کنترل می کنند. 
احساسات منفی دقیقا مثل علف های هرز هستند که اگر 
آنها را از ریشه درنیاوری باز هم رشد می کنند. پس کنترل 

سرنوشتت را در دست بگیر. 
خودت را باور داشته باش، به افرادی که می خواهند تو 
را دلسرد کنند، محل نگذار. از افراد، اماکن و عادت های 
منفی دوری کن، هرگز مایوس نشو و در برابر زباله های 
منفی ذهنی که تالش می کنند خودشان را به خورد تو 

بدهند، تسلیم نشو.
قدر نعمات الهی را که داری نمی دانی

یک لحظه صبر کن. نفسی عمیق و آهسته بکش. اعجاز 
تنفسی ات را احساس کن و با هر عمل دم و بازدم خدا 
را شکر کن. شاید امروز با کمی درد و رنج از خواب بیدار 
ایام  زندگی  در  تو  شدی.  بیدار  حال  هر  به  ولی  شدی، 

خوش و ناخوش را فراوان دیده ای. شاید هم اکنون هر 
آنچه را که دلت می خواهد نداری، ولی با همان چیزهایی 
زندگی  کنی.  حرکت  جلو  به  توانی  می  داری  فعال   که 
بی عیب و نقص نیست ولی مواهب الهی فراوانی دارد که 

باید به تک تک آنها توجه کنی.
ذهنت را درگیر نگرانی هایی که فعال وجود ندارد کرده ای

تو نمی توانی »امروز« بهتری داشته باشی، اگر فکرت 
متوجه »دیروزت« باشد، هر چه بود گذشته است. زمان 
سفرت  و  سیر  به  کن.  زندگی  آن  در  و  دریاب  را  حال 
کن.  متمرکز  حال  زمان  روی  را  حواست  بده،  ادامه 
نهایت تالشت را بکن و به روند الهی توکل داشته باش. 

امدادهای غیبی در راه است.
در بیرون خودت دنبال شادی می گردی

بینش و بصیرت، به مفهوم مجموعه آگاهی ها نیست، 
بلکه پی بردن کامل و درک هویت خودت است. ثروت 
واقعی تو ربطی به مادیات، خانه، ماشین، ملک و تجمالت 
تو  درون  است.  نهفته  خودت  درون  اصلی،  ندارد.ثروت 
اقیانوسی وسیع نهفته است، چرا آب را از دیگران گدایی 
از  خارج  خوشی،  دنبال  به  بیشتر  چقدر  هر  کنی؟  می 
 وجود خودت باشی، همان خوشی بیشتر از نظر تو پنهان
ترین عمیق  منشأ  که  باشد  یادت  پس  شود.   می 

دلخوشی هایت در وجود خودت است. بگذار با شکوفایی 
آن به سر حد کمال برسی.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 و كيست  ستمکارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده
بى تردید ستمکاران رستگار نمى  شوند. سوره انعام / آیه 21

حدیث روز  

نيکى وقتى درونت ساكن شود اطمينان به سوی قلبت مى آید و گناه كه درونت وارد شود تردید درون سينه ات مى شود. 
رسول گرامى )صلى ا... عليه و آله(

سبک زندگی

چرا در زندگی به بن بست می رسیم؟

طراح: نسرین کاری                        

علم   - سپاسگزاري   -1 افقي: 
تقسیمات  از  شناسي2-  پرتاب 
کشوري - کاله درویش - همان 
 - جواهر  نوعي   -3 است  مادر 
بردن  فرو   -4 مقیم   - فراواني 
چیزي از راه گلو - دختر - معروف 
- نام اختصاري فدراسیون جهاني 
اسکي 5- هنوز انگلیسي - گلبول 
- زن بسیار زیبا 6- زن گندمگون 
- چارچوب زیرین خودرو - وظیفه 
و عمل 7- ظرفي براي آبخوري - 
قاجاریه  شاعر قصیده سراي عهد 
-نوعي خار 8- سنگین - کاروان 
باران  بسته  یخ  هاي  قطره   -
9- حرف عطف - جامه زمستان 
آذري  نام  مسافرتي 10-  - چک 
- مقدس و ممنوع - دیشب 11- 
شمار   - قدیمي  پول   - مند  بهره 
نشانه  12-کلمه شرط - هیزم - 
سلسله  نخستین   - مضارع  فعل 
 - نصفه  ایران 13-آجر  پادشاهي 
عقب  و  پسروي   - جدولي  دیگ 
رفتن 14- منحرف - خدمتکاران 
- معلوم و مشخص 15- سرمربي 
 - هلند  فوتبال  سابق  کاپیتان  و 
روي پرتونگارانه در تصویربرداري 

تشخیصي پزشکي

عمودي:1- شهري حومه نمین 
- کاتالیزور 2- دلتنگي - ملعون 
انتظار   -3 مرکبات  از   - تاریخ 
نالوطي4-   - بقوالت  از  یکي   -
 - شک  و  ظن   - نیکو  مخفف 
خمیدگي کاغذ - دانه نهانزا -5 
تألیف کردن - ستون چهارگوش 
 - تکبر   -6 تحقیرآمیز  فریاد   -
جهت  آمادگي   - بلي  متضاد 
 - یوناني  حرف   -7 امري  قبول 
گل   -8 باستاني  - خط  گوشتالو 
درجه   - کمبود   - بهاري  زیباي 

اساس   - مقتدا   -9 مرگ  عالي 
کار - رد پاي آب 10-  مادر امام 
رضا )ع(  آماس - هر فصل یسنا 
11- قمر مشتري - زبان کشور 
تزارها - دلگرم شدن 12- حشره 
سرخ - شهر برج طغرل - کافه 
جبران   -13 سعادت  مرغ   -
گود   - نظامي  واحد   - کردن 
نام   - ذخیره   - زاپاس    -14
مسن    -15 آلماني  شاعر  ریلکه 
در  نوروز  هاي  آیین  از  یکي   -

تاجیکستان.

جدول 3879
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123456789101112131415
عامتجاخینیمزرس1
یمخزیهارماربا2
ددمنادناخمداخ3
قارتاهمابوبت4
ردشنادرکارکگ5
بایوسابیفانی6
اوساوتساقلبا7
نیتمهرانقدیرج8
داومکییالنسر9
اونامیشراوهی10
سهارمهگنهاال11
تریسکخاونشیو12
بناجنادریتدزی13
رگدادهنیسسنوک14
ایردهانگرادیپس15

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

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

09157213571 - صالحی منش

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

علی آبادی
نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس کناف و... 

با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

توافقی ، جلگه ماژان      09155014963

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

09158254172

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

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

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

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

 نبش غفاری ۱۶ - ۰9۱۵۱۶۰۴۴۵7

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

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

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

برای  زمانی  دیگر  که  آیی  می  خودت  به  روز  یک 
کارهایی که همیشه می خواستی انجام بدهی نداری

همین امروز تصمیم بگیر و انجامش بده خدا با توست.

مهم نیست که آخرین زلزله زندگي ات چند ریشتر بود 
 مهم نیست که د ر آن زلزله چه چیزهایي از دست د اد ي!

مهم این است که د وباره از نو بسازي.



ایسنا- حجامت به روشی از خونگیری اطالق می شود که 
جهت درمان بعضی از بیماری ها به کار می رود و دارای 
سابقه تاریخی هفت هزار ساله است و به عنوان یک 
سنت الهی در روایات و سیره پیامبران و ائمه اطهار)ع( 
مطرح شده و جزء احکام امضائی اسالم است ودر طب 
سنتی به عنوان رکن درمان است. حجامت تأثیر نسبی 
تا کامل روی بر بیماری هایی از جمله سردردهای عصبی 

و میگرن، جوش ها و لک های صورت،فشارخون و رفع 
غلظت خون، ریزش مو و شوره سر، ترک اعتیاد و ترک 
سیگار، آرتروز و رماتیسم، کوتاهی قداطفال و نوجوانان، 
نازایی وبیماری های تناسلی، افسردگی و کسالت بدن، 
دیسک کمر وکمر درد دارد. حجامت عامل موثری در 
افزایش توان سیستم ایمنی و قدرت دفاعی بدن است 
و در اکثر موارد پس از حجامت، درصد سرماخوردگی 

و عفونت های گوش و گلو و ریه کاهش می یابد. درمان 
نوزادان فقط یک حجامت سطحی و   ) زردی )یرقان 
ساده پشت گوش است. حجامت نوجوانان باعث ایجاد 
بحران  تعادل جسمی و عصبی، طی  و  روانی  آرامش 
های دوره بلوغ جنسی آنان می شود. حجامت،خونسازی 
بدن کودکان و نوجوانان را تحریک می کند و کم خونی 
بیشتر در سنین کودکی و  را درمان می کند. حجامت 

نوجوانانی کارساز است. از جنبه پیشگیری حجامت از 
بیماری طی دوران میانسالی و کهنسالی می کاهد و اغلب 
جنبه درمانی آن در این دوران مدنظر است.وی با اشاره 
به اینکه گاهی پس از حجامت ضعف، سردرد و سرگیجه، 
تپش قلب، گرفتگی عضالت و برخی ناراحتی های جزیی 
دیگر ممکن است مشاهده شود، اما  این ناراحتی ها اغلب 

پس از یک تا سه روز برطرف می شود.

تاثیر حجامت بر سالمت انسان
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برگزاری مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی

به مناسبت عید غدیر خم مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی در روز 
نفرات  پرداختند.  رقابت  به  با یکدیگر  تیراندازان  برگزار شد. و  جمعه 
آقای  و  مالکی  مرتضی  رضایی،  علی  آقای  ترتیب  به  سوم  تا   اول 

بهزاد رخش خورشید بودند. 

دو مدال المپیاد فرهنگی ورزشی بسیج از آن بانوان

ورزشی  فرهنگی  المپیاد  چهارمین  در  جنوبی  خراسان  تکواندو  بانوان 
برنز  مدال   2 کسب  به  موفق  کشور  بسیج  استعدادیابی  های  پایگاه 
شدند.در این دوره از مسابقات که 14 شهریور به میزبانی مشهد مقدس 
برگزارشد،خانم ها مهتاب مودی و حانیه حیدری بر سکوی سوم ایستادند.

یک بازیکن پرسپولیس اجازه خروج
 از فرودگاه امارات را پیدا نکرد!

 
مهر- هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس به خاطر مشکلی که در روادیدش 
وجود داشت نتوانست از فرودگاه خارج شود. کاروان فوتبال پرسپولیس روز 
گذشته وارد دبی شد ولی با توجه به اشتباهی که اماراتی ها در صدور روادید 

هافبک پرسپولیس داشتند وی با تاخیر به سرخپوشان ملحق می شود.

دو آزادکار نوجوان به مدال نرسیدند

مهر- رقابتهای شانس مجدد مدعیان پنج وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان 
قهرمانی جهان از صبح روز گذشته در شهر آتن آغاز شد که طی آن دو 
نماینده ایران از گردونه رقابتها حذف شدند. در وزن 42 کیلوگرم مهدی ویسی 
در گروه شانس به مصاف باتبایار از مغولستان رفت و موفق شد با نتیجه 1۰ 
بر صفر این حریف را شکست دهد. وی در دومین دیدار به مصاف گئورگی 
چوالدزه از گرجستان رفت و در حالیکه تا ثانیه پایانی کشتی ۶ بر 4 پیش بود، 
دو امتیاز از دست داد و با نتیجه ۶ بر ۶ شکست خورد. بدین ترتیب ویسی از 
گردونه رقابتها حذف شد.در وزن ۵۸ کیلوگرم هم مرتضی پورمرتضوی در 
نخستین دیدار خود در گروه شانس مجدد با نتیجه ۳ بر ۳ مغلوب نوراخمف از 

قزاقستان شد و با این شکست از گردونه رقابتها کنار رفت.

ایران و برزیل میزبان مشترک کشتی ساحلی جهان شدند

مهر- ایران و برزیل آخرین مرحله از مسابقات دوره ای کشتی ساحلی جهان 
را به صورت مشترک برگزار می کنند.  بنا به تصویب کمیته کشتی های 
ساحلی مسابقات دوره ای کشتی ساحلی 2۰1۸  در 4 مرحله برگزار خواهد 
شد.در آخرین مرحله برگزاری این مسابقات، به عنوان مهمترین مرحله 
برگزاری آن، ایران میزبان مسابقات دوره ای کشتی ساحلی مردان جهان 

و برزیل میزبان مسابقات دوره ای کشتی ساحلی زنان جهان خواهد بود.

زنجبیل چه خواصی برای زیبایی دارد؟

بی باک- زنجبیل می تواند درخشندگی پوست 
شما را بیشتر کند و التهابات پوستی که ممکن 
مثل  پوستی  مشکالت  بروز  به  منجر  است 
پسوریازیس و آکنه شوند را کاهش دهد. زنجبیل 
 در واقع یک آنتی اکسیدان است ، بنابراین می تواند 
 رادیکال های آزادی که به پوست ما صدمه می زنند

 را از بین ببرد. خوردن زنجبیل می تواند کمک تان 
کند با چین و چروک مبارزه کنید. زنجبیل ضد 
و  است،  قدرتمندی  پاک کننده   و  عفونی کننده 
با کشتن فعاالنه ی باکتری ها در سطح پوست 
سرعت شکل گیری لکه ها و آکنه را روی صورت 
کمی  می رساند.  حداقل  به  منافذ  عمق  در  و 
زنجبیل تازه ی رنده شده را با یخ ُخرد شده مخلوط 
کرده و یک بار در هفته روی پوست تان بگذارید.

 عوامل تشدید کننده ریزش مو 

 سالمتی-  گاهی اوقات عوامل دست به دست هم
 می دهند تا شرایط طاسی افراد را فراهم کنند 
که یکی از آن ها عوامل استرس های فیزیکی 
عمل  مانند  فیزیکی  استرس  نوع  هر  است. 
جراحی، و یا یک بیماری شدید مانند آنفوالنزا 
می توانند رشد مو را متوقف کنند و ریزش مو 

ایجاد می کند.یکی  را در فرد  افلوویوم  تلوژن 
دیگر از عوامل که رشد مو را متوقف می کند 
دوران بارداری است. کمبود پروتئین در رژیم 
غذایی بعد از 2 الی ۳ ماه تاثیرات منفی خود را 
به میزان شدیدی بر روی بدن نشان می دهد 
به همین خاطر توصیه می شود که با مصرف 
ماهی، گوشت، تخم مرغ و محصوالت لبنی 

این کمبود را جبران کنند.

شلیل چه تاثیری بر وزن شما دارد؟

آریا- هر دانه شلیل متوسط، به طور تقریبی۵۰ 
و  داشته  باال  فیبر  چون  و  دارد  انرژی  کالری 
کاهش  برای  خوبی  بسیار  میوه  ندارد  چربی 
وزن و رژیم های الغری است. پتاسیم آن نیز 
موجب افزایش شادابی و تحرک در فرد می شود، 
فشار خون باال را کنترل می کند و خطر ابتال 

به سکته  مغزی را کاهش می دهد. شلیل منبع 
غنی ویتامین های آ و ث بوده و نیز منبع خوبی 
از پتاسیم است و می تواند آب مورد نیاز بدن را 
تأمین کند.ویتامین ث موجود در شلیل اثرات 
مفید در سالمت پوست، دندان و استخوان دارد.

این میوه منبع بسیار غنی از بتاکاروتن است،  که 
با ارتقای سطح ایمنی بدن از بروز بسیاری از 

بیماری ها جلوگیری می کند.

بعد از پرواز لیمو بخورید

باشگاه خبرنگاران- حال تهوع بعد از پرواز بسیار 
 شایع است و با مصرف ماده غذایی خاص می توان 
آن را برطرف کرد. اگر مجبور باشید پروازی طوالنی 
با یک هواپیمای  را تجربه کنید، به خصوص 
کالس اقتصادی، آن وقت در معرض خطری 
به نام ترومبوز وریدی عمقی هستید. این مشکل 

 به علت نشستن طوالنی مدت ایجاد می شود
 و در اثر آن، خون در سیاهرگ ها لخته شده و 
باعث ورم عضو می شود. بررسی ها نشان می 
دهند، مصرف لیمو بعد از پرواز سبب رفع حال 
و  دل  سر  سوزش  درد،  معده  شود.  می  تهوع 
استفراغ و حتی تنگی نفس نیز ار دیگر عالیم بعد 
از پرواز به حساب می آیند و مصرف لیمو باعث 

پیشگیری از این عالیم می شود.

اگر دیابت دارید، شوید بخورید!

کرده اند  تایید  متعددی  مطالعات  ها-  برترین 
را کاهش می دهد  قند خون  که شوید، سطح 
و مقاومت به انسولین را هم در افراد مبتال به 
بیماری دیابت کمتر می کند. شوید به عنوان سبزی 
اشتهاآور هم استفاده می شود، اما فواید این سبزی 
این مورد است.  از  برای دستگاه گوارش فراتر 

درواقع، یکی از ویژگی های  برگ های شوید این 
است عبور مواد غذایی از روده را تحریک می کند 
و از این طریق، عملکرد دستگاه گوارشی را بهبود 
می بخشد. بسیاری از مطالعات علمی هم نشان 
داده اند که عصاره های دانه شوید،  اثر محافظتی 
برای مخاط معده دارند. این گیاه مهم، همواره 
به عنوان یکی از گیاهان دارویی موثر برای مقابله 

با سوزش سر معده مورد توجه بوده است.

کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر در درگیری پلیس با سوداگران مرگ

فرمانده انتظامی شهرستان خاش گفت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، بیش از ۳ تن مواد مخدر از نوع تریاک توسط ماموران 
انتظامی این شهرستان کشف شد. سرهنگ احمد ثمره حسینی  اظهار کرد: در اجرای طرح های ارتقا امنیت اجتماعی و همچنین 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی این شهرستان در پی کسب خبری مبنی بر جابجایی مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر 
توسط سوداگران مرگ در مناطق کوهستانی شهرستان خاش، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و سریعاً وارد 
عملیات شدند.وی افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی و نامحسوس، محل فعالیت متهم شناسایی و ماموران با سوداگران مرگ در 
منطقه کوهستانی درگیر شدند.سرهنگ ثمره حسینی با بیان اینکه قاچاقچیان قصد داشتند این محموله مواد مخدر را به استان 
های مرکزی کشور منتقل کنند، تصریح کرد: در بازرسی از خودروهای قاچاقچیان ۳ تن و 177 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 
کشف و ضبط شد. وی بیان کرد: همچنین در این عملیات 12 قاچاقچی دستگیر و 7 دستگاه خودرو پ ژو 4۰۵ توقیف و پس از 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

اختالفات مالی  منجر به کشته و مجروح شدن 6 نفر شد

 فرمانده انتظامی شهرستان خاش گفت: اختالفات مالی بین چند در این شهرستان، منجر به کشته و مجروح شدن ۶ نفر شد.
از  تعدادی  به سمت  مسلح  افرادی  در شهرستان خاش  مسلحانه  درگیری  پی  در  کرد:  اظهار  ثمره حسینی  احمد  سرهنگ 
نفر   ۳ و  فوت  نفر   ۳ متاسفانه  تیراندازی  این  جریان  در  اینکه  بیان  با  متواری شدند.وی  از صحنه  و  تیراندازی  شهروندان 
اتفاق، بررسی و پیگیری این مسئله در دستور کار کارآگاهان  انجام این  با  نیز به شدت مجروح شدند، تصریح کرد:  دیگر 
پلیس انتظامی شهرستان خاش قرار گرفت.سرهنگ ثمره حسینی بیان کرد: با انجام کارهای اطالعاتی و تحقیقات گسترده 
 7 و غافلگیرانه  را در عملیاتی ضربتی  بودند  یزد مخفی شده  استان  در  این جنایت که  توانستند عامالن  انتظامی  ماموران 
برای سیر مراحل  پرونده مقدماتی  از تشکیل  اینکه متهمان پس  بیان  با  را در منزلی شناسایی و دستگیر کنند. وی  متهم 
قانونی تحویل مقامات قضایی شدند، اظهار کرد: متهمان پس از روبه رو شدن با ادله و مستندات پلیس راهی جزء اعتراف 

به بزه انتسابی خود نداشتند و علت این اقدام را اختالفات مالی عنوان کردند.

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     ۳2442876 - 09۳5۳۳15656    بهروش

جگر مرغ منجمد  350 گرمی    کیلویی 2400 تومان
* خیار شور یک                دبه ای    9500 تومان
* خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه                  دبه ای26000 تومان
قلوه گاه گوسفندی            کیلویی 22800 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 24500 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26800 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی24900 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی14800 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  14200 تومان
شنیسل منجمد درجه یک    کیلویی 13700 تومان
شنیسل منجمد                کیلویی 13500 تومان
ران مرغ منجمد                  کیلویی   7100تومان
ماهی تیالپیال                     کیلویی 15800 تومان
استیک شیر خالدار           کیلویی 20500 تومان
استیک شاه ماهی            کیلویی 21500 تومان
سوسیس آلمانی 1              کیلویی 3900 تومان
سوسیس آلمانی 2              کیلویی 3200 تومان

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

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

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

 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

ثبت نام عتبات هوایی  ویژه دهه اول 
محرم از فرودگاه بین المللی بیرجند
محل ثبت نام: کلیه دفاتر زیارتی استان

تاریخ 96/7/1 : دفاتر کارگزار اصلی زیارتی
در تاریخ  مذکور فوداجی - عماد - مبین بیرجند
تاریخ 96/7/8 : دفاتر کارگزار اصلی زیارتی 
اسماعیلی  سراج   - فوداجی  مذکور  تاریخ  در 
فردوس - مبین بیرجند- طریق هدایت قاین- 

نورالمهدی

تلفن های تماس دفاتر
تلفنکارگزار
32213571فوداجی

32224113عماد
تلفنکارگزار

32445661مبین بیرجند
32721774سراج اسماعیلی
32528005طریق هدایت

32257065نورالمهدی
شرکت مرکزی خدمات زیارتی 

خراسان جنوبی

۳1104

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659
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نشست صميمى ايت ا... عبادي با کارکنان 

اداره ى بهزيستي

عبادى  ا...  آيت  ۱۶شهريور  رضايی-پنجشنبه 
که  بهزيستي  کارکنان   با  صميمي  نشستي  در 
شد  برگزار  استان  بهزيستي  کل  اداره  محل  در 
گفت:کار بهزيستی, کار دشواري است و با افرادى 
دارند ,که دردمنداند و گاهي  از جامعه سر و کار 
اوقات مشکالت مردم در زندگی خودشان هم تاثير 
مي گذارد و جاي تشکر و قدر دانی از مسئولين و 
کارکنان اين نهاد که همواره تعامل بسيار خوبي با 
نماينده ها دارند و همچنين با ايده ها خوبي که 
ارائه مي دهند در امر خدمت رساني به مردم تالش 
مي کنند.وي افزود:برخي از ناهنجاري ها, مربوط 
به فقر است اما بخشي هم به احساس فقير بودن 
يکي  مالي  مسائل  در  رقابتي  گردد.بخش  بر مي 
از علل بروز ناهنجاري در جامعه است.با اينکه ما 
جامعه مسلماني هستيم و استعداد هاي خوبي هم 
داريم اما در بعضي اموزه هاي دينی از جوامع ديگر 
,که شايد مسلمان هم نباشند,عقب هستيم.ما بايد 
در سبک زندگي اسالمي کار کنيم و بهزيستي  از 
دستگاه هاي مختلف مانند اموزش و پرورش ,که 
ناهنجاري  پيشگيري  توانند نقش موثري در  مي 
ها داشته باشد,دعوت کند و به طور مثال اسيب 
اجتماعي که در مقطع ابتداي قابل پيشگيري است 

را با برنامه ريزي حل نمايند.

معيار و الگو در جاده واليت
 بايد ولى فقيه باشد

رئيس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه کشور با 
الگو  بايد معيار و  اينکه در جاده واليت  بر  تاکيد 
ولی فقيه باشد، گفت: امروز همه افتخارات جبهه 
رهبر  رهنمودهاى  برکت  از  منطقه  در  مقاومت 
خبرنگار  گزارش  است.به  اسالمی  انقالب  فرزانه 
و  االسالم  بيرجند، حجت  از  خبرگزارى شبستان 
المسلمين سيد رضا تقوى) ۱7 شهريور( در جمع 
نمازگزاران بيرجند و معارفه امام جمعه اين شهر 
اظهار کرد: غدير يک نقطه جغرافيايی نيست بلکه 
غدير  در  و  است  اعتقادى  و  فکرى  جريان  يک 
مسير تاريخ بشر رقم خورد و هادى امت معرفی 
شد بنابراين غدير مکتب جوشان اسالم ناب است.

وى افزود: معلم غدير معيار و شاخص است و اين 
باشد.  راهنما  را  بشريت  تا  شاخص مشخص شد 
رئيس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه کشور با 
بيان اينکه آيت ا... عبادى شخصيتی شناخته شده 
در اين منطقه و استان خراسان جنوبی است، گفت: 
مردم اين استان خانواده بافضيلت، سيادت و ديانت 
ايشان را به خوبی می شناسند و در سال 95  رهبر 
به عنوان  ا... عبادى  انقالب اسالمی آيت  معظم 
نماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی معرفی شدند. 

ديدار مردم فردوس و بيرجند 
با نماينده ولى فقيه درخراسان جنوبى

دادرس مقدم-مردم واليت مدار بيرجند و فردوس به 
مناسبت عيد غدير خم، با حجت االسالم عبادى نماينده 
ولی فقيه در استان و امام جمعه بيرجند ديدار کردند.

نشست تخصصي با موضوع واليت

 ۱7 رسيدن  فرا  مناسبت  به  رضايي- 
حضور  با  واليت  موضوع  با  شهريور,نشستي 
نوفرستي  ا...  ,آيت  فقيه  ولي  نماينده  مقام  قائم 
علميه  حوزه  مدرسين  از  يکي  تقوي  ا...  آيت  و 
شد. برگزار  المومنين  امير  مدرسه  محل   قم,در 

نوفرستي: در ميدان ژاله که بعد از انقالب ,به ميدان 
شهدا ناميده شد,حدود ۴هزار نفر شهيد شدند و با اين 
شهادت زمينه ي پايان دهنده ى حکومت طاغوت 
افزود:مقام معظم رهبري در  را فراهم کردند. وي 
دوازدهم  دولت  کارگزاران  با  که  اى  جلسه  اولين 
داشتند و فرمودند:ما در مرحله پايان دادن به نظام 
طاغوت  و استقرار نظام اسالمي موفق عمل کرده 
ايم  اما در مرحله ي دولت اسالمي,جامعه اسالمي 
و تمدن اسالمي توفيق نداشته ايم و اينک نه تنها 
دولت بلکه قواي سه گانه و تمام نهادها و مجموعه 
زمينه  نظام اسالمي حرکت کنند و  اهداف  با  ها, 
باشند.در  زمان  امام  جهاني  حاکميت   نظام  ساز, 
واليت  بحث  گفت:امروز  نيز  تقوي  ا...  ايت  ادامه 
در سال هاي  که  است,چرا  مهمي  بسيار  موضوع 
اخير فرقه هاي مختلف به تبليغ عرفان و مکاتب 
نو ظهور پرداخته اند ,مکاتبي که هدف اصلي شان 
بد جلوه دادن دين اسالم است و همواره به دنبال 
 افراد سر خورده هستند.در مناسبت هاي مختلف ,

مانند عيد نوروز حتي از خارج کشور مي آيند و به 
تبليغ و عضو گيرى در سراسر کشور مي پردازند و 
همواره با استفاده از  برداشت ها و باور هاى اشتباه 
کنند. با خود همراه مي  را  تعدادي  قرآن  آيات   از 

آمادگى کامل ناوگان عمومى مسافربرى  
در ايام پايانى طرح سفرهاى تابستانى

غالمی-مشاور مدير کل در امور حمل ونقل ومسئول 
اداره مسافراداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان از آمادگی کامل ناوگان حمل ونقل عمومی 
مسافربرى استان در ايام پايانی اجراى طرح سفرهاى 
تابستانی خبر داد.گرجی تکريم ارباب رجوع، رفتار توام 
با احترام و ادب و خدمات مطلوب در حين سفر براى 
مسافران را از اولويت هاى اساسی و يک ضرورت 
استان  براى شرکتهاى حمل ونقل مسافر  اساسی 
دانست و افزود: هم اکنون افزون بر ۶۱8 دستگاه 
VIP ، انواع وسيله نقليه ائم از ناوگان اتوبوسی ويژه
وناوگان سوارى کرايه و مينی بوسی در بخش حمل 
ارائه خدمات  آماده  فعاليت دارند که  و نقل مسافر 
مختلف  مقاصد  در  تابستانی  مسافران  به  مطلوب 
درون و برون استانی را دارا می باشند و هيچگونه 

کمبودى در اين خصوص احساس نمی گردد.

103 مورد عملیات مارگیری 

افزايش گرماى امسال، علت اصلى
 حضور مارها در شهر

نشانی  آتش  سازمان  عمليات  معاون  حسينی- 
شهردارى بيرجند با بيان اين که امسال به دليل گرم 
شدن هوا ، گزارشات بيشترى از مشاهده مار در منازل 
شهر داشته ايم عنوان کرد: از ابتداى سال تاکنون 
۱03 مورد عمليات مارگيرى انجام شده است. ميرى 
بيشتر موارد مشاهده شده را در منازل مجاور بيابان، 
منتهی به فضاى باز و يا در کنار زمين هاى خالی 
دانست و افزود: خسارت جانی و يا مارگزيدگی در هيچ 
کدام از موارد نداشتيم ، البته اکثر مارها سمی نبوده 
و خطر خاصی هم ندارند. وى از شهروندان تقاضا 
کرد در صورت مشاهده مار در خانه و يا ماشين خود، 
جدا از آزار آن ها خوددارى کرده و با ۱25 تماس 
بگيرند، همچنين از حفاظ و درب هاى تورى براى 
جلوگيرى از ورود مار به داخل منزل استفاده کنند.

قرارگرفتن نام دانشگاه بيرجند 
در فهرست موسسات برتر دنيا

حسينی- مدير روابط بين الملل دانشگاه بيرجند از 
قرارگرفتن نام دانشگاه بيرجند در فهرست موسسات 
برتر دنيا خبر داد و عنوان کرد: اين فهرست توسط 
موسسه آموزش عالی تايمز در سال 20۱7 منتشر 
شده است. نويدى نيا در گفتگو با آوا با بيان اين که در 
اين رتبه بندى موسسه هاى پيشرو در 5 حوزه آموزش، 
 چشم انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمد هاى
 صنعتی بر پايه ۱3 سنجه ارزيابی می شوند ادامه داد: 
در فهرست منتشر شده نام ۱8 دانشگاه ايرانی ديده 
می شود که دانشگاه بيرجند رتبه ۱5 را در اين بين 
کسب کرده است. وى با اعتقاد بر اين که دانشگاه 
بيرجند در سال هاى گذشته در بخش رويکرد بين 
الملل فعال نبوده است اضافه کرد: امسال با سياست 
گذارى ها براى فعاليت در اين بخش، براى اولين 
بار اطالعات دانشگاه را وارد سايت “تايمز” کرديم. 
با  المللی  بين  نامه  تفاهم   2۶ عقد  وى  گفته  به 
کشورهاى مختلفی مانند ايتاليا، رومانی، مجارستان، 
کره جنوبی، فرانسه، مالزى، افغانستان، چين و تايوان 
از ديگر فعاليت ها در بخش بين الملل بوده است. 
مدير روابط بين الملل دانشگاه بيرجند با اشاره به 
دانشگاه  اساتيد  از  تن  دو  امسال  تابستان  که  اين 
براى تدريس به بنگالدش رفته بودند، افزود: قرار 
است در زمينه پژوهش محققان کشورهاى ديگر 
در دانشگاه و نقل و انتقال اساتيد و دانشجويان نيز 
فعاليت داشته باشيم.نويدى نيا از بورسيه چند نفر از 
اعضاى هيئت علمی دانشگاه افغانستان در داشگاه 
بيرجند خبر داد و خاطرنشان کرد: ۴ نفر از آنان ، 
مهر امسال تحصيل خود را شروع خواهند کرد. وى 
با بيان اين که براى چند نفر نيز از کابل دوره هاى

حوزه  در  کشاورزى  تحقيقات  ملی  انستيتو 
يادآور  کرديم  برگزار  دانشگاه  اين  در  را  زنبوردارى 
شد: دوره هاى ورک شاپ نيز باپرجا خواهند بود.

برگزارى همايش ملى زمين شناسى
 در دانشگاه بيرجند

 قوسی - دبير نهمين همايش ملی انجمن زمين شناسی
 اقتصادى ايران با بيان اينکه برگزارى همايش هاى 
تخصصی مهمترين راه تبادل نظر صاحبنظران علمی 
در بخش هاى مختلف است، افزود: در اين همايش قرار 
است آخرين افق هاى علمی در زمينه زمين شناسی 
اقتصادى مورد بررسی اساتيد و دانشجويان قرار بگيرد 
تا با هم افزايی بيشتر با بخش صنايع و معادن، مديران 
اين پژوهشگران در رفع مشکالت  از توان  بتوانند 
دستگاه ها استفاده کنند. محمدى در آيين افتتاحيه 
نهمين همايش ملی انجمن زمين شناسی اقتصادى 
ايران در دانشگاه بيرجند بيان کرد: 220 مقاله براى 
اين همايش ارسال شده است که از بين آنها 5۶ مقاله 
به صورت سخنرانی و ۱32 مقاله به صورت پوستر 
به مدت 2 روز در دانشگاه بيرجند ارائه خواهد شد. 
وى ادامه داد: آشنايی مديران و کارشناسان دستگاه 
هاى اجرايی و شرکت هاى مرتبط با موضوع همايش 
 - سازمان صنعت و معدن و سازمان زمين شناسی
يافته هاى  با آخرين  اکتشافات معدنی کشور-    و 
در  بررسی  مورد  مباحث  از  دانشگاهی  محققين 
اين همايش می باشد که کمک شايانی به توسعه 
کند. می  اقتصادى  مختلف  هاى  بخش  در  پايدار 

تداوم برقرارى ارتباطات
 مشروط به تکميل اطالعات هويتى

پيشه ور - کارشناس مسئول  روابط عمومی مخابرات 
از  تعدادى  درخواست  به  پاسخ  در  جنوبی  خراسان 
شهروندان که از تماس مخابرات با آنها مبنی براينکه 
براى تکميل مدارک خطوط تلفن خود بايد حضورا به 
مخابرات مراجعه کنند و در غير اين صورت تلفن آنها 
قطع می شود،گفت: با توجه به الزامات تعيين شده 
درباره تکميل اطالعات شناسنامه  اى و احراز هويت 
تمام مشترکان  تلفن ثابت و نظر به اينکه برخی از 
مشتريان قديمی اطالعات هويتی کد ملی در آنها 
در سامانه هاى مربوطه ثبت  نمی باشد، نياز است 
تا با مراجعه  و احراز هويت اين اطالعات تکميل 
گردد . رمضانی با بيان اينکه در صورت عدم تکميل 
برقرارى  تداوم  امکان  اشخاص  هويتی  اطالعات 
منظور  داد:به  ادامه  بود  نخواهد  مقدور  ارتباطات 
کاهش مراجعه حضورى مشتريان، شماره موبايلی نيز 
در سامانه ثبت می گردد تا اطالع رسانی هاى آتی 
از جمله قبوض دوره اى از اين طريق انجام شود.

رسیدن به توسعه، نیازمند یک کار گروهي با مشارکت همه اقشار است

ساخت ۲۶0 مصلی در کشور/نماز جمعه در ۹00 شهر اقامه می شود

مسئوالن مراقب توطئه های دشمن علیه نظام جمهوری اسالمی باشند

مردم وظيفه خود را به خوبى انجام داده اند و اکنون نوبت مسئوالن است
اينکه  بيان  با  رضوى  قدس  آستان  توليت 
مدعيان حقوق بشر در مقابل نسل کشی مردم 
بی دفاع و مظلوم ميانمار سکوت کرده اند گفت: 
و  توجه  بشريت  مشکالت  از  رفت  برون  راه 

عمل به خطبه غدير پيامبر اسالم است.
فردوس،  از  تسنيم  خبرگزارى  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسی 
ظهر جمعه در همايش بزرگ سادات شهرستان 
فردوس که به مناسبت عيد سعيد غدير برگزار 
عمل  غدير  خطبه  به  اگر  داشت:  اظهار  شد 
می شد امروز شاهد اين همه انحراف در عالم 
نبوديم و بايد خطبه غدير پيامبر اسالم که راه 
گمشده بشريت است مورد توجه و بازخوانی 
صاحبان فکر و انديشه قرار گيرد.نماينده مردم 

خبرگان  مجلس  در  جنوبی  خراسان  استان 
رهبرى تاکيد کرد: آنچه کشور را در 38 سال 
گذشته حفظ کرده جانفشانی شهدا بود که غدير 
را ادامه دادند و امروز هم رهبرى معظم انقالب 

اسالمی، انديشه و عمل انقالبی را موجب حفظ 
به  دشمن  اينکه  بيان  با  می دانند.وى  کشور 
دنبال اقتصاد غير مستقل در اين کشور است، 
گفت: اقتصاد مقاومتی که رهبر انقالب بر آن 

ثروت خدادادى  منابع  بر  تکيه  با  دارند  تاکيد 
اين  انسانی متراکم، جوان و خالق  نيروى  و 
کشور پايه ريزى شده است.رئيسی با بيان اينکه 
بايد به جوانان اعتماد کرد و اين نيروها و منابع 
استان  در  و  دهند  نجات  را  کشور  می توانند 
به  فرهيختگان  و  دولت  نيز  جنوبی  خراسان 
برون  راه هاى  آسمانی  نزوالت  کمبود  دليل 
رفت از مشکالت مردم را بررسی و مردم نيز 
بايد مطالبه گر باشند، افزود: مردم وظيفه خود 
را به خوبی انجام دادند و اکنون نوبت مسئوالن 
است زيرا استان خراسان جنوبی نيازمند يک 
قدس  آستان  است.توليت  جهشی  حرکت 
رضوى تسهيل زيارت و رفع محروميت را دو 
اولويت آستان قدس رضوى برشمرد و افزود: 

در راستاى تسهيل زيارت افراد محروم تاکنون 
۴00 هزار زيارت اولی به پابوس امام رضا)ع( 
مشرف شده اند.رئيسی با اشاره به اينکه زائرانی 
که از اقشار متوسط به پايين هستند براى هزينه 
مواجه  مشکل  با  مقدس  مشهد  در  اسکان 
می شوند، گفت: ايجاد شهر زائر با ظرفيت 2۴ 
هزار نفر در دستور کار آستان قدس رضوى قرار 
گرفت که فاز اول آن در سالروز ميالد امام رضا 
بيان  با  بردارى رسيده است.وى  بهره  به  )ع( 
اينکه اولويت آستان قدس رضوى کار فرهنگی 
در منطقه است تا همه مردم بهره مند شوند در 
اين زمينه قول مساعد داد وافزود: با همکارى 
در  آينده  در  فرهنگی  پروژه  يک  مسئوالن 

شهرستان فردوس اجرا می شود.

که  جنوبی  اميرآباديزاده-استاندارخراسان 
مشاورين،  معاونين،  شوراى  نشست  در 
مي  سخن  فرمانداران  و  ستادي  مديران 
توسعه  افزود:  مطلب،  اين  بيان  با  گفت 
فرمانداران  مديران،  حضور  بدون  پايدار 
پذير  امکان  مردم  مختلف  اقشار   و 
با  استاني  مسئولين  همه  اينرو  از  نيست، 
همدلي و مشارکت در برنامه ها، امور استان را 
پيش ببرند.پرويزي، ضمن تبريک اعياد قربان 
دليل  به  فرمانداران  و  معاونين  از   ، غدير  و 
دولت  هفته  هاي  برنامه  منسجم  برگزاري 
مشکالت  اينکه  بيان  با  کرد.وى  قدرداني 
شهرستان ها بايد با همکاري و همدلي مابين 
کرد:  تصريح  شود  حل  شهرستان  مديران 
استان  از سطح  پيگيري  نيازمند  مواردي که 
و حتي کشورمي باشد به استان منعکس کنيد 
پيگيري شوند. ربط  مبادي ذي  از طريق  تا 
معلمين  معيشتي  مشکالت  رفع  پرويزى، 
به حق  را  اجتماع  گذار  اثر  بخش  عنوان  به 
دانست و افزود: در آستانه بازگشايي مدارس 
و ۱3 مهرماه روز جهاني معلمان رسيدگي به 
مشکالت  رفع  و  معلمان  معيشتي  وضعيت 
اين قشر مهم از وظايف اصلي دولت و نظام 
است.وى با اشاره به تکليف دولت در برنامه 
درصدي  افزايش 50  بر  مبنی  توسعه  ششم 
برنامه،  پايان  تا  دولت  کارمندان  پايه  حقوق 
تصريح کرد: از سال ۱38۶ تا امسال حقوق 

افزايش پيدا نکرده بود که باعث ايجاد  پايه 
شکاف در حقوق کارمندان دولت شده بود، از 
اينرو در اسفند ماه ۱395 و با تصويب دولت 
، ترميم پرداخت ها در دستور کار قرار گرفت.

 افزایش حقوق بازنشستگان
با تصویب دولت اجرایي خواهد شد

مقام عالی دولت در استان، يک اقدام مناسب 

نيز  را  ها  پرداخت  حوزه  در  دولت  ديگر 
افزايش سطح حقوق بازنشستگان دانست و 
اساس مقرر شده است  اين  بر  تصريح کرد: 
درصد   90 ميزان  تا  بازنشستگان  حقوق  تا 
پيدا کند.وى خطاب  افزايش  حقوق شاغلين 
به فرمانداران شهرستانهاى تابعه استان اظهار 
رئيس  تاکيد  اساس  بر  انتصابات  در  کرد: 

ظرفيت  از  گرفته،  صورت  تکليف  و  جمهور 
اقليت هاي مذهبي، جوانان وزنان بهره گيري 
ريل  کنسرسيوم  اينکه  بيان  با  کنيد.استاندار 
خراسان جنوبي با حضور ۴ پيمانکار تشکيل 
و به صندوق توسعه ملي معرفي شده است، 
 ۴00 مهم  پروژه  اين  اجراي  براي  گفت: 
ميليون دالر سرمايه گذاري نياز است که اميد 

است از محل اعتبات صندوق توسعه ملي و 
فاينانس خارجي با همکاري پيمانکاران داخلي 
مشکالت  رفع  برسد.پرويزى،  سرانجام  به 
مربوط به کارخانه پروده۴ طبس را يادآور شد 
و افزود: در سطح شهرستان طبس به عنوان 
اقدامات  بزرگترين قطب ذغال سنگ کشور 
مناسبي صورت گرفته است که اثرات آنها را 

در آينده اي نزديک شاهد خواهيم بود.
 مقام عالی دولت در استان، سرمايه گذارى هاي 
و  معادن مس  در حوزه  گرفته  جديد صورت 
طال را مورد تاکيد قرار داد و افزود: در حوزه 
معادن طال سرمايه گذاري خوبي توسط بخش 
دولتي و شرکت سرمايه گذاري از استراليا در 
جنوب بيرجند و شرق خوسف شروع شده است 
استاندار خراسان جنوبی به اجراى طرح انتقال 
آب استان اشاره کرد و گفت: از دو سه مسير 
اين طرح در حال پيگيري است که اميدواريم 
در خصوص تأمين آب شرب و صنعت بتوانيم 

به اهداف مورد نظر دست پيدا کنيم.

رسمی  مرزهای  از  صادرات  افزایش 
استان بيانگر رونق اقتصادي است

از مرزهاي رسمي  افزايش صادرات  پرويزى، 
استان را مورد تاکيد قرار داد و افزود: سال گذشته 
نزديک به 900 ميليون دالر صادرات کاال از مرز 
 ماهيرود صورت گرفته که امسال پيش بيني

 مي شود بالغ بر يک ميليارد دالر صادرات کاال 
از اين مرز صورت گيرد که اين امرو افزايش 
تردد کاميون ها در معابر مرزي رسمي بيانگر 
اقتصادي در استان و  از رکود و رونق  خروج 
کشور است.وى، به اقدامات بسيار مناسب در 
حوزه دوبانده کردن راه ارتباطی بيرجند - قاين 
اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات خوب ديگري 
نيز از سوي دولت در زمينه راه هاي مواصالتي 

ها بيمارستان  شهري،  بين  و   روستايي 
است. رسيده  انجام  به  ها  بخش  ساير  و    

نهبندان  و  خوسف  در  بيمارستان  دو 
تکميل و به بهره برداري خواهد رسيد

حوزه  به  اميد  و  تدبير  دولت  توجه  استاندار 
بهداشت و درمان و طرح تحول نظام سالمت را 
مهم ارزيابي کرد و خاطر نشان ساخت: در اين 
 بخش تکميل دو بيمارستان در شهرستان هاي

اورژانس  چند  احداث  و  نهبندان  و  خوسف   
در دستور  استان  در ساير شهرهاي  پيشرفته 
اخير  لرزه  زمين  است.وى  گرفته  قرار  کار 
قرار  اشاره  مورد  را  خوسف  شهرستان  در 
تا  بود  زلزله هشداري  اين  افزود: وقوع  و  داد 
پيگيري الزم در خصوص بيمه روستايي و بيمه 

مسئوليت دهياري ها، انجام شود.

تسهيالت اشتغال از چند
مسير قابل پيگيري است

اهميت  به  اشاره  با  جنوبی،  خراسان  استاندار 
ايجاد اشتغال در سطح استان خاطر نشان کرد: 
در يافت تسهيالت به منظور توسعه اشتغال از 
چند مسير قابل پيگيري است که تسهيالت 
روستايي، تسهيالت وزارت کار و بنياد برکت از 
مهمترين بخش هاي قابل دسترسي براي اين 
امر است.وى از فرمانداران و مديران خواست تا 
مطالبات و خواسته هاى مردم را با تمام قوت و 

بيشتر از پيش پيگيري و دنبال نمايند.

اينکه  بيان  با  بيرجند  شهرستان  جمعه  امام 
دشمن درصدد ايجاد فساد در جامعه اسالمی 
برخی  توسط  مشکالت  و  خطا  گفت:  است، 
مسلمان را نبايد به اسالم، نظام و قانون اساسی 
ربط داد زيرا دشمنان در صدد هستند با اهداف 
شوم خود به کشور ايران نفوذ کنند.به گزارش 
سيد  ا...  آيت  بيرجند،  از  تسنيم  خبرگزارى 
عليرضا عبادى ظهر جمعه در خطبه هاى نماز 
عبادى سياسی اين هفته شهرستان بيرجند با 
اشاره به موضوع تقوا اظهار داشت: اين موضوع 
آنقدر عميق و وسيع است که شايد در ذهن 
در  ريشه  تقوا  مسئله  و  بگنجد  افرادى  کمتر 
خلقت و طبيعت دارد و نظام آفرينش بر آن 
استوار است.امام جمعه شهرستان بيرجند گفت: 
تقوا يعنی توجه به علل و اسبابی که وجود، دوام 
و حيات بقا را بايد حفظ کند و يک مسئله ساده 
و بحث لفظی و شوخی بردار نيست بلکه بايد 

اين را به معنی حقيقی درک کنيم و اين عالم، 
عالم تضاد است و لحظه اى انسان غافل شود 

علم، حيات، دين و هم چيز او برهم می خورد.
وى با بيان اينکه تقوا درجات گوناگون دارد، 
افزود: قبل از تقواى دينی، تقوا عقالنی است 
و قبل از تقواى عقالنی نيز فطرى و قبل از 
تقواى فطرى تقواى غريزى و قبل از تقواى 
جمعه  است.امام  اکتسابی  تقواى  غريزى 
شهرستان بيرجند گفت: عالم پر از مسئله است 
و حيات، دين، وجود، سياست، اقتصاد و غيره 
به اصل رعايت تقوا بستگی دارد و هر جا درد، 
اختالف و مشکلی وجود دارد عامل همه آنها 
بی تقوايی است.عبادى بيان کرد: قرآن مجيد 
کتاب تاريخ نيست بلکه کتاب هدايت است و 
در آن بعضی از موارد هفتاد بار تکرار شده است 
به  اشاره  با  تقوا تحريک شود.وى  تا شعور و 
اينکه جهان هستی قانون دارد و بايد حواسمان 

انقالب بن بست  افزود: اسالم و  باشد،  جمع 
ندارد اما شخص مسلمان يا انقالبی می تواند 
با کردار و رفتار خود را در بن بست قرار دهد و 
بايد بدانيم آنچه که قابل دفاع بوده اسالم است.

و  خطا  گفت:  بيرجند  شهرستان  جمعه  امام 
به  نبايد  را  مسلمان  برخی  توسط  مشکالت 

زيرا  داد  ربط  اساسی  قانون  و  نظام  اسالم، 
دشمنان در صدد هستند با اهداف شوم خود 

و نفوذ مقصود خود را پياده کنند.
عبادى با اشاره به اينکه دشمن سعی دارد زمينه 

فساد و مفاسد را ايجاد کند، بيان کرد: در اين 
راستا شهر بيرجند نيز که به عنوان شهر علم 

و ايمان است دشمن می خواهد اين عناوين را 
با برگزارى مراسمی مانند کنسرت پيگيرى و 

اذعان کند که مردم بايد شاد باشند.
وى افزود: مردمی که فرزند بيکار داشته و آب 
خوردن در روستاها ندارند يا کارخانه ورشکسته 
نمی شوند  کارها خوشحال  گونه  اين  با  دارند 
از مردم  را  و فقط دشمن می خواهد فرهنگ 
بگيرد.امام جمعه شهرستان بيرجند بيان کرد: 
برخی مسئوالن به دنبال اين گونه مراسم براى 
شادى مردم هستند و بايد گفت به جاى اين 
رفع  مردم،  مشکالت  حل  دنبال  بايد  کارها 
بيکارى و رشد اقتصادى آنها بود.وى افزود: آيا 
مسئوالن می دانند امروزه بر سر مسلمان جهان 
مانند ميانمار، آفريقا، يمن، شرق آسيا و آوارگان 
به  شما  راه  اين  در  و  می گذرد  چه  فلسطين 
عنوان مسئوالن جمهورى اسالمی ايران براى 

دفاع از اين مسلمان بايد پيشگام باشيد.

جمعه  ائمه  گذارى  سياست  شوراى  رئيس 
کشور گفت: 2۶0 مصلی در سطح کشور در 
مهر،  خبرنگار  گزارش  است.به  ساخت  حال 
خبرى  نشست  در  تقوى  رضا  سيد  ا...  آيت 
با اصحاب رسانه با بيان اينکه نماز جمعه در 
ريشه  اظهار کرد:  است،  نماز واليت  حقيقت 
اقامه آن  لحاظ  به  و  قرآنی است  نماز جمعه 
واليی نيز است.وى با اشاره به اينکه نماز جمعه 
بايد توسط ولی امر مسلمين اقامه شود، افزود: 
جمعه  نماز  اقامه  و  بودن  عبادى  خصوصيت 
توسط امام مسلمين ريشه در غدير دارد و اين 
ارتباط تنگاتنگ بايد مورد توجه مردم قرار گيرد.
رئيس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه کشور 
با بيان اينکه نماز جمعه يکی از دستاوردهاى 
ارزشمند انقالب اسالمی است، گفت: قبل از 
پيروزى انقالب اسالمی نماز جمعه در کشور 
اقامه نمی شد اما امروزه به برکت انقالب نماز 
جمعه هر هفته در سطح کشور اقامه می شود.

وى با اشاره به اينکه نماز جمعه را فقيهی که 
در راس نظام قرار دارد بايد اقامه کند، عنوان 
نماز  اولين   ۱358 سال  ماه  مرداد  کرد:پنجم 
جمعه در کشور پس از پيروزى انقالب اسالمی 

در دانشگاه تهران برگزار شد.

اقامه نماز جمعه در ۹۰۰ شهر کشور
تقوى با بيان اينکه حضور حقيقی و ارائه مطالب 
به صورت رودررو تاثير بيشترى نسبت به حضور 
حدود  در  اکنون  کرد:  عنوان  دارد،  مجازى 
اقامه می شود. نماز جمعه   900 شهر کشور 
نماز  اقامه  ستادهاى  فعاليت  به  اشاره  با  وى 
جمعه در کنار ائمه جمعه، اظهار داشت: در حال 
حاضر ۴5 هزار نيروى ستادى در کشور فعاليت 

و در کنار نماز به امام جمعه کمک می کنند.

لزوم توجه ویژه به خراسان جنوبی
وى با اشاره به اينکه محروميت و خشکسالی 

در استان خراسان جنوبی از گذشته هاى بسيار 
دور، عنوان کرد: مردم استان مردمی با صفا و 

 واليتمدار هستند.رئيس شوراى سياست گذارى 
و  دولت  اينکه  بيان  با  کشور  جمعه  ائمه 
توجه  بايد  مردم  و  نظام  به  خدمتگزاران 
ويژه به استان خراسان جنوبی داشته باشند، 

اظهار داشت: بايد براى اين گونه مناطق در 
کشور امکانات، نيروها و برنامه هاى ويژه اى 

طراحی و به کار گرفته شود.وى با اشاره به 
اينکه با انتصاب نماينده ولی فقيه در استان 
از سوى مقام معظم رهبرى از سال گذشته 
کرده  پيدا  محوريت  جنوبی  خراسان  استان 

جمعه  امام  استعفاى  از  پس  افزود:  است، 
عبادى  ا...  آيت  بيرجند  شهرستان  سابق 
نماينده ولی فقيه در استان به امر مقام معظم 
شهرستان  جمعه  امامت  مسئوليت  رهبرى 
داد:  ادامه  است.تقوى  بر عهده گرفته  نيز  را 
امامت  درخواست  کشور  از  نقطه   50 حدود 
آمدن  فراهم  با  اميدواريم  که  دارند  را  جمعه 
مقدمات و زيرساخت ها اين امر محقق شود.

مجموع  از  سوم  دو  در  اينکه  بيان  با  وى 
شود  می  برگزار  جمعه  نماز  که  نقاطی 
محل مناسبی براى اقامه نماز ندارند، گفت: 
مصلی ساخت  حال  در  شهر   2۶0 از   بيش 

براى اقامه نماز جمعه هستند.وى با بيان اينکه 
 مصالى شهرستان بيرجند نياز به بودجه هاى
داشت:  اظهار  دارد،  تکميل  جهت  کالن   
جمعه  نماز  عليه  تبليغات  سياسی،  دعواهاى 
بر  زيادى  تاثير  مردم  مشکالت  و  گرانی  و 

کاهش شرکت مردم در نماز جمعه دارد.

معارفه حجت االسالم و المسلمین عبادی به عنوان امام جمعه بیرجند
گروه خبر-حجت االسالم سيدعليرضا عبادى با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی با حضور رئيس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه کشور بعنوان امام جمعه بيرجند معرفی شد. در اين مراسم که در 
محل نماز جمعه بيرجند و با حضور مردم برگزار شد،حجت االسالم والمسلمين سيدعليرضاعبادى به عنوان امام جمعه بيرجند معرفی و از زحمات حجت االسالم والمسلمين علی رضايی امام جمعه 

سابق بيرجند قدردانی شد. حجت االسالم والمسلمين تقوى عنوان کرد: حامل سالم رهبر معظم انقالب اسالمی به خطه کويرى خراسان جنوبی هستم و ايشان عنايت خاصی به اين استان دارند.

عکس:صدا و سيما

عکس:ايرنا
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امام علی علیه السالم فرمودند:
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اولین تولید کننده تجهیزات پزشکی در شرق کشور
مسئوالن شرکت تعاونی »نوین ابتکار سالمت« در گفت و گو با آوا عنوان کردند:

سمیرا قاسمی- مدیرعامل شرکت تعاونی »نوین ابتکار سالمت« 
با بیان اینکه عمده فعالیت شرکت تجهیزات پزشکی، خدمات، 
صادرات و واردات تجهیزات پزشکی است، اظهار کرد: این شرکت 
حدود 9 ماه است که فعالیت رسمی خود را آغاز کرده هر چند 
که از یک سال و نیم قبل هم درگیر آماده کردن آن بوده ایم. 
»طاهری« عنوان کرد:شرکت تعاونی »نوین ابتکار سالمت«  از 
اولین شرکت های شرق کشور است که چنین تخصص هایی را 
دارد. وی در زمینه اشتغالزایی آن هم تصریح کرد: از آنجا که 
رشد جمعیت باال است، اشتغالزایی این نوع شرکت ها هم باال 
می باشد و می توان روی آن سرمایه گذاری کرد و اکنون در این 
شرکت هم 8 نفر مشغول به کار هستند. به گفتۀ وی شرکت 
مذکور 2 هزار و 23 عضو دارد که بیشترین پشتوانه ماست و با 

سرمایه 900 میلیون تومان کار را شروع کردیم.
برنامه آینده: تولید تجهیزات پزشکی بخش »هتلینگ«

انجام  تاکنون  که  کارهایی  دیگر  از  شرکت  عامل  مدیر 
آنالین و  اینترنتی  فروشگاه  اندازی  راه  به  اند   داده 
»www.dorvakh.com« اشاره کرد و افزود: در این سایت 
قرار  فروش  برای  را  بیمارستانی  و  خانگی  تجهیزات  تمام   ما 
داده ایم. »طاهری« خاطر نشان کرد: اعضای هیئت مدیره این 
شرکت نیز 5 نفر هستند که حداقل 25 سال سابقه کاری و 

و  خدمات  درمان،  بهداشت،  مدیریتی،  های  حوزه  در  تجربه 
تجهیزات دارند و هر کدام گوشه ای از انجام کارهای شرکت 
را به عهده گرفته اند. وی عنوان کرد: یکی دیگر از کارهایی که 
مطالعه آن تمام شده و در حال شروع است، تولید تجهیزات 
پزشکی بخش »هتلینگ« می باشد. به گفتۀ وی با این کار جزو 

اولین تولیدکننده های شرق کشور بعد از مشهد می شویم.
بالغ بر 2 هزار نفر عضو تعاونی نوین ابتکار سالمت

رئیس هیئت مدیره شرکت »نوین ابتکار سالمت« هم در این 
 باره اظهار کرد: ما با اتکا به نیروی الیزال الهی و داشته های 
مقام  رهنمودهای  و  فرمایشات  طبق  تعاونی  ارزش  با  بسیار 
معظم رهبری و سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی از اقتصاد مقاومتی پیروی می کنیم. »صالحی« ادامه 
داد: ما بر اساس داشته های بسیار مورد قبول و مؤثر در کار، 
بالغ بر 2 هزار نفر از اعضای هیئت علمی، کارشناسان و کارکنان 
هستیم.  برخوردار  پزشکی  علوم  دانشگاه  بازنشسته  و   شاغل 
به گفتۀ وی بزرگترین سرمایه ما همین تعداد اعضای تعاونی 
است و سعی ما هم بر این می باشد که در آینده تعداد اعضا را 
افزایش دهیم و نیروهای بیشتری را جذب کنیم. وی افزود: وب 
سایت شرکت  نیز به نام www.novinebs.com همواره 
کند. می  استقبال  اعضا  انتقادات  و  پیشنهادات  اطالعات،   از 

استفاده از مؤسسات دانش بنیان و متخصصین
در راستای تولید و صادرات

رئیس هیئت مدیره شرکت یکی از اهداف اصلی آن را تأمین 
 تجهیزات و ملزومات مصرفی و سرمایه ای مورد نیاز دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور و واحدهای تابعه از قبیل بیمارستان ها، واحدهای 
 بهداشتی عنوان کرد و افزود: ما بر آن هستیم تا نیازمندی ها 
ها  بخش  به  مناسب  قیمت  و  مطلوب  کیفیت  با  را   موجود 
و واحدهای مختلف ارائه کنیم و همچنین در کنار آن سود حداقلی 
قابل قبولی را برای اعضای تعاونی فراهم نماییم. »صالحی« ادامه 
فنی موجود  دانش  از  استفاده  این شرکت  اهداف  دیگر  از  داد: 
در منطقه برای ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز دانشگاه و 
در نتیجه رونق اشتغال و افزایش کارگاه های تولید جدید می 
 باشد. وی اضافه کرد: ایجاد ارتباط، همکاری و تعامل با مؤسسات 
دانش بنیان در منطقه و سایر مناطق کشور در تولید تجهیزات 
پیشرفته و استفاده از متخصصین فرآوری اطالعات در رابطه با 
دسترسی به بازارهای بین المللی به منظور صادرات تولیدات داخلی 
و در مواردی خاص واردات برخی اقالم مورد نیاز که دانش فنی 
آن در کشور تاکنون وجود ندارد، از هدف های دیگر ما می باشد. 
به گفتۀ وی تالش برای تأمین نیازمندی های عمده از کارخانجات 
داخلی و همکاری های فنی و تخصصی برای ارتقای دانش فنی 

 محصوالت تولیدی کشور از جمله اهداف شرکت مذکور است.
هدف اصلی شرکت ، تأمین تمام نیازهای بیمار 

از ورود تا خروج از بیمارستان
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی »نوین ابتکار سالمت« هم 
با بیان اینکه شرکت با تمهیدات و همکاری های تمام مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جامه عمل پوشید و استقبال خوبی 
از آن شد، اظهار کرد: از ابتدای سال فعالیت را شروع کرده ایم و 
موانعی بر سر راه است که با تمهیداتی در آینده انشاءا... رفع خواهد 
شد. »شاکرنژاد« درباره برگزاری نمایشگاه تعاونی ها هم عنوان 
کرد: در کل واقعاً جالب است که تعاونی ها تمام فعالیت های خود 
را آورده اند و همه با آن آشنا می شوند و می توانند کمک کنند. 
وی تأکید کرد: هدف ما این است، بیماری که وارد بیمارستان می 
شود تا موقع خروج کلیه نیازهای او را تأمین کنیم. به گفتۀ وی 
برای تأمین تمام نیازهای پزشکی بیمارستان ها و مردم استان 
فروشگاه اینترنتی »ُدرواخ« که کلمه محلی خراسان جنوبی است 
را راه اندازی کرده ایم تا همه از خدمات آن بهره مند شوند. نایب 
رئیس هیئت مدیره شرکت خاطر نشان کرد: تمام تالش خود را 
می کنیم تا با کمک دولت و به گفته مقام معظم رهبری قدمی 
در راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برداشته و باعث 

رضایت و خشنودی هم استانی ها به ویژه اعضای تعاونی شویم. 

عکس: توال

تربیت نیروی متخصص و کارآفرین راهی برای توسعه صنعت استان
نماینده استانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور عنوان کرد:

حسینی - نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای در خراسان جنوبی 
با بیان اینکه بیش از 85 درصد فارغ التحصیالن مراکز آموزش 
عالی فنی و حرفه ای جذب بازار کار می شوند، گفت: در حال 
حاضر 5 آموزشکده فنی و حرفه ای در استان فعال و قریب به 3 
هزار و 300 دانشجو در آموزشکده ها مشغول به تحصیل هستند 
 که از این تعداد 1040 دانشجوی دختر و مابقی پسر می باشند .
 رئیس دانشکده ابن حسام با بیان این که 50 درصد دانشجویان 
استان در 11 رشته کاردانی و 2 رشته کارشناسی در آموزشکده 
ابن حسام تحصیل می کنند، یادآور شد : در نیمسال های 96- 
95 تعداد ورودی ها با قریب به 15 درصد افزایش بیش از 700 

نفر و تعداد فارغ التحصیالن 400 نفر بوده است . 
اسداله سلیم راه اندازی انجمن های علمی، برگزاری مسابقات 
احمر، هالل  کانون  اندازی  راه  پیگیری  قرآنی،  و   فرهنگی 

مشترک  پژوهشی  و  علمی  آموزشی  های  کارگاه   برگزاری 
با سپیده کاشانی را از جمله  فعالیت های انجام شده طی 
یک سال گذشته برشمرد و افزود : برگزاری همایش در هفته 
پژوهش ، اعزام کاروان راهیان نور برای اولین بار، اعزام گروهای 
جهادی به اردوهای جهادی در روستاها ، برگزاری نمایشگاه 
در  بیرجند  دانشگاه  با  همکاری  دانشجویی،  دستاوردهای 
برگزاری نمایشگاه هسته ای نیز از دیگر فعالیت هایی است که 

طی یک سال گذشته انجام شده است .
وی در ادامه افزود : در حوزه عمرانی در سال گذشته محوطه 
سازی و اجرای آسفالت ساختمان شماره 2 ، محوطه سازی ، 
رنگ آمیزی و احداث سردرب ساختمان شماره 1 و احداث 
سوله آموزشی ویژه آزمایشگاه ها را توانستیم ضمن استفاده 
از پتانسیل و تخصص دانشجویان و فارغ التحصیالن همین 

اندازی  راه  اینکه  بیان  با  سلیم  رسانیم.  انجام  به  دانشکده، 
آموزشکده فنی در شهرستان های سرایان و نهبندان در دستور 
بازدیدهای به عمل آمده  کار است، خاطر نشان کرد: طبق 
امکانات و زیرساخت های قابل قبولی در این شهرستان ها 

وجود دارد که امر راه اندازی را سهولت می بخشد . 
 وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در دانشکده ابن حسام ،
احداث  آموزشی،  فضای  سرانه  کمبود  رفع  کرد:  اظهار 
مسجد و فضای فرهنگی، سالن مطالعه و کتابخانه از اولویت 
ساختمان  واگذاری  با  که  باشد  می  دانشکده  عمرانی  های 
گرفت. خواهد  انجام  ها  پروژه  این  از  بخشی   3  شماره 
سلیم گفت: در حال حاضر از لحاظ تعداد آزمایشگاه و امکانات 
 آزمایشگاهی در سطح بسیار مطلوبی هستیم و برخی دانشگاه ها 
نیز برای استفاده از این فضاها با این دانشکده قرارداد همکاری 

منعقد کرده اند و این بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است که 
از لحاظ آزمایشگاهی از بسیاری دانشگاه های استان در سطح 

باالتری قرار داریم.
توسعه  اولویت  کارآفرین  و  متخصص  نیروی  تربیت 

صنعت استان است .
رئیس دانشکده ابن حسام با اشاره به این که دانشگاه فنی 
و حرفه ای تنها دانشگاه دولتی که دانشجو در آن هزینه ای 
پرداخت نمی کند و این امر برای استان کمتر توسعه یافته 
خراسان جنوبی امتیاز به شمار می رود، خواستار پررنگ تر 
 شدن این دانشکده با همت بیش از پیش مسئوالن استانی شد.
وی اولویت در توسعه صنعت استان را تربیت نیروی متخصص 
با فکر  نیروی متخصص  افزود: وقتی  و کارآفرین برشمرد و 

تربیت کنیم اشتغال نیز خود به خود ایجاد می شود.

عکس: توال










