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سرمقاله

         »پارتی«، بازی با امیدها !  

*هرم پور

  چرا برادرم! چرا خواهرم! من هم درد تو را می دانم و
می فهمم.اینکه عرق شرم بر جبین داری  و نگاه 
حسرت بار به چشم،  تا فرزندت در جایی استخدام 
شود و یا خودت به لقمه نانی برسی و یا کار و پیشه 
و تالشت به سرانجامی منتهی شود. من هم مثل تو 
می دانم که در این ادارات چه خبر است وشاید کمی 
بیشتر از تو، که تو فقط آنچه هست را می بینی و من 
 آنچه را هست، آنچه را می باید و آنچه را نمی خواهند
اخیر  سالهای  ی  همه  در  بینم.  می  ببیند،  کسی 
 تقریباً کسی نیست که از ماجرای غم انگیز غلبه ی

به  دولتی  دستگاههای  در  ها  برضابطه  ها  رابطه 
ویژه در شرایط استخدام نیرو چیزی نداند و نگوید و 
شاید خواهر و برادرِ تو یا فرزندت بارها کنار گوشت 
)2 صفحه  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . گفته  ها  ماجرا  این  از 

فرمانده سپاه:
 ترامپ مطمئن باشد که با وزارت 
خارجه و دولتمان یک دل هستیم

محمدرضا عارف:
قطعاً در انتخابات ۱4۰۰ با کاندیدای

 اصالح طلب وارد می شویم

فوآد ایزدی: 
برجام به مشایی  دولت 

روحانی تبدیل شده

محمدباقر نوبخت:
پرونده برادر جهانگیری ارتباطی

 به دولت فعلی ندارد
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است/صفحه 8 عصبانی  و  ناراحت  برجام  دستاوردهای   از  آمریکا  شود/پزشکیان:  داده  جدید  درس های  آمریکا  به  است  آن  می دانند/وقت  مذاکره  محل  را  عاشورا  برخی  هرندی:  آشنا!/صفار  روایت  به  ها  سلیمانی  نابخشودنی  بگیرد/گناه  شکل  منطقه  در  جدید  اسراییل  نباید  همدانی:  نوری  ا...  آیت 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند درنظر دارد: بوفه دانشجویی دانشگاه را از طریق 
مزایده برای مدت 3 سال در قالب اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. 

از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز جهت بازدید 
از محل و کسب اطالعات الزم و دریافت فرم شرکت در مزایده به دفتر معاونت اداری و مالی 
دانشگاه مراجعه نمایند و پاکت پیشنهاد قیمت خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه دانشگاه ارائه 
نمایند. مبلغ تضمین جهت شرکت در مزایده5/000/000 ریال می باشد که می بایست به 
حساب شماره 0106062323001 به نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند نزد بانک ملی واریز 
و اصل فیش واریزی را همراه با پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند. دانشگاه در قبول یا رد هر 
یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهی مزایده بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند

)هوالباقی(

مراسم یادبود مرحومه حاجیه خانم رستمیان 
»خاکسپاری در مشهد مقدس مصادف با شب تاسوعای حسینی«

 پنجشنبه 96/7/2۰ از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: ناصری ، رستمیان

جناب آقای مهندس سعید ناصری
با نهایت تاثر درگذشت جانسوز مادر عزیزتان را حضور شما و خانواده محترم

 تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال غفران الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی 
بازماندگان گرامی را مسئلت می نماییم. ضمنا به اطالع می رساند: جلسه یادبود آن مرحومه 

پنجشنبه 96/7/2۰ از ساعت۱4 الی ۱5 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

شرکت سامان فوالد

کیان زعزی
سیزده سال از غروب 
ناباورانه عزیزمان کیان 

گذشت. دست تقدیر او را 
از باغ زندگی جدا کرد و 
جز مشتی خاک بر ما 

باقی نگذاشت.
سیـزده سـال 

را با یاد و بی حضورش چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم 
و در فراقش اشک ها بر رخ دویده، یادش گرامی باد. 

همسرت امان و فرزندانت: گلنار، گلناز، سولماز

جناب آقای مهندس سعید ناصری
 مدیر عامل محترم شرکت سیالن پاس آریا
مصیبت درگذشت مادر عزیزتان حاجیه خانم رستمیان

 را از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. ضمنا در مراسم یادبودی که به همین مناسبت 
پنجشنبه 96/7/2۰ از ساعت ۱4 الی ۱5 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

شرکت کرده و برای شادی روح آن مرحومه دعا می کنیم.    

از طرف پرسنل شرکت سیالن پاس آریا

جناب آقای مهندس زینلی مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر  

فرا رسیدن  19 مهر ماه سالـروز افتتاح کویرتایر
 را خدمت جناب عالی و کلیه کارکنان و پرسنل زحمتکش آن بزرگترین واحد صنعتی شرق کشور 

تبریک و تهنیت عرض نموده، بهروزی و موفقیت برای تمامی عزیزان آن شرکت معظم 
را از ایزد منان خواهانم.

اژدری ) بانک سپه شعبه کویر تایر(

جناب آقای  
مهندس سید محمود هاشمی

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

  مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی
  که به حق از سرمایه های ارزشمند این استان 

می باشید صمیمانه تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم 
که این انتصاب سرآغاز رشد و شکوفایی استان خواهد بود. 

موفقیت و سربلندی تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم. 

همکاران تان در  امور کاالی شرکت گاز  خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مهدی ناصری
درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت 

عرض نموده، از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی
 بازماندگان را مسئلت می نماییم.

   ضمنا به اطالع می رساند: جلسه یادبود آن مرحومه پنجشنبه 96/7/2۰ 
از ساعت۱4 الی ۱5 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.    

مهندسین مشاور پردیس محاسب

جناب آقای دکتر مهدی ناصری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت مادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم
 تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات 

و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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زمان ابطال کارت های ملی قدیمی اعالم شد 

مهر- سخنگوی سازمان ثبت احوال از صدور ماهیانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: کارت های قدیمی سال آینده بی اعتبار می شود. 
ابوترابی بیان کرد: با توجه به هماهنگی ها صورت گرفته و گسترش دفاتر در سطح کشور درحال حاضر صدرو کارت هوشمند به ۱۵ روز رسیده است و این در حالی 

است که تعرفه های دریافتی نیز بر روی سایت سازمان و دفاتر صدور کارت نصب شده است.

سرمقاله

»پارتی«، بازی با امیدها !  

*هرم پور

است،   ریخته  اشک  و   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

فرزندان  های  شایستگی  آن  در  که  ماجراهایی 
من و تو، قابلیت های خودمان، و امیدها و آرزوها 
و انگیزه هایمان در کوره ی داغ و آتشین پارتی 
 بازی یکجا می سوزد و متأسفانه با پوشش های
طالیی و نقره فام، این کوره ی امیدسوزی را آنچنان 
جال داده اند که کمتر کسی به شک وشبهه بیفتد. 
خودت می دانی که فرصت های شغلی، بسیار کم 
و شرایط متقضایان )بگذار بگویم از ما بهتران( بسیار 
به هم نزدیک است و قطعاً بهانه ی خوبیست برای 
آن دسته از افرادی که در اداره یا نهادی ذی نفوذند  
تا اینچنین از حقشان دفاع کنند!! و جرأت برداشتن 
 لقمه های حرام و به حلقوم نحسشان فرو بردنشان
گویند  می  که  دانی  می  هم  تو  نمایند.  پیدا  را 
 مثاًل تالش هایی انجام شده و طرح هایی مثل 
آزمون های استخدامی یا نظارت های دقیق و 
و  استخدام  مراحل  از  موشکافانه  های  بازرسی 
جذب نیرو در ادارات وجود دارد و البته هم تو و 
هم من خوب می دانیم که ماجرا چیست؟ و شاید 
گاهی باخنده ای تلخ می گوییم که همه این ها 
به یک جو  هم نمی ارزد. این شرایط، نه من را 
که حتی تو را و حتی آن جوان مسجدی ما را 
هم به عنوان یک شهروند جامعه اسالمی راضی 
نگه نمی دارد و اعتماد همه ی ما را به مسؤولین 
تقویت نمی کند. مثل تو شهروندان خوب دیگری 
 در این هفته ها برایم بی شمار پیامک نوشته اند
و فراوان پیام ارسال کرده اند که درباره ی پارتی 
بنویس و من  ادارات  بازی های بی شرمانه در 
واژه  چه  کردم  می  فکر  مدت  این  ی  همه  در 
واژه ی هر  از  تر  مناسب  »خجالت«،   جز   ای 
دیگریست برای توصیف شرایط موجود؟!! فساد 
امروز  اداری  از شاخصه های نظام  اداری، یکی 
جامعه ی ماست و اگر کسی این موضوع راکتمان 
کند یا گاهی به گفتن حقیقتش می آشوبد، باید 
شاید  و  غفلت  و  جهالت  و  آگاهی  بی  از  او  بر 
همدستی اش با فساد کنندگان سخت بر آشفت.
از  بهتر  تو  ام! خواهر صبورم!  رنج کشیده  برادر 
انسانی  شناسی  جامعه  قانون  که  دانی  می  من 
و سنت الهی می گوید اینچنین شرایطی یا باید 
اصالح شود و یا ختم و انتهایش به تباهیست و 
راه سومی هرگز وجود ندارد. در نظام اداری مبتنی 
بر قانون، راه و روش یکسانی با زمان معین برای 
انجام امور پیش بینی و اجرا می شود، کارها از 
قابل رؤیت و شفاف  از مجاری  روال معمول و 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . روند   می  پیش 

  )ادامه سرمقاله( و احیاناً در استخدام ها، نسب ها و نسبت های
فامیلی و نفوذ و رابطه، نه تنهایی جایی ندارند، بلکه 
استفاده از آنها مذموم و مشمئز کننده اند.اما در نظام 
فاسد اداری، وجود واسطه یا رابطه، راه و روش انجام 
کار را متغیر و سرعت انجام آن را برای برخی سریع 
تر از سایرین می کند و البته آن برخی، نه من هستیم 
و نه تو، که دلمان خوش باشد به اینکه کارمان سهل 
و آسان انجام شده است. احیاناً در استخدام ها، بیش از 
آنکه به شایستگی ها و توان افراد توجه شود به نسبت 
ها و روابِِط پشت صحنه توجه می شود و حتی به آن 
افتخار هم می گردد.  مراجعه ای کوتاه و گذری اندک 
به برخی ادارات سطح شهرمان، دقیقاً این گفتمان 
و رویکرد و گسست طبقاتی منفور را به من و تو 
نشان داده است. عده ای از شهروندان مثل من و 
 تو در صف های انتظار طوالنی معطل،  و عده ای
به  و  معطلی  بدون  گوناگون،  های  واسطه  با  هم 
سرعت در حال انجام امور. من به عنوان یک شهروند 
چنین فضایی را آغاز حرکت در یک سراشیبی تند 
اجتماعی می دانم که بدون مانع و به سرعت، جامعه، 
ارزش ها و عقایدمان را به تباهی خواهد برد. تو هم 
حتماً با من هم عقیده ای. از ابتدای تاریخ حتی در 
صدر اسالم، خداوند به هیچ انقالب و جنبش انقالبی 
تضمین نداده که اگر وارد چنین روزهای آسیب زایی 
شود، آن را از خطرات و تباهی و زوال مصون نگه 
دارد. شاید تو بگویی کار از بیان مسأله و طرح مشکل 
گذشته و حتما راست هم می گویی. اما من می گویم 
الزم است که دستگاههای متولی امر نظارت در این 
خصوص ورودهای قوی و عمیق و غیرقابل اغماض 
داشته باشند. مصدومین اصلی این فاجعه اداری در 
سالهای اخیر، من و تو به عنوان مردم،  و البته امید و 
انگیزه هایمان و ُعلقه های جوانانمان به نظام است 
که می باید هم ترمیم شود و هم با مسبباِن  جسور 
و بی پروایش به مثابه ی خائنین به دین و انقالب 
و مردم برخورد گردد. من و تو اگر ساکت بنشینیم 
و اگر ساکتمان بنشانند، حرکت در این سراشیبی،  
تندتر و  ریزش عالقه ها و امیدها بیشتر از هر زمان 
 خواهد شد.من و تو از همه ی آنهایی که می بییند و 
می توانند کاری بکنند می خواهیم که تا قبل ازدیر 
شدن، کاری بکنند. من و تو، هنوز هم جرعه ای از 
امیدها و انگیزه هایمان را ته قمقمه ی وجودمان برای 

روز مبادا نگه داشته ایم. 

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰494383۱ ارسال فرمایید(

گوشی قاچاق را چطور از
 غیرقاچاق تشخیص بدهیم؟

تشخیص  جهت  تلفن همراه  گوشی های  سریال  شماره  استعالم  مهر- 
پیامکی  سامانه  طریق  از  تنها  قاچاق  غیر  از  قاچاق  های  گوشی 
گوشی های  سریال  شماره  استعالم  مخصوص  لینک  یا   3۰۰۰888۷
نشانی به  ایران  گمرک  رسمی  سایت  در  که  وارداتی  همراه   تلفن 
 www.irica.ir قرار داده شده، امکان پذیر است.نحوه استعالم بدین 
صورت است که کد شماره شناسه ۱۵رقمی گوشی تلفن همراه به شماره 
پیامک یا لینک مخصوص استعالم ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا 
عدم ثبت شناسه استعالم شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می شود 
و پس از آن، امکان استعالم شماره سریال گوشی های تلفن همراهی که از 

ابتدای سال جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می گردد.

وزارت  و ساختمان  معاون مسکن  ایسنا- حامد مظاهریان 
خرید  توان  افزایش  موضوع  کرد:  اظهار  شهرسازی  و  راه 
متقاضیان مسکن سیاست اصلی وزارتخانه است که یکی 
از اقدامات در این خصوص کاهش نرخ سود و افزایش مدت 

بازپرداخت تسهیالت مسکن خواهد بود. پیشنهاداتی هم در 
این خصوص ارائه کرده ایم اما هنوز به تصویب شورای پول 
به  ارائه شده  اخبار  در خصوص  است.وی  نرسیده  اعتبار  و 
روزهای اخیر مبنی بر کاهش سود تسهیالت مسکن یکم 
به هشت درصد و افزایش مدت بازپرداخت به ۱۵ سال تصریح 
کرد: همان  طور که گفتم پیشنهاداتی در این خصوص ارائه 
شده که هنوز به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. آنچه 
که در روزهای اخیر مطرح شد به نظر می رسد به بدفهمی 
برمی گردد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
اظهار کرد: مطالعاتی که طی یک دوره ۲۰ ساله از سال ۱3۷۲ 
تا ۱39۲ انجام شده نشان می دهد بهای زمین در ایران ۱۰۷ 

برابر، قیمت مسکن ۷۶ برابر و اجاره بهای خانه در تهران 
۶۱ برابر شده است. این در حالی است که تورم که شاخص 

تعادل کننده است 3۷ برابر شده است.
قیمت  تاکنون   ۱39۲ سال  از  کرد:  خاطرنشان  مظاهریان 
مسکن ۱۰.۶ درصد و قیمت زمین دو درصد و اجاره بها ۱.۵ 

برابر افزایش پیدا کرده است. 
وی با بیان اینکه قبل از انقالب اسالمی به ازای هر ۱۰۰ خانه 
۱۲۷ خانوار وجود داشت، گفت: این تناسب در حال حاضر 
برعکس شده اما یک عدم تعادل بزرگ دیده می شود. درست 
است که خانه ها فزونی یافته ولی خانوارها قدرت خرید مسکن 
اقتصادی  ندارند. چرا که در جریان سفته بازی، کسب سود 

قدرت خرید خانواده ها و نیاز آنها در نظر گرفته نشده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به چهار 
برنامه  دولت از ابتدای سال ۱39۲ تاکنون اشاره کرد و گفت: 
افزایش قدرت خرید خانواده ها تالش برای معرفی و عملیاتی 
کردن ابزارهای نوین، توجه به زوج های جوان و خانه اولی ها 
جزو  حاشیه ها  و  فرسوده  بافت های  نوسازی  همچنین  و 

مهم ترین برنامه های دولت بوده است.
مظاهریان ادامه داد: ما برای اجرای سیاست های خود به یک 
نهاد توسعه ای نیاز داریم و بانک مسکن در چهار سال نشان 
داده همیت و قدرت دارد که به عنوان نهاد توسعه ای در بخش 

مسکن فعالیت کند.

توضیحات معاون وزیر درباره کاهش سود وام مسکن

جزئیات پرداخت وام شهریه
 دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی

ایرنا- فرزاد ناظمی مدیرکل امور مالی، تسهیالت اعتباری و صندوق رفاه 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در توضیح نحوه دریافت وام دانشجویی 
 www.SWF.ir پورتال  به  مراجعه  با  می توانند  متقاضیان  گفت: 
ثبت نام کنند. پس از آن، واحدها با ذخیره اطالعات متقاضیان، اخذ مدارک 
موردنیاز، اولویت بندی متقاضیان و ارسال مشخصات به صندوق رفاه وزارت 
علوم نسبت به پرداخت وام به دانشجویان اقدام می کنند.دانشجویان مقاطع 
کاردانی و کارشناسی تا سقف ۱۵ میلیون ریال برای سه ترم تحصیلی، 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 3۰ میلیون ریال برای سه ترم تحصیلی 
و دانشجویان مقطع دکتری ۱۰۰ میلیون ریال برای چهار ترم تحصیلی 
می توانند از تسهیالت صندوق رفاه با کارمزد 4 درصد سالیانه استفاده کنند.

ویزای اربعین سه ماهه است؛ زائران 
می توانند یک ماه در عراق بمانند 

پالرک رئیس کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین با بیان اینکه 
مدت ویزای امسال زائران اربعین سه ماهه خواهد بود افزود: زائران می 
توانند یک ماه در عراق بمانند و برهمین اساس خدمات رسانی به زائران 
از ۵ صفر تا ۲۵ صفر انجام می شود.وی با بیان اینکه همه موکب ها 
در مراسم با شکوه اربعین حسینی مردمی هستند از شناسنامه دار شدن 
هزار و چهارصد موکب و صدور مجوزهای الزم برای آنان خبرداد و افزود 
: موکب ها مشخص شده اند و بر فعالیت آنها نظارت می شود.وی با 
بیان اینکه با هماهنگی با عراق برای عوامل اجرایی موکب ها مجوز 
رایگان داده می شود، افزود: در عراق نقاطی که باید خدمات رسانی شود 

مشخص شده و مدیریت می شود تا موکب ها مستقر شوند.

از  معفایت  یا  پایان خدمت  تسنیم- شرط داشتن کارت 
ستاد  موافقت  با  رانندگی  گواهینامه  اخذ  برای  سربازی 
کل نیروهای مسلح حذف شد.در جلسه سرلشکر باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با علی الریجانی رئیس 
نحوه  در خصوص  تصمیماتی  اسالمی  شورای  مجلس 
اجرای برخی مواد قانونی مرتبط با سربازان و مشموالن 

خدمت وظیفه عمومی اتخاذ شد.
بند  شد  مقرر  شده  انجام  توافقات  از  یکی  اساس  بر 

نیروی  توسط  ثالث  شخص  بیمه  قانون   ۵4 ماده  )هـ( 
انتظامی در اسرع وقت اجرایی شود.

از  شدنش  اجرایی  این  از  پیش  که  قانونی  بند  این  در 
قوانین،  با سایر  به دلیل مغایرت  انتظامی  نیروی  سوی 
بود  شده  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ابالغ  به  مشروط 
تصریح شده است: »اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان 

خدمت و معافیت سربازی نیست.«
کل  ستاد  رئیس  جلسه  تصمیمات  هنوز  گرچه  البته 

با رئیس مجلس شورای اسالمی ابالغ  نیروهای مسلح 
سرمایه  اداره  رئیس  کمالی  سردار  گفته  به  ولی  نشده 
تصمیم  این  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی 

طی روزهای آینده ابالغ می شود.
به گزارش تسنیم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی 
برای  پلیس  که  است  کرده  خاطرنشان  نیز  انتظامی 
اجرای این قانون، در انتظار ابالغیه ستاد کل نیروهای 

است. مسلح 

شرط سربازی برای اخذ گواهینامه حذف شد

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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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 دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی کشاورزی دامداران خاوران بیرجند

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی کشاورزی دامداران خاوران بیرجند می رساند: جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( این شرکت ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/7/20 
در محل تاالر صدف واقع در حاشیه بلوار فرودگاه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت 

می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. 
ضمنا به اطالع می رساند به موجب ماده 37 اساسنامه هر یک از اعضا می توانند ظرف 5 روز قبل 
از برگزاری جلسه مجمع موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوت نامه تشکیل مجمع قید 

شده برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت نموده، پیشنهاد کند.
هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
 به استناد مواد 121و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان به نشانی بیرجند خیابان طالقانی نبش 
خیابان مفتح روبروی بیمارستان امام رضا )ع( دارای پالک ثبتی شماره 1170 فرعی از یک اصلی بخش دو بیرجند ملکی آقای سید 
علی حسینی فرزند سید حسن به شماره ملی 0650134787 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 84417 صفحه 322 دفتر جلد 524 

امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده محدود به حدود اربعه ذیل : شماال به طول 10 متر درب و دیواریست به خیابان طالقانی شرقا به 
طول 20 متر دیوار به دیوار پالک 1168 فرعی جنوباً یک به طول دو متر دیواریست به پالک 1169 فرعی دو به طول 8 متر دیواریست به پالک 
1176 فرعی غربا به طول 20 متر درب و دیواریست به خیابان مفتح که فاقد حقوق ارتفاقی می باشد و برابر سند رهنی شماره 24289 مورخ 
91/11/1 دفترخانه 7 بیرجند در قبال مبلغ 13/000/000/000 ریال بدهی نامبرده فوق در رهن موسسه در حال تصفیه تعاونی اعتبار صالحین 
شعبه بیرجند ثبت شده به شماره 12162 ثبت شرکت های تهران قرار گرفته است و به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون و راهن موسسه 
مذکور با وکالت بانک آینده به شناسه ملی 10320894878 مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای 
صدور اجراییه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9400651 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است پس از ابالغ اجراییه و انقضای 10 روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت 
تودیع ننموده است بنا به درخواست بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان 
ششدانگ ملک مورد رهن با عرصه ای به مساحت 200 متر مربع و اعیان احداثی مشتمل بر 3 طبقه در زیر زمین و همکف و طبقه اول می باشد 
و مساحت 60/29 متر مربع آن درمسیر تعریض قرار داشته و مساحت عرصه پس از کسر عقب نشینی مقدار 139/71 متر مربع خواهد بود. ملک 
موصوف برابر طرح مصوب ، کاربری مسکونی داشته و در حال حاضر دارای مجوز یک واحد تجاری در زیر زمین و یک واحد تجاری در همکف و 
سه واحد دفتر کار در طبقه اول می باشد. نوع سازه ساختمان نیم اسکلت و سقف ضربی بوده و طبقه همکف دارای دیوار پوش، کف سنگ گرانیت 
و سقف کاذب و در زیرزمین و طبقه اول فاقد موارد مزبور است. نمای ساختمان سنگ و در حال حاضر طبقه همکف به عنوان رهن و اجاره عادی 
در تصرف بیمه کارآفرین و زیر زمین در تصرف بانک پاسارگاد قرار دارد. )قسمتی از مورد رهن در تصرف غیر می باشد( دارای سه امتیاز برق و یک 
امتیاز آب و یک اشتراک گاز شهری به مبلغ 25/300/000/000 ریال ارزیابی و اصل ملک در قبال مبلغ فوق در رهن و مازاد اول آن به موجب 
نامه شماره 139204908026000206 مورخ 92/3/18 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ یکصد و 50 میلیون ریال باقیمانده طلب 
سید حمید یوسفیان و مبلغ 42 میلیون و 500 هزار ریال حقوق دولتی متعلقه موضوع پرونده کالسه 920001 و همچنین مازاد دوم مورد رهن 
به موجب نامه شماره 139404908026000854 مورخ 94/8/24 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ 15 میلیارد ریال طلب تعاونی 
اعتباری در حال انحالل صالحین شعبه بیرجند به وکالت بانک آینده با مشخصات فوق الذکر و حق االجرای متعلقه بازداشت می باشد که به علت 
عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانونی قطعیت یافته و برابر نامه شماره 96/135719- 96/7/10 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مورد رهن 
در روز دوشنبه مورخ 96/8/8 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و در صورت انجام 
مزایده و فروش ملک حقوق بازداشت شدگان مازاد از محل وجه مازاد حاصله به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. برابر گواهی مرتهن طی نامه 
وارده به شماره 95002322 مورخ 95/5/14 مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی است. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول 
خواهد شد و سایر هزینه های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است 
و در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی راجع به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از روز مزایده اقدام به 
پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش را نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 96/7/19      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای  اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده
مجتمع خدمات رفاهی هامون )شرکت تعاونی زنان نرجس القورات( واقع در 
کیلومتر 13 جاده مشهد جنب هالل احمر نسبت به واگذاری امالک خود به 
 صورت اجاره جهت )رستوران - سوپرمارکت - تعویض روغن و پنچرگیری( 
به مدت 2 سال اقدام می نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید ضمن 
بازدید از محل، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان تاریخ 96/7/25 به دفتر 

جایگاه تحویل نمایند.
مجتمع در قبول یا رد پیشنهادات مختار خواهد بود.

ضمنا کلیه هزینه های تبلیغات از افراد پذیرفته شده، اخذ خواهد گردید.

مدیریت جایگاه هامون

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان را مهندسی بسازیم.
ساختمان خراسان جنوبی 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک 2 فرعی از 1514 اصلی بخش 
دو بیرجند مورد تقاضای آقای محسن حسین زاده در روز چهارشنبه 1396/8/10 ساعت 10 صبح در محل شروع  و به عمل 

خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1396/07/19      علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139660308004000042- 1396/5/31 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جواد قاسمی فرزند محمد به شماره 

شناسنامه 0 به شماره ملی 5630079913 در پرونده کالسه 1396114408004000001 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 
55/64 مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از یک اصلی شهر نهبندان بخش 5 نهبندان به صورت انتقال ملک مع الواسطه از آقای علی اکبر 
محمدی )مالک رسمی( به آدرس نهبندان ابتدای جاده زابل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش 
را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل 

مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.          
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/03    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/19 حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

حمــل  اثاثیه منزل
 با خــاور مسقف
 و کارگر ماهــر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

      علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه*19 مهر 1396* شماره 3904

 معرفی ادارات ناایمن به رسانه ها
گروه خبر-  معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند گفت : ادارات ناایمن رسانه ای خواهند شد.سلمانی گفت: از دو سال قبل بیش از 70 مورد بازرسی از ادارات شهر 
 بیرجند انجام شده که اغلب ادارات فاقد ایمنی الزم بودند.وی داشتن پلکان خروجی، تجهیزات آتش نشانی، سیستم های آبرسانی شبکه ای، سیستم اعالن و اطفای حریق و خاموش کننده های
 دستی را از جمله موارد بازرسی عنوان کرد و افزود: سازمان آتش نشانی بالفاصله مکاتباتی با مدیران دستگاههای مربوطه انجام داده  است که تعداد محدودی از ادارات ایمن سازی کردند.

سالم کارگر شهرداری بیرجند هستم دفترچه بیمه 
فرزندم تمام شده برای تمدید مراجعه کردم گفتند 
نشده  پرداخت  شهرداری  از  تان  بیمه  حق  چون 
حق  این  نیست.درصورتیکه  تمدید  امکان  است 
پیگیری  شود  می  کسر  کارکنان  حساب  از  بیمه 
کردم چند ماهه پرداخت نشده تقصیر ما چیه که 
کنیم  چه  هستیم  مریض  خودمون  یا  فرزندمون 
است. انتخاب شهردار  از عوارض عدم  این  نکنه 

شمارو به خدا چاپ کنید شورای شهر ومسئوالن 
باخبر باشند و فکری بردارند

ارسالی به تلگرام آوا
هستم. الله  خیابان  مهرشهر  اهالی  از  من  سالم 

متاسفانه از اول سال هنوز صفوری پیدا نشده که 
کوچه الله۱۱ را جارو بزند.لطفا شهرداری اقدام کند.
938...765

با عرض سالم وتبریک هفته نیروی انتظامی بر 
تمامی سخت کوشان خستگی ناپذیر ومدافع نظم 
راهنمای  چراغ  فاصل  حد  جوادیه  بلوار  امنیت  و 
موسی بن جعفر به چهار راه جوادیه با اینکه تابلو 
کامیون ممنوع نصب شده متاسفانه همیشه محل 
تردد کامیونها و وسائل نقلیه سنگین هست.ساکنین 
حاصل  گازوئیل  دود  و  سروصدا  از  منطقه  این 
خواهشمندم  اند  شده  عاصی  وسائل  این  تردد  از 

مسئوالن پیگیری کنند.متشکرم
9۱5...۱24
کودکان  مشاوران  برای  چرا  شما  بر  درود  سالم 
قائل  محترم  مسئوالن  امتیازی  هیچ  استثنایی  

نیستند تا به کی...؟
9۱5...674
با سالم چرا از سوی شما رسانه ها و صدا وسیما 
فرهنگ سازی نمی شود اینجا که منطقه کم آب 
مقابل  درختان  آبیاری  به  خودشونم  مردم  هست 

منازلشون کمک کنند!
9۱5...069
با سالم لطفا پارک اتومبیل در پیاده روها گزارش 
این تضییع حق  با  پلیس  اینکه چرا  و  تهیه کنید 

عمومی عابرین رسیدگی نمی کنه!
ارسالی به تلگرام آوا

که  بیرجند  شهرداری  عمران  معاون  از  خواستم 
بیان فرمودند که بلوار همت در مهرشهر آسفالت 
به  رو  که  بلوار  قسمت  اون  آیا  کنم  سوال  شده 
همت  بلوار  جزو  است  وحدت  بار  میدان  روی 
و  زد  یخ  و  شد  گل  ها  زمین  اگه  نیست؟؟؟فردا 
 دست و پای بچه هامون شکست کی جواب گو

خواهد بود
9۱5...747
زعفران  موضوع  به  جم  آقای  پرداحتن  سالم،از 
سپاسگزارم ،ازجناب آقای سردبیر تقاضا دارم ترتیبی 
اتخاذ فرمایند،که هر از چند گاهی راجع به وضع 
 اسف بار محصوالت زراعی استراتژیک - زعفران ،

این  انحصاری  بعضا’تقریبا”  -که  وعناب  زرشک 
استان می باشد وجنبه ی صادراتی هم دارند،در طول 
سال پرداخته شود،شاید روزی روزگاری مسئوالن 
استانی وکشوری چاره ای برای فرآوری وصادرات 

این محصوالت بردارند البته نه بعدازمرگ سهراب.
9۱5...76۱
راهنمایی رانندگی بیرجند فقط از مجموعه اقدامات 
کمین و ضد کمین رو خوب اجرا می کنند. و در واقع 
باید تغییر نام بدهند ،مثال ستاد اجرای جریمه به هر 
قیمتی گناهکار یا بیگناه.تمام ایران رو برین اگه در 
شهر پلیسی رو دیدین که یه جا قایم شده و دوربین 
به دست منتظر به دام انداختن یه آدم بخت برگشته 
هست؟واقعا به داد این مردم منطقه محروم برسید؟؟ 
939...846

انتصاب  تبریک  عرض  با   .... محترم  مدیرکل 
به  سال90  از  بنده  میرسانم  عرض  جنابعالی،به 
شدت متقاضی اشتغال در ... بوده و هستم.اما چون 
پارتی نداشتم موفق نشدم.مکاتبات زیادی در زمان 
تصدی جناب ... با اداره کل داشتم اما چون به عنوان 
یک شهروند عادی جویای کار بدون پارتی مراجعه 
میکردم موفق نمیشدم و آخرین بار که حدود یک 
ماه پیش با نامه درخواست کار  به اداره کل مراجعه 
کردم دبیرخانه نامه بنده را شماره نزد و گفتند دستور 
مدیر کل هست که هیچ نامه درخواست کاری ثبت 
نشود.5سال شده پیگیرم و تنها جوابی که شنیدم 
نیاز نداریم.یعنی از سال 90 تا  این است که نیرو 
کنون هیچ نیرویی در شرکت گاز استان استخدام 
نشده؟!بنده از جناب .... که تو همین روزنامه حاللیت 
طلبیدند راضی ام ....به این دلیل که به به عنوان یک 
شهروند به ایشان چندین بار نامه دادم اما ایشان 
ترتیب اثر ندادند.در حالیکه خیلی راحت می توانستند 
بنده  کارگیری  به  جهت  خود  قانونی  اختیارات  از 
استفاده کنند اما این کار رو نکردند چون باید از یه 
کانال یا شخصی مهم به ایشان معرفی میشدم...از 

جنابعالی عاجزانه تقاضای رسیدگی دارم.
ارسالی به تلگرام آوا

و  نظافت  وضع  از  بکشید  زحمت  اگه  سالم 
بهداشت پشت مصلی )پارکینگ(و دست فروشان 
یه گزارش تهیه کنید واقعا جای تاسف داره،کی 
می خواد جواب بده به این موضوع، گزارش بسیار 

خوبی میشه بلکه مسوالن فکری کنند
ارسالی به تلگرام آوا

سالم چرا در باغ اکبریه کسی برای توضیح دادن بنا 
تاریخی در محوطه باغ نبود؟! چندروز پیش مراجعه 
داشتیم برای دیدن باغ خیلی فضای با انرژی برایمان 
بود.از همشهریان خودم می خواهم به باغ سر بزنند 
و بازدیدی از این مجموعه تاریخی داشته باشند و از 
فضای مثبت آن لذت ببرند همچنین از بازارچه صنایع 
دستی که در پشت باغ واقع شده است می توانند از 

تولیدات هم استانی های خود را نیز خرید کنند
9۱5...۱89

رنا
ز ای

ها ا
س 

عک

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

گزارش آوای خراسان جنوبی از روند ساخت کتابخانه مرکزی بیرجند؛

در  مرکزي  کتابخانه  برزجی-  عصمت 
از  یکي  استانها،  مراکز  ویژه  به  شهر  هر 
به  فرهنگي  اسناد  در  که  است  پروژه هایي 
حداقل  بتواند  استان  هر  تا  شده  اشاره  آن 
گرفتن  نظر  در  با  استاندارد  کتابخانه  یک  از 
نیازهاي یک کتابخانه، بهره مند باشد.  تمامي 
عنوان یک  به  آنجایی که خراسان جنوبی  از 
استان دانشجویی و فرهنگی در کشور شناخته 
در  مرکزی  کتابخانه  یک  احداث  لزوم  شده 
شهر بیرجند به عنوان مرکز استان از چندین 
سال قبل احساس و این نیاز نیز به مسئوالن 
رده باالی کشوری منتقل شد. حدود ۱0 سال 
هیات  دوم  سفر  جریان  در    )86 سال   ( قبل 
به  نیاز  این  جنوبی  خراسان  به  نهم  دولت 
اما  شد   واقع  قبول  مورد  مصوبه  عنوان یک 
موجب  اعتبارات  کمبود  تاکنون  زمان  آن  از 
شده تا این پروژه پس از ده سال از تصویب 
کلنگ  اگر چه  بماند.  کاغذ  روی  بر  همچنان 
حضور  با   89 سال  در  کتابخانه  این  احداث 
زمین  بر  عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
زده شد و قول مسئوالن بود که ظرف مدت 
هنوز  اما   تحویل شود  پروژه  این  چهار سال 

هم اقدامی در خور توجه دیده نشده است. 
های  کتابخانه  نهاد  سابق  مدیرکل  که  آنطور 
این  بود  گفته  جنوبی  خراسان  استان  عمومی 
کتابخانه حداقل 23 بخش از جمله بخش کتب 
سنگی، خطی و نفیس، کودک، چند رسانه ای 

و... خواهد داشت.
محمد قریب که چند سال پیش با یکی از رسانه 
های استان مصاحبه ای انجام داده بود  با بیان 
اینکه مصوب شده بود از محل اعتبارات ملی 
و استانی سهمی برای ساخت این کتابخانه در 
 50 تامین  محل  داد:  ادامه  شود،  گرفته  نظر 
درصد اعتبار الزم براي احداث این بنا از منابع 
اعتبارات  محل  از  دیگر  درصد   50 و  استاني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در نظر گرفته 
شد.وی بیان کرد : در بررسی های اولیه در آن 
از 40 میلیارد  زمان برآورد سهم استانی بیش 

ریال برای ساخت این کتابخانه شد که با توجه 
به اعتبارات استانی به این نتیجه رسیدیم که با 
اعتبارات استانی نمی توان ساخت این کتابخانه 
اینکه در سفر  بیان  با  ببریم.قریب  به پیش  را 
خراسان  استان  به  دهم  دولت  هیات  چهارم 
جنوبی  ساخت این کتابخانه و مشکالت پیش 
سفر  این  در  کرد:  بیان  شد،  مطرح  دوباره  رو 
مصوب شد این کتابخانه از محل بودجه ملی 
اساس  بر  عنوان کرد:  برسد.وی  انجام  به سر 
شهر  تاالر  و  کتابخانه  این  ساخت  مقرارت 
بیرجند به مسکن و شهر سازی و وزارت ارشاد 
واگذار شد.قریب خاطر نشان کرد:  با توجه به 
اینکه خراسان جنوبی جزو استانهای فرهنگی 
و دانشجویی کشور است، در سال 9۱ احداث  
کتابخانه مرکزی و تاالر شهر در اولویت قرار 
اما  گرفت که عملیات اجرایی تاالر شهر آغاز 
برای کتابخانه ابالغ اعتباری برای آغاز ساخت 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  نشد.مدیرکل 
که   بود  گفته  زمان  آن  در  جنوبی  خراسان 

طراحی مرحله اول احداث این کتابخانه انجام 
دوم  مرحله  طراحی های  انجام  برای  اما  شده 
هنوز اعتباری ابالغ نشده است.قریب از خیرین 
کمک خواسته بود که وارد میدان شوند و حتی 
همایش خیرین کتابخانه ساز نیز در سال 92 

ویژه همین درخواست برگزار شد. 

کتابخانه مرکزی بیرجند
 طرح ملی اولویت دار

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سابق   مدیرکل 
کمبود  از  پیش،  سال   4 همان  در  نیز  استان 
کتابخانه  این  احداث  برای  ملی  اعتبارات 
کتابخانه  :احداث  کرد  تصریح  و  گفته  سخن 
شهرستان های  و  استان ها  مراکز  در  مرکزی 
بنا  استان های کشور  نیازهای ضروری  از  یکی 
داده  تشخیص  نهم  و  دهم  دولت  مصوبات  بر 
 شد.مطهری فر، هدف از احداث این کتابخانه ها

را رفع مشکالت کتابخانه های مراکز استان ها 
مانند کمبود فضا، فرسودگی ساختمان ها و قرار 
دادن و دسترسی به امکانات جدید عنوان کرده بود.

وی بیان کرد: احداث کتابخانه مرکزی خراسان 
جنوبی از اولویت های طرح ماده 200 بوده و این 
طرح یکی از طرح های ملی اولویت دار است که 
راه اندازی آن برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد می 
باشد.مطهری فر گفته بود که  با توجه به تصویب 
کتابخانه  بیرجند  بزرگ  منظوره  تاالرچند  طرح 

مرکزی استان پس از مطرح شدن این طرح در 
پنج اولویت دوم ملی وزارت ارشاد قراردارد.وی 
نقشه های و  احداث  زمین محل   تصریح کرد: 

اقتصادی  اوضاع  ولی  شده  آماده  کتابخانه  این 
دار  اولویت  اعتبار موجب شد علیرغم  و کمبود 
ونهم  در دولت دهم  آن  انجام  این طرح  بودن 

اسالمی  وارشاد  فرهنگ  نشود.مدیرکل  میسر 
استان عنوان کرد: در دولت دهم دستور دولت 
مبنی بر انجام مصوبات قبلی و پرهیز از شروع 
طرح های عمرانی جدید انجام این طرح را به 

تاخیر انداخت. وی یادآورشد: راه اندازی کتابخانه 
مرکزی در بیرجند ضروری بوده و اکنون به ناچار 
مردم باید تا احداث کتابخانه مرکزی مشکالت 

پیش رو را تحمل کنند.

خراسان  مرکزی  کتابخانه  ساخت 
جنوبی از مسئوالن مطالبه شود

کتابخانه های  نهاد  امور  سابق   مدیرکل 
به   92 سال  که  سفری  در  نیز  کشور  عمومی 
از رسانه های   خراسان جنوبی داشت به یکی 
دلیل  به  کتابخانه  این  ساخت  گفت:  استان  
مانده  زمین  بر  کنون  تا  اعتبارات  کمبود 
ساخت  اینکه  بیان  با  شمشیری  است.ابراهیم 
مطالبه  مسئوالن  از  باید  مرکزی  کتابخانه 
کتابخانه  این  ساخت  با  کرد:  عنوان  شود، 
این  های  کتابخانه  عرصه  در  بزرگ  تحولی 
استان به وجود می آید.وی بیان کرد: با کمبود 
خیرین  کمکهای  از  باید  فعلی  اعتباری  منابع 

کنیم. استفاده  کتابخانه   این  ساخت  برای 

48 میلیارد ریال تحفه معاون وزیر
به کتابخانه مرکزی بیرجند

و  فرهنگ  وزیر  معاون  گذشته  روز  چند  اما 
ارشاد که به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه 
از  بود  کرده  سفر  استان  به  کتاب  نمایشگاه 
برای  ریالی  میلیارد  اعتباری480  اختصاص 
به  مشروط  استان  مرکزی  کتابخانه  ساخت 
خبرهایی  البته   . بود  داده  خبر  زمین  تامین 
گویای  شده  منتشر  ها  رسانه  سوی  از  که  
سوی  از  وزیر  معاون  که  است  موضوع  این 
برای  زمین  نشده که  توجیه  استانی  مسئوالن 
ساخت کتابخانه وجود دارد و فقط اعتبار برای 

خرید زمین باید تخصیص یابد. 

پروژه ملی که ده سال 
از اعتبارات ملی بی بهره ماند 

های  کتابخانه  نهاد  مدیرکل  خبر  همین  پیرو 
عمومی استان در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد 
که زمینی با مساحت ۱0 هزار متر مربع در بلوار 
مرکزی  کتابخانه  ساخت  برای  ناصری  شهید 

تومان میلیون   438 که  شده  گرفته  نظر   در 
شهرسازی  و  مسکن  سوی  از  آن  قیمت  نیز 
اعالم شده است. محمد رضا رضایی از اعتباری 
در سال 93 برای این پروژه یاد کرد و گفت: 
تخصیص  سال  آن  در  تومان  میلیارد   4 مبلغ 
یافت که به دلیل مشکالتی اداره کل فرهنگ 
از  وی  کند.  جذب  را  آن  نتوانست  ارشاد  و 
برای  اخیر  سال  سه  در  خود  های  پیگیری 
افزود:  پروژه  سخن گفت و  این  اعتبار  جذب 
باید  گرفته  ملی  اعتبار  ارشاد  که  میلیاردی   4
که  شد  می  هزینه  متفاوتی  های  پروژه  برای 
هنوز سهمی از  این پول به کتابخانه مرکزی 
های  کتابخانه  نهاد  مدیرکل  است.   نرسیده 
عمومی استان  خاطر نشان کرد:  اعتباری که 
فقط  شده  اعالم  وزیر  معاون  سوی  از  اخیرا 
صورتی  در  و  شد  خواهد  زمین  خرید  صرف 
و  مسکن  با  قرارداد  و  خریداری  زمین  که 
تامین  برای  توان  می  شود  بسته  شهرسازی 
مذاکره  وارد  ارشاد  وزارت  با  آن  اعتبار ساخت 
ساخت  برای  که  کرد:  تصریح  رضایی   شد. 
 480 که  زمین  ارزش  از  جدای  پروژه  این 
تومان  میلیارد   ۱5 تقریبا  است  تومان  میلیون 
است  ذکر  به  الزم  است.  شده  برآورد  هزینه 
مشابه  نیز  ایالم  مرکزی  کتابخانه  پروژه  که 
همین پروژه است که عملیات آن در سال 80 
مناسبی  اعتبارات  خاطر  به  اما  بود  شده  آغاز 
یافت  اختصاص  آن  به  یازدهم  دولت  در  که 
قبل  سال  فجر  دهه  سال   ۱5 گذشته  از  پس 
به بهره برداری رسید. حال باید دید پروژه ملی 
سال   ۱0 از  بعد  که  بیرجند  مرکزی  کتابخانه 
کند  جذب  نتوانسته  چشمگیری  اعتبار  هنوز 
 چند سال دیگر باید همچنان در حد مصوبه ای 
روی کاغذ باقی بماند. الزم به یادآوری است 
که در خراسان جنوبی سرانه مطالعه 69 دقیقه 
است که این رقم در کشور 76 دقیقه می باشد 
مطالعه  سرانه  دقیقه   59 با  اردبیل  استان  و 
سالهاست که صاحب کتابخانه مرکزی است. 
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شکسته شدن طلسم 10 ساله ،  با یک وعده 480 میلیون تومانی 

سردار شجاع در همایش پلیس امنیت و اصناف تاکید کرد:

برزجی- فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به 
آمار اصناف استان تاکید کرد: خراسان جنوبی و به 
خصوص در شهر بیرجند متدین ترین بازارها را در 
کشور دارد.   سردار شجاع در همایش پلیس ، امنیت 
و اصناف، خاطر نشان کرد:  نقش اصناف در حوزه 
امنیت بسیار پر رنگ و موثر است . وی در ادامه از 
تفاوت بازار در زمان قبل و بعد از انقالب یاد کرد 
و گفت: با توجه به اینکه امسال چهلمین سالگرد 
 پیروزی انقالب را جشن می گیریم  تالش های

بازاریان در حوزه تامین  ارزاق عمومی مردم کامال 
که  فراوانی  مشکالت  علیرغم  و  است  مشهود 
اصناف در تامین هزینه های خود دارند به صورت 

جهادگونه به مردم خدمت می کنند. 

فروش اینترنتی کاالی قاچاق،
ضربه تجارت الکترونیک به بازار سنتی 

فرمانده نیروی انتظامی استان  همچنین از توسعه 
تجارت الکترونیک و ضربه ای که این نوع تجارت 
به بازار سنتی می زند سخن گفت و افزود: یکی 
از تهدیداتی که در این حوزه وجود دارد عرضه 
کاالهای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی است 
که باید برای آن فکری اساسی کرد. سردار شجاع  
تولید  در  بازاریان  و  اصناف  نقش  اینکه  بیان  با 
امنیت قابل توجه است خاطر نشان کرد: اتحاد 
بین اصناف بیرجند نشان از تدین آنهاست و این 
امر وجه تمایز بازار بیرجند با بازار شهرهای بزرگ 
کشور است. وی ادامه داد: در بازار بیرجند با توجه 
انحرافات  تبلور مسایل دینی شاهد کمترین  به 

مالی ، شرعی و قانونی هستیم . 

لزوم رعایت نکات ایمنی در اصناف

فرمانده نیروی انتظامی استان همچنین از نقش 
بازاریان در مباحث فرهنگی یاد کرد و گفت: توجه 
به عرضه محصوالت متناسب با فرهنگ اصیل 
 مردم و ورود کاالهای ایرانی اسالمی می تواند

شود.  محسوب  بازاریان  فرهنگی  خدمات  از 
سردار شجاع با اشاره به نقش حمایتی پلیس از 
اصناف نیز گفت: بازار و اصناف بیرجند می تواند 
با بکارگیری نیروی انسانی در جلوگیری از وقوع 
برخی از جرایم ناشی از بیکاری نقش موثر داشته 
در  ایمنی  نکات  رعایت  به  ادامه  در  وی  باشد. 
اصناف تاکید کرد و افزود: گرچه فرهنگ اعتماد 
پذیری در بازار بیرجند وجود دارد اما باید مسایل 
امنیتی برای جلوگیری از وقوع جرایم در هر واحد 

صنفی رعایت شود. 

اصناف از توان شرکت های حفاظتی و 
مراقبتی در بازار استفاده کنند

فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به تالش 
نیروی انتظامی در پیشگیری از وورد کاالی قاچاق 
به بازار گفت: امیدواریم این موضوع باعث رونق 

بیشتر بازار استان باشد. سردار شجاع همچنین 
های شرکت  توان  از  اصناف  استفاده   خواستار 
حفاظتی و مراقبتی در بازار شد و گفت: علی رغم 
اینکه مردم بیرجند زیاد تمایل به خرید از پاساژ را 
ندارند اما می توان در همین بازار قدیم بیرجند 
نیز از نیروهای شرکت حفاظتی و مراقبتی برای 
پایین  اقبال  به  استفاده نمود. وی  امنیت  تامین 
مردم استان در استفاده از دوربین های مداربسته 
مغازه ها اشاره کرد و گفت: استفاده از دوربین های 
مداربسته اگر فرهنگ سازی شود حتی در کشف 

جرایم از قبیل قتل نیز موثر است.  

های  اسم  از  شجاع  سردار  انتقاد 
نامتعارف در اصناف

 فرمانده نیروی انتظامی در ادامه از استفاده اسم های 
افزود:  و  کرد  انتقاد  اصناف  بین  در  نامتعارف 
باید با شناخت و تحقیق بیشتر نام مغازه ها و 
ضمن  وی  شود.  انتخاب  شده  استفاده  عالیم 
اعالم آمادگی برای برگزاری دوره های آموزش 
همگانی برای جامعه اصناف گفت: باید آگاه سازی 

در خصوص سرقت های قشر  این  برای   الزم 
اینترنتی از حساب های بانکی و تامین امنیت 
اتاق  رئیس  شناس  پذیرد.یزدان  صورت  بازار 
برای  آرام  روانی  جو  ایجاد  نیز  استان  اصناف 

کسب و کار را از الزامات حوزه اصناف دانست و 
گفت: امنیت جزو اساسی ترین نیازهای ماست 
که حاصل دالوری های نیروهای انتظامی است. 
وی به نمایندگی از جامعه اصناف مراتب قدردانی 
اعالم  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  به  را  خود 

داشت و گفت: اگر خدمات این نیروهای خدوم 
نبود اکنون کشور صاحب شوکت و عظمت نیز 
نمی بود. وی در ادامه کسب  رتبه اول نیروی 
انتظامی استان در پاسخگویی به مردم را نشان 

از ایجاد فضای مناسب برای ارتباط عمومی با 
نیروهای نظامی دانست. الزم به ذکر است در 
این همایش از تعدادی خیرین امنیت و فعاالن 

آموزش همگانی در حوزه اصناف تقدیر شد
)Ava.news11@gmail.com(

بازار بیرجند متدین ترین بازار کشور   

عکس ها از اینترنت
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رفع مزاحمت پیامکی تا پایان مهر؛ چنانچه زائران اربعین نیاز به دیتا دارند، بهتر است که از سیم کارت عراقی استفاده کنند

مهر- وزیر ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهر پیامک های مزاحم تبلیغاتی را گزارش و این مشکل را حل کند. محمدجواد آذری جهرمی در مورد مقرون به صرفه بودن استفاده از 
سیم کارت های ایرانی در ایام اربعین نیز گفت: سال گذشته مشکلی که برخی مردم با سیم کارت های ایرانی داشتند، هزینه دیتا باال بود که زائران را ناراضی می کرد. امسال ما می گوییم که مردم شرایط را بررسی کرده و 
سپس نسبت به خرید سیم کارت عراقی و یا ایرانی اقدام کنند چرا که هزینه دیتا در رومینگ بسیار گران است و زائران باید مواظب باشند که دیتایی که استفاده می کنند، به سرعت با اتمام بسته و حجم روبرو می شود. چهارشنبه * 19 مهر 1396 * شماره 3904

یادداشت

چاره این 
هوشمندهای پر دردسر، 
نظارت هوشمندانه است

* ثنا فاطمی

Android  به زبان ساده سیستم عاملی است 
از  بیش  توسط  که  هوشمند  گوشی های  برای 
آندروید  می شود.  پشتیبانی  معروف  کمپانی   ۳۰
»اوپن سورس« است و توسعه دهندگان می توانند 
برنامه های مختلفی برای این سیستم عامل بنویسند. 
آن روزها و سال های اولیه ورود و نفوذ موبایل به 
خانواده، دستگاه های تلفن همراه در مقایسه با انواع 
چندانی  جذابیت  و  پیشرفت  فعلی شان،  گوناگون 
نداشتند. ولی همیشه و از همان ابتدای راه، حتی 
بدون پیشرفت و جذابیت، کمک حال خوبی برای 
پدر و مادرها به شمار می رفت. مثاًل می شد بچه های 
شش تا دو سال را با پخش و تکرار هزارباره یکی 
از موسیقی های زنگ موبایل آرام و سرگرم کرد. آن 
موقع بزرگ ترین نگرانی پدر و مادرها این بود که 
کودکشان به اشتباه شماره کسی را نگیرد و مثاًل 
قبض  پول  افزایش  به  منجر  کودک  اشتباه  این 
موبایل نشود. ظاهراً هر چه امکانات دستگاه های 
تلفن همراه بیشتر شد، میزان و قدرت نفوذ آن ها 
در خانواده و کودکان نیز افزایش یافت. والدین برای 
آرام کردن کودکان خود به جای حرف زدن با آن ها 
و توجه کردن به آن ها فوراً موبایل را روشن کرده 
کودک  کنند.  آراَمش  تا  می دهند  کودک  دست  و 
بی گناِه از همه جا بی خبر هم، از  این حد از انعطاف 
می دهد  ترجیح  و  می کند  استقبال  مادرش  و  پدر 
اسباب بازی های ساکت و غیرجذاب خودش را کنار 
بگذارد و با اسباب بازی جذاب پدر و مادرش مشغول 
باشد. اما مشکل این جاست که االن دیگر کودک ما 
به دیدن چند عکس و پخش موسیقی قانع نمی شود. 
چیزهای بیشتری می خواهد. نمی خواهیم این جا از 
مضرات و آسیب های تلفن های همراه برای کودکان 
بگوییم. بلکه می خواهیم بدانید کودکی که توانسته 
در مدت زمان کوتاهی از عمرش به استفاده از این 
سیستم های هوشمند تلفن های همراه مسلط شود 
آرام مدرسه و تدریس  ُکند و  آیا می تواند سیستم 
تحمل  را  تحصیلی  ماه  نه  طول  در  قطره چکانی 
مثل  رسانه ای  قدرت  و  سرعت  که  کودکی  کند؟ 
را  اندروید  هوشمند  سیستم های  و  همراه  تلفن 
آرام،  تحصیل  و  سکون  تحمل  می کند،  تجربه 
برایش سخت و سیستم مدرسه برایش غیرجذاب 
می شود. انگیزه های تحصیلی اش کم رنگ می شود. 
به خانه می آید که سراغ موبایل برود! این جاست 
که ما ناخواسته کودک مان را در چند راهی زندگی 
قرار می دهیم و او نمی داند از کدام راه برود. راهی 
و  برود  باید  که  راهی  یا  است  جذاب  برایش  که 
وظیفه تعریف شده اوست؟ در اولین قدم سعی کنید 
کودکان تا می توانند و تا جایی که امکان دارد، دیرتر 
با موبایل آشنا شوند. سپس به او بگویید برای گشتن 
بین برنامه های اندروید از شما کمک بگیرد و شما در 
کنارش باشید. استفاده از این گونه وسایل را جایزه ای 
برای کارهای خوب کودک قرار ندهید. ضمناً استفاده 
زیاد از این برنامه ها کودک را به درونش هل می دهد 
و از اجتماعی شدن او به شدت جلوگیری می کند.

خبرها از گوشه و کنار

تلفنثابتهمپیامکمیفرستد؟

ایسنا- سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت مدت زیادی 
است که راه اندازی شده و امکان تبادل تلفن ثابت 
با شبکه سیار را ممکن ساخته است. سرویس پیام 
را  متنی  کوتاه  پیام های  ارسال  ثابت،  تلفن  کوتاه 
در شبکه های تلفن ثابت و هم چنین امکان تبادل 
با شبکه سیار را ممکن می کند. هر پیامک فارسی 
۶۹ کاراکتر و پیامک انگلیسی ۱۵۹ کاراکتر است 
و در صورتی که متن پیام بیشتر از حداکثر حروف 
این  می شود.  برابر  دو  آن  هزینه  باشد،  تعیین شده 
از  ابتدا  است.  استفاده  قابل  روش  چند  به  قابلیت 
طریق گوشی هایی که استاندارد بوده و قابلیت ارسال 
و دریافت پیامک را دارا باشند. تمام مشترکان تلفن 
ثابت می توانند با تهیه این گوشی ها و وارد کردن 
شماره ۹۷۱۷۰۰۰ به عنوان )SMS Center( از 
این سرویس بهره مند شوند. در این روش نیاز به 
دوم،  روش  نیست.  اولیه  وجه  پرداخت  و  ثبت نام 
ارسال و دریافت پیامک انبوه با مراجعه به سایت 
asanak.ir است. برای ثبت نام در این سایت و 
خرید سرویس دلخواه، در این حالت ارسال و دریافت 
پیامک ها با شماره تلفن ثابت متقاضی و یا هر شماره 
خاص دیگر با پیش شماره ۰۲۱، از طریق اینترنت 
انجام خواهد شد. اینکار برای متقاضیان حقیقی و 
حقوقی امکان پذیر است. مدارک مورد نیاز متقاضیان 
حقیقی کپی کارت ملی و آخرین قبض پرداختی 
کپی  حقوقی،  متقاضیان  برای  و  موردنظر  تلفن 
روزنامه رسمی شرکت،  آخرین  و  تاسیس  آگهی 
و  شرکت  نماینده  ملی  کارت  یا  شناسنامه  کپی 
معرفی رسمی نماینده شرکت به آسانک است.

نام»ا...«برآثارباستانیسوئد

فرارو- پژوهشگران باستان شناسی در سوئد آثاری 
کشف کردند که بر آن لفظ جالله “ا...” و نام “علی” 
منقوش شده است. هفته گذشته محققان »دانشگاه 
آپساال«، لباس هایی متعلق به دوره »وایکینگ ها« 
و  “ا...”  نام های  آن ها  روی  بر  که  کردند  کشف 
“علی” وجود داشته است. این لباس های ابریشمی 
دارای نوشته ای به خط کوفی بود و در خالل کاوش 
سوئدی  شهر  در  واقع  »وایکینگ ها«  قبرهای  در 
اشاره  با  صباح  دیلی  روزنامه  آمد.  بدست  “بیرکا” 
به این مسئله نوشت: کشف این آثار »سوال هایی 
درباره روابط میان مسلمانان و تمدن اسکاندیناوی 
پژوهشگر  الرسون،  آنیکا  است.«  کرده  مطرح 
خبرگزاری  به  آپساال  دانشگاه  در  باستان شناسی 
آناتولی گفت که ممکن است وایکینگ ها از اسالم 
و “ایده زندگی ابدی در بهشت پس از مرگ” تاثیر 
پذیرفته باشند. پیش تر، این پژوهشگر طی بیانیه ای 
ساکنان  که  شده  نوشته  قرآن  در  داشت:  اظهار 
بهشت لباس های ابریشمی خواهند پوشید، این امر 
به همراه نوشته )یافت شده( روی پارچه، ممکن 
است تکرار )استفاده( گسترده از ابریشم در قبرهای 
 ۲۰۱۵ سال  در  کند.  تبیین  را  واکینگ ها  دوره 
پژوهشگران سوئدی دانشگاه استوکهلم، یک حلقه 
متعلق به قرن نهم در یک قبر وایکینگ پیدا کردند 

که بر روی آن عبارت “برای ا...” وجود داشت.

هدیهجالبشرکتخودروساز

بهرانندگانزنعربستانی!

کارگر آنالین- شرکت های خودروسازی موجی 
از انواع تبلیغات را برای جذب مشتریان زن سعودی 
که به تازگی مجوز رانندگی در این کشور دریافت 
کرده اند، به راه انداخته اند. در این میان شرکت 
رنوی فرانسه پا را فراتر گذاشته و اعالم کرده به 
۷ زن نخستی که در عربستان گواهینامه رانندگی 
خود را به نمایندگی شرکت رنو در این کشور ارائه 
کنند، ۷ خودروی جدید هدیه می دهد. این ۷ راننده 
خوش شانس، خودروی مدل کپچر شرکت رنو را 
جایزه خواهند گرفت. مروان هایداموس، مدیرعامل 
بخش خاورمیانه شرکت رنو در این باره گفت: »رنو 
کپچر اولین مدل تولید شده توسط رنو است که 
نیمی از تیم طراحی آن را متخصصان زن تشکیل 
می دهند. در واقع کل خط تولید ما به خوبی برای 
مشتریان  و  است  مناسب  زن  کنندگان  استفاده 
جدید سعودی را که به تازگی اجازه رانندگی پیدا 
سپتامبر   ۲۶ روز  کرد.«  خواهد  جذب  اند  کرده 
پادشاه عربستان در حکمی به زنان اجازه رانندگی 
اعطا کرد. این حکم از ۲۴ ژوئن سال اینده اجرا 
خواهد شد. وزارتخانه ها و ادارات دولتی عربستان 
۳۰ روز فرصت یافته اند تا سیاست ها و فرآیندهای 
خود را برای اجرای این حکم هماهنگ کنند.

قاری قرآن، مخترع، ورزشکار، پژوهشگر، نویسنده و ... 

جوانیباکولهباریازموفقیتهاوآرزوها...
امین جم- حسین ا... رسانی متولد ۱۳۷۶ در بیرجند 
نرم  گرایش  کامپیوتر  مهندسی  رشته  دانشجوی  است. 
دل  صبح  یک  در  بیرجند.  دولتی  دانشگاه  در  افزار 
استعداد،  با  موفق،  جوان  این  میزبان  بهاری  انگیز 
ها  موفقیت  از  باری  کوله  با  ناپذیر  خستگی  و  خالق 
اصواًل  هستم.  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  اهداف  البته  و 
عالقه چندانی به مصاحبه کردن ندارد اما بسیار خوش 
توان  می  که  بعدی   چند  انسان  یک  است.  مصاحبه 
او چندین مصاحبه تخصصی  از  در حوزه های مختلف 
را  ها  آن  همه  کردم  سعی  مصاحبه  این  در  اما  گرفت 
تجمیع کرده و در مورد تعدادی از این ابعاد شخصیتی 
با ایشان را در ادامه  حرف بزنیم. گفتگوی شیرین من 

می خوانید.

گرفتید  جایزه  آن  برای  که  موفقیتی  اولین 
یادتان هست ؟ کجا و برای چه بود؟

زمینه  در  بودم  دبستان  دوم  وقتی   8۴ سال  بله. 
غیر  کردم.  دریافت  که  بود  تقدیری  لوح  اولین  درسی 
درسی هم در سال 8۵ در حالی که ۹ سال سن داشتم 
در رشته سرود و نمایش صحنه ای به ترتیب مقام اول و 
دوم را کسب کردم و اولین جوایزم در این مسابقات بود.

جایزه تان آن موقع چه بود؟

فک می کنم یک دست پارچ و لیوان بود. یا شاید هم 
بشقاب بود. دقیق خاطرم نیست. قبل ها خبری از کارت 
هدیه و جایزه نقدی نبود. همه جوایز از همین دست بود.

از آن زمان خاطره ای به یاد دارید که برای 
کنید؟ تعریف  ما 

است.  شیرین  همیشه  کودکی  خاطرات  یادآوری 
در  ای  صحنه  نمایش  مسابقات  روز  که  دارم  یاد  به 
تازه  باید صبحانه می خوردم. آن زمان   ابتدای نمایش 
بود  پیدا کرده  فالسک های دکمه ای و فشاری رواج 
این  با  چندانی  آشنایی  هنوز  کم  سن  دلیل  به  منم  و 
همه  مسابقه  از  بازگشت  از  بعد  نداشتم.  وسایل  نوع 
چای ها در ماشین ریخته بود. زیرا من فراموش کرده 
اولیه  حالت  به  و  دهم  فشار  را  فالسک  دکمه  بودم 
مان  سرپرست  بودیم  آورده  رتبه  چون  البته  برگردانم. 
زیاد  باشد(  نگهدارش  خدا  هرجا هست  شاءا...  ان  )که 
دعوایم نکرد. در آن سال دوستم که نقش مقابل من را 
دو صحنه  یکی  در  استرس،  دلیل  به  داشت  نمایش  در 
دیالوگ ها را جا به جا گفت و به همین دلیل دوم شدیم.

های  رشته  در  زیادی  مسابقات  در  شما 
ادبی  هنری،  ورزشی،  قرآنی،  از  اعم   مختلف 
و ...  شرکت کرده اید و حائز رتبه شده اید. 
رشته  و  ها  مسابقه  این  تعداد  از  آماری  آیا 

هایی که مقام آورده اید دارید؟

چند  یا  ام  کرده  شرکت  مسابقه  تعداد  چه  اینکه 
بررسی  دقیق  طور  به  را  ام  شده  رتبه  حائز  مسابقه 
حدود  دارم  خانه  در  که  تقدیری  های  لوح  اما  نکردم 
همان  به  مربوط  ترینشان  قدیمی  که  است.  مورد   ۵۰
سن 8  و ۹ سالگی است که خدمتتان عرض کردم و 
جدید ترینشان هم مربوط به یک هفته قبل مسابقات 
قرآن است که به لطف خدا حائز رتبه اول استان شدم.

سالگی  چند  از  قرآن.  بحث  به  بپردازیم 
شروع به قرائت قرآن کردید؟

وقتی کوچک بودم در حدود سن ۷ یا 8 سالگی در ماه 
مبارک رمضان هرشب همراه پدر با موتوری که داشتیم 
به جلسه قرآن می رفتیم و وقتی نوبت به من می رسید 
کردم.  می  تالوت  را  قرآن  کوچک  های  سوره  از  یکی 
آغاز قرائت قرآن بنده از آنجا بود. اما آموزش تخصصی 
را در سن ۱۴ سالگی آغاز کردم و به لطف خدا در اولین 
قرآن کریم - در سن ۱۵  استانی  در مسابقات  حضورم 
سالگی - که در شهرستان فردوس برگزار می شد حائز 

رتبه اول استان در مقطع شکوفه ها شدم.
 در مدرسه هم تالوت قرآن داشتید ؟

صف  در  قرآن  قرائت  برای  که  اولی  روز  بله. 
از خاطرم  وقت  انتخاب شدم هیچ  مدرسه  صبحگاهی 
از  یکی  که  بودم  دبستان  دوم  سال  شود.  نمی  پاک 
نیامده  سرکالس  مشکلی  دلیل  به  مان  معلم  روزها 
کالس  سر  مدرسه  پرورشی  معاون  عوض  در  بود. 
را  قرآن  تواند  می  کسی  چه  کرد  اعالم  و  شد  حاضر 
را  آیاتی  و  کردم  بلند  را  دستم  من  بخواند؟  باصوت 
این  و  قرار گرفت  توجه  مورد  به شدت  تالوت کردم. 
از  بود.  مدرسه  مراسم صبحگاهی  در  تالوت  راه  آغاز 
ای  مدرسه  و  تحصیلی  مقطع  هر  در  بعد  به  سال  آن 
که بوده ام در مراسم صبحگاه مدرسه تالوت کرده ام.

نظرتان  مد  که  هست  قرآن  از  خاصی  آیه 
باشد و به آن عالقه ویژه ای داشته باشید ؟

آیات قرآن همه خاص و ویژه هستند ولی برخی آیات 
آیه  به  به شخصه  کنند.  ایفا می  را  تری  پررنگ  نقش 
۵۳ سوره زمر عالقه ویژه ای دارم. جایی که خداوند به 
مهربانانه ترین حالت ممکن خطاب به بندگان گناهکار 
خودش می فرماید که از رحمت الهی ناامید نشوید چرا 
که )اگر توبه خالصانه انجام دهید( خداوند همه گناهان 
)مربوط به حق ا...( را می بخشد. به نظرم این آیه امید 

بخش ترین آیه قرآن است.

امید بخش ترین آیه را گفتید، به نظر شما  
ترسناک ترین آیه قرآن چیست ؟

و  کافران  حال  وصف  و  عذاب  آیات  از  جدای 
توصیف قیامت ، آیه آخر سوره زلزال به نظرم آیه ای 
اگر  آیه می فرماید که  این  ترسناک است. خداوند در 
به اندازه حتی سر سوزنی هم بدی و کار زشتی انجام 
مجازات  آن  بابت  و  دید  خواهید  را  آن  نتیجه  دادید، 

می شوید )چه در دنیا و چه در آخرت(

دوست دارید در زمینه قرآن به کجا برسید؟ 

را  خودم  اسم  بتوانم  که  برسد  روزی  دارم  دوست 
بند  بند  به  و  بگذارم  قرآن  قاری  واقعی،  معنای  به 

کنم.  عمل  میکنم  تالوت  که  چیزهایی 
در واقع دوست دارم درنهایت، عامل به قرآن باشم 
تا صرف قاری قرآن. مقام ها و رتبه ها مهم نیستند، 
توجه  باید  که  است  قرآن  به  عمل  است  مهم  آنچه 

باشیم.  داشته  آن  به  بیشتری 
تک  تک  به  همگی  که  برسد  روزی   امیدوارم 
اینصورت  در  بدون شک  کنیم.  عمل  قرآن  های  آیه 

شد. خواهد  برطرف  جامعه  مشکالت  از  خیلی 

شما  هم  اختراع  و  پژوهشی  های  زمینه  در 
موفقیت ها و پژوهش هایی را داشته اید. در 

بفرمایید. را  زمینه توضیحاتی  این 

پیش  سال  چندین  پژوهش،  و  تحقیق  زمینه  در 
تحقیق گسترده ای با عنوان “ ضایعات نان در ایران” 
از مسئولین استانی  انجام دادم که مورد توجه بسیاری 
و کشوری قرار گرفت که حتی چندین سال بعد هم به 
خاطر آن تقدیر شدم.  ورود بنده به بحث اختراع هم، 
به کالس سوم و یا چهارم دبیرستان برمی گردد. از آن 
اتفاقات  دوران به بعد همیشه سعی می کنم به اشیا و 
نظرات  و  ها  ایده  تا  کنم  نگاه  دیگری  ابعاد  از  اطراف 
بسیاری  کار،  این  با  کنند.  پیدا  و ظهور  فرصت حضور 
قرار  توجه  مورد  کمتر  که  مسائل  پنهان  زوایای   از 
بسیار  هم  انسان  ذهن  شود.  می  مشخص  گیرد  می 

خالق تر از قبل به کارش ادامه می دهد. 

به نظرتان مشکل اصلی در اختراعات چیست؟

مورد  این  در  که  نیستم  ای  اندازه  و  حد  در  من 
تحقیقات  زمینه  این  در  که  آنجا  از  اما  کنم  اظهارنظر 
ام عقیده دارم ما در کشورمان،  انجام داده  مختصری 
داریم  بسیاری  پرداز  ایده  و  نخبه  فکر،  جواناِن خوش 
خاک  ها  ذهن  در  یا  آنان  اختراعات  و  ها  ایده   که 
تنها  اختراعات  این  یا در پرونده ها. همه  می خورد و 
عدم  دلیل  به  آن،  از  بعد  و  شوند  می  کاغذها  ثبت 
خبری  خصوصی  بخش  و  مسئولین  کافی  حمایت 
اکنون  هم  مثال  طور  به  نیست.  سازی  تجاری  از 
وسایل  زمینه  در  مفیدی  و  کاربردی  بسیار  اختراعات 
اکثرشان  متاسفانه  اما  داریم  آب  مصرف  یا  و  خانه 
مناسب  ریزی  برنامه  و  گذاری  سرمایه  عدم  دلیل  به 
به  و  نرسیده  سازی  تجاری  مرحله  و  انبوه  تولید   به 
مهم  زمینه  این  در  اند.  نیافته  راه  مردم  های  خانه 
 ترین تفاوت کشور های توسعه یافته جهان را با ایران 
می توان در همین عدم تجاری سازی اختراعات عنوان 
زمینه  در  چندانی  تفاوت  کنم  نمی  فکر  گرنه  و  کرد 
کمیت و کیفیت اختراعات بین ایران و سایر کشورهای 
توسعه یافته جهان وجود داشته باشد. البته در این چند 
اتفاقات خوبی  استان خراسان جنوبی  سال خصوصا در 

رخ داده است که امیدوارم همچنان پایدار باشد.

در بین موفقیت هایتان، مقام های ادبی نیز به 
چشم می خورد. در این باره توضیح بفرمایید؟

نویسی  داستان  و  نویسی  مقاله  های  حوزه  در  بله؛ 
و  شعر  ادبیات،  به  درکل  و  ام  کرده  کار  مختصراً 
بپرسید  اینکه  از  قبل  اما  دارم.  خاصی  عالقه  نوشتن 
می گویم که شعر گفتن را بلد نیستم. ) باخنده ! (  از 
را خیلی  نظری  فاضل  معاصر، شعر های دکتر  شعرای 
ام  کرده  سعی  کنم.  می  دنبال  همیشه  و  پسندم  می 
اطالعاتم را همیشه در زمینه ادبیات و نگارش افزایش 
انشاء  خانه  در  وقت  هیچ  بودم.  که  راهنمایی  در  دهم. 
تفریح  زنگ  وقت  را  هایم  انشاء  اکثر  نوشتم.   نمی 
معلمان  های  اولویت  از  یکی  هم  معمواًل  نوشتم.  می 
صدا  این  از  یکی  در  بودم.  انشاء  خواندن   برای 
زدن ها که طبق معمول، انشاء ننوشته بودم، به پای تخته 
داستانم  واقع  در  خواندم.  را  متنم  بداهه  کاماًل  و  رفتم 
تعریف  و  ساختم  می  زمان  همان  در  بداهه  کاماًل   را 

می کردم. بین خودمان بماند در یکی دو جا هم موضوع 
پایان هنگامی که قصد  )باخنده( در  از دستم در رفت! 
برگشت به صندلی خودم را داشتم، با درخواست استاد 
استاد  مواجه شدم.  امضاء  برای  دفترم  بر تحویل  مبنی 
ما هم اصال سابقه از این نوع کارها را نداشت!!! صفحه 
هیچ  بدون  هم  استاد  و  دادم  استاد  تحویل  را   خالی 
عکس العملی صفحه خالی را امضا کرد. خالصه ماجرا 

کاماًل به خیر گذشت! ) باخنده (

خاطره جالبی بود. برویم سراغ ورزش؛ 
در چه رشته ی ورزشی فعالیت کرده اید؟ 

شهرستان  درسطح  کشتی  و  میدانی  و  دو  زمینه  در 
استان مقام هایی دارم. در رشته های ژیمناستیک،  و 
فعالیت  هم   ... و  بدمینتون  میز،  روی  تنیس  شطرنج، 

مختصری داشته و دارم.

خواستید  نمی  را  دیگری  رشته  شما  احیاناً 
شروع کنید و ادامه دهید؟

تکواندو  و  کاراته  های  رشته  به  اتفاقًا   ) خنده!  با   (
هم عالقه دارم!!! اما هیچ وقت فرصت فعالیت در این 

رشته ها دست نداده است.

انتخاب  را  رشته  یک  اگر  نظرتان   به 
می کردید و تمام وقت و تمرکزتان را در این 

رشته می گذاشتید بهتر نبود ؟

ورزش  به  من  اما  است  درست  کاماًل  شما  حرف  بله 
بیشتر به دید یک سرگرمی و تفریح نگاه کرده ام تا یک 
کار حرفه ای. بارها فرصت های خوبی در این زمینه بوده 
اما ترجیح داده ام که به همین سطح محدود اکتفا کنم. 

نمی دانم! شاید دلیل آن وقت کم بوده باشد.

این همه فعالیت جانبی دارید پس کی وقت 
ریزی  برنامه  چطور  بخوانید؟  درس  کنید  می 

می کنید که به همه کارهایتان برسید؟

چند  برای  ریزی  برنامه  که  اینست   واقعیت 
سخت  واقعا  ندارند  هم  با  ارتباطی  هیچ  که  ای  زمینه 
است و گاهی اوقات واقعا اوضاع از دست انسان خارج 
می شود. اما همیشه سعی میکنم در حدی که از مدرسه 

و دانشگاه اخراج نشوم درسم را بخوانم. )باخنده( 
* نکته ای که باید حتمًا در این جا ذکر شود این است 
که هم اکنون که این گفتگو را انجام می دهیم حسین 

یکی از معدل الف های رشته خودش در بیرجند است.

الگوی شما در زندگی چه کسی است ؟

 در قسمت های مختلف اعم از کار، اخالق، قرآن، 
مثال  برای  دارم.  متفاوتی  های  الگو  زندگی  و  ورزش 
یکی از الگو های من همیشه ابوعلی سینا بوده است. 
این دانشمند بزرگ ایرانی ۵8 سال عمر کرده است و 
شعر،  فلسفه،  پزشکی،  از  اعم  مختلفی  های  رشته  در 
جغرافیا و... تخصص پیدا کرده است. سوالی که برای 
است  مطرح  نیز  همچنان  و  بوده  مطرح  همیشه  من 
عمر  در  تواند  می  قدر  چه  یک شخص  که  است  این 
کوتاه خود در رشته های مختلف علوم به این درجه از 
تخصص برسد. شیخ الرئیس ابوعلی سینا به این مهم 
و  خود  زمان  سرآمد  لحاظ  این  از  و  کرده  پیدا  دست 
حتی سرآمد تمام تاریخ شده است. فکر می کنم دلیل 
از  جلوگیری  و  وقت  شمردن  غنیمت  تنها  مسئله  این 

اتالف آن توسط ایشان بوده است.

و سخن آخرتان ؟

برخی  و  بزرگوار  معلمان  مادر،  و  پدر  از  باید  انتها  در 
هم  مختصری  موفقیت  اگر  کنم.  تشکر  عزیزم  دوستان 
دارا  این موفقیت  را در  بنده کمترین نقش  حاصل شده، 
بوده ام و همه داشته ها و نداشته هایم را تا روزگار هست 
مدیون این بزرگواران هستم. از لطف شما هم بابت دعوت 
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خطرناک   2 و   10 ساعت  های  موقعیت  در  ماشین  فرمان  گرفتن 
است. چون موقع باز شدن کیسه هوا دستهایتان به شدت به صورت تان 

برخورد می کند. بنابراین بهترین حالت موقعیت 3 و 9 است.
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خواندنی ها

چگونگیدریافتوامومجوزخروج

ازکشوردانشجویانمتقاضیسفراربعین

عمره  ستاد  اعزام  و  اجرایی  معاون  دانشجو- 
خبر  این  توضیح  در  دانشگاهیان  عتبات  و 
سامانه  به  مراجعه  با  باید  دانشجویان  گفت: 
آدرس به  دانشگاهیان  اربعین  ملی   ستاد 

ثبت  از  پس  و   www.sagha-noor.ir  
درخواست خروج از کشور و معرفی ضامنشان ثبت 
نام خود را انجام دهند. از طریق سیستم فرمی در 
اختیار دانشجویان قرار می گیرد که آن را باید تحویل 
دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه خود کنند. ستاد 
نسبت  دانشجویان  اطالعات  دریافت  از  پس  نیز 
عمومی  وظیفه  سازمان  به  اطالعات  ارسال  به 
ثبت  از  افزود: پس  زارع  اقدام خواهد کرد. محمد 
اطالعات در سامانه ناجا، اطالعات دانشجویان به 
دانشگاه محل تحصیل دانشجو ارسال و پس از تایید 
دانشگاه، اطالعات مجددا به سازمان وظیفه عمومی 
ارسال و سازمان اقدام به صدور مجوز خروج از کشور 
می نماید. وی تاکید کرد: امکان صدور مجوز برای 
تحصیلی،  سنوات  اتمام  مشکل  که  دانشجویانی 
فارغ التحصیلی و موارد این چنینی داشته باشند، 
وجود نخواهد داشت. گفتنی است؛ مذاکرات الزم 
جهت اعطای وام اربعین با صندوق رفاه دانشجویان 
طریق  از  شدن  نهایی  از  پس  و  شده  انجام 
سایت لبیک به اطالع زائرین گرامی خواهد رسید. 
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وقتی محبت را دریغ می کنید 

مهرطلب، کسی است که نیازمند و محتاج مهر دیگران 
و تایید آنهاست چون نیاز نوازشی او در دوران کودکی 
به درستی پاسخ داده نشده است. نیاز به محبت، عشق 
بی قید و شرط، تایید و توجه والدین و دیگران از نیازهای 
اصلی کودکان است و زمانی که این نیازهای کودک 
نادیده گرفته می شود و والدین نمی توانند پاسخ سالم 
سازنده، درست و به جایی به این نیازها بدهند، الگوهای 
رفتاری تاییدطلبانه و مهرطلبانه را در درون او به شدت 

تقویت می کنند.
در این شرایط فرد برای گرفتن مهر دیگران حاضر است 
دست به انجام هر کاری بزند. درواقع آنچه که به عنوان 
نیاز عاطفی در کودکی وجود داشته، به خوبی از سوی 
پدر و مادر ارضا نشده و به این ترتیب این فروخوردن 
ها و سرکوب شدن نیازهای عاطفی در کودک، او را به 

سوی مهرطلبی سوق داده است.
وقتی ما به عنوان پدر و مادر کودکمان را به هر دلیل و 
به خاطر هر کاری توبیخ می کنیم یا به ندرت کارهایش 
را تایید می کنیم، این احساس را در او به وجود می آوریم 
که همه تقصیرها و اشتباهات به گردن اوست. در نتیجه 
او را دچار استرس می کنیم و به این ترتیب هر روز او را 
بیشتر به سمت چاه مهرطلبی هل می دهیم.وقتی با فرد 
مهرطلب مواجه می شویم، قرار نیست فقط انگشت اتهام 
مان را به سمت والدین بگیریم و رفتارهای نادرست آنها 
را عامل بروز این اختالل شخصیتی بدانیم بلکه گاهی 
وقت ها این جامعه است که نسلی را مهرطلب می کند.

نقش اول اجتماع آموزشی است که باید به پدر و مادر 
بدهد. مفهوم آموزش از این نظر برای والدین اهمیت دارد 

که بدانند فرزندپروری کار بسیارسختی است.

با ادعا به بزرگی نمی رسی!
شغالی به دروِن خم رنگ آمیزی رفت و بعد از ساعتی 
بیرون آمد، رنگش عوض شده بود. وقتی آفتاب به او 
سبز  می شد.  رنگارنگ  و  می درخشید  رنگها  می تابید 
من  گفت  و  شد  مغرور  شغال  زرد.  و  آبی  و  سرخ  و 
مغرورانه  و  رفت  شغاالن  پیش  بهشتی ام،  طاووس 
ایستاد. شغاالن پرسیدند، چه شده که مغرور و شادکام 
هستی؟ غرورداری و از ما دوری می کنی؟ این تکّبر و 
غرور برای چیست؟ یکی از شغاالن گفت: ای شغالک 
آیا مکر و حیله ای در کار داری؟ یا واقعًا پاک و زیبا 

شده ای؟ آیا قصِد فریب مردم را داری؟
مانند  نگاه کن،  زیبای من  رنگهای  در  شغال گفت: 
ستایش  مرا  هستم.  پرنشاط  و  رنگ  صد  گلستان 
دنیا  افتخار  باشید. من  فرمان من  به  و گوش  کنید. 
هستم. من نشانه لطف خدا هستم، زیبایی من تفسیر 
عظمت خداوند است. دیگر به من شغال نگویید. کدام 
شغال اینقدر زیبایی دارد. شغاالن دور او جمع شدند 
او را ستایش کردند و گفتند ای واالی زیبا, تو را چه 
بنامیم؟ گفت من طاووس نر هستم. شغاالن گفتند: 
نیست.  نه,  گفت:  است؟  طاووس  مثل  صدایت  آیا 
گفتند: پس طاووس نیستی. دروغ می گویی زیبایی و 
صدای طاووس هدیه خدایی است. تو از ظاهر سازی 

و ادعا به بزرگی نمی رسی.

دل من محکمه  ایست، که به من می گوید همه 
را دوست بدار، به همه خوبی کن و اگر بد دیدی

 دل به دریای محبت بزن و بخشش کن.

زندگی رودخانه ایست که مدام به سمت آینده در 
جریان است. هیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل 

رد نمی شود.برخیز و به سمت پیروزی حرکت کن.

یک هم نفِس قفس برایم بفرست
یک سنگ صبوِر آشنایم بفرست
دلتنگ برای گریه کردن هستم

یک شانه برای گریه هایم بفرست »سعید عندلیب«

زندگی مثل اتوبوس شلوغی است که تا جایی
 برای نشستن پیدا میکنی  راننده میگه آخر

 خطه پس »قدر لحظه های زندگیت را بدان« 

من امروز پر از آرامِش ناِب الهی هستم،
 و اجازه می دهم تا همه ی اتفاقاِت خوب 

و شگفت انگیز برایم رخ دهند  خدایا سپاسگزارم

توجه به اخالق از اولین لحظات آغاز زندگی بشر تجلی 
سایر  از  انسان  تمایز  دّری مالك  اخالق چون  و  نموده 
اخالق  آدمیت.  مقام  گاه  تجلی  و  است  بوده  موجودات 
در  همواره  بشر  ضروری  نیازهای  از  یكی  عنوان  به 
از  تغییر مكان  و  با گذشت زمان  و  باقی است  او  درون 
برای جلوگیری و حل و رفع مشكالت  میان نمی رود. 
اخالقی و اجتماعی و سازگاری و برخورد موثر و منطقی 
با موقعیت های گوناگون زندگی و تامین سالمت روانی و 
اجتماعی افراد جامعه بایستی به موضوعات آداب معاشرت 
و اخالقیات جامعه توجه كافی داشت و با فرهنگ سازی 
اخالقیات  ضد  بروز  از  جامعه،  افراد  رسانی  اطالع  و 
جلوگیری نموده و در نتیجه جامعه ای خالی از هر گونه 
مفاسد اخالقی را به ارمغان آورد. در این بخش با توجه 
به موضوع راز داری بیانگر این مطلب می باشیم كه حفظ 
اسرار از مواردی است كه سالمت روانی و اجتماعی جامعه 
در گرو حفظ آن می باشد.راز و البته حفظ آن مقوله ای 
است كه همیشه با آدمی بوده است. این كه فرد رازش را 
به چه كسی بگوید و به چه كسی نگوید، دغدغه ای است 
كه همواره ذهن آدمی را به خود مشغول داشته است. یكی 
از دشوارترین مواقع در زندگی آدمی وقتی است كه بفهمد 
رازش فاش شده و دشوارتر از آن وقتی است كه بفهمیم 
این راز از سوی فردی خودی فاش شده كه زمانی محرم 

اسرارمان بوده است.

راز حق الناس است 
راست  چیست؟  هستم  گفتنش  درحال  كه  حرفی  این 
شكل  كنم؟  بیان  را  آن  دارم  اجازه  است؟  دروغ  است؟ 
به  اطالعاتی  چه  انتقال  حال  در  است؟  درست  گفتنم 
شنونده خود هستم؟  عواقب احتمالی این حرفم چیست؟  
اگر بدانید كه یك لحظه بی مالحظگی به ظاهر ساده شما 
خطرناك  می تواند  حد  چه  تا  راز  یك  نداشتن  نگه  در  
 - شماست  كمر  به  كه  نارنجكی  مثل  احتماال   - باشد 
مواظب ضامن آن خواهید بود. راز، یكی از انواع حق الناس 

محسوب می شود.
زندگی خصوصی  اسرار  فاش شدن  از  كه  همانطور  پس 
بترسید و خیالتان  راز مردم  از گفتن  خودتان می ترسید، 
جمع باشد كه كامال ترس بجایی دارید. این خطر را جدی 

بگیرید و با ضامن این نارنجك هیچ وقت بازی نكنید.
زبان شما، ضامن نارنجك است 

می رود  خطا  به  كه  تیری  مانند  را  زبان  مؤمنان  امیر 
زبان  از  می كند:  وصفش  اینگونه  و  می شمرد  خطرناك 

بترسید كه آن تیری است كه )بسیار( به خطا می رود.«
آنقدر این صفت  شناخته شده است كه بسیاری از كنایه ها 
مثل اینكه »فالنی دهان لق است«، »دلش در و طاقچه 
ندارد« و »سفره  دلش را هر جایی باز می كند« یا »حرف 
كسی را این طرف و آن طرف می برد« و نظایر آن اشاره 

به همین صفت زبان دارند. 

 کمتر حرف بزنید
در  باید  باشید  خود  زبان  مراقب  بتوانید  اینكه  برای   
قدم اول كمتر حرف بزنید. كسی كه پر حرفی می كند 
به  می دهد.  دست  از  را  حرف هایش  پردازش  در  دقت 
همین خاطر است كه افراد پر حرف برای رازداری چندان 
قابل اطمینان نیستند. اگر می خواهید رازدار باشید كمتر 
حرف بزنید تا  چیزی كه نباید بگویید، ناگهان از دهانتان 

بیرون نپرد. مطمئن باشید ضرر نمی كنید.
با شیوع غیبت بجنگید! 

اگر كسی با اشتیاق، برای گفتن راز دیگران به سراغ شما 
می آید و با بی میلی شما به شنیدن آن راز روبه رو شود 
مشتری  به دنبال  بعد  دفعه  حتما  بخورد،  بسته  در  به  و 
راز  گفتن  برای  باشید  زبانی  نه  بود.  خواهد  دیگری 
از  خدا  خلق  اسرار  شنیدن  برای  گوشی  نه  و  دیگران 
زبان دیگری. اگر همه اینطور باشیم حلقه شایعه خواهد 

شكست و بازار آبروبری و غیبت كساد خواهد شد. 
مواظب عادت های غلط باشید 

راز   چه  راز،  یك  افشای  باعث  كه  چیزهایی  از  یكی 
خودتان و چه راز دیگری می شود عادت های غلطی است 

كه ممكن است برای شما گران تمام شوند. 
مثل دادن اطالعات غیرضرور به افرادی كه نمی شناسید 
یا گفتن بی دلیل هر حرفی حتی به كسانی كه می شناسید. 
اسیر شماست  او  اختیار شماست  در  كه سری  زمانی  تا 

امیر  حضرت  هستید.  او  اسیر  شما  شد  آشكار  وقتی  اما 
می فرمایند: »من كتم سره كانت الخیره بیده؛ كسی كه 

راز خویش را حفظ كند اختیار خود را در دست دارد.«
برای چه می گویم؟ 

دلیل من برای بیان این حرف چیست؟ آیا دلیل معقولی 
برای آن دارم؟ مطمئن باشید اگر دلیل معقولی برای بازگو 
كردن حرف خود پیدا نكنید حتما بیان آن حرف، احتمال 

اشتباه كردن تان را باالتر می برد.
به که می گویم؟ 

آیا شنونده و مخاطب خودم را خوب می شناسم؟ آیا دقیقا 
آیا می دانم ممكن  را می شناسم؟  او  اخالقی  خصوصیات 
است بعد از شنیدن حرف های من چه عكس العملی نشان 
از جایی شروع می شوند كه  بدهد؟ بسیاری از مشكالت 
ما به اصطالح سفره دلمان را پیش هركس و ناكسی باز 
می كنیم و بعد نتایج زیانبار آن دامان خودمان را هم می گیرد.

نکته آخر 
راز سخن گفتن طوطی ها هم برمال شد.پس از همین امروز 
تصمیم بگیرید،طوطی نباشید، طوطی ها در تقلید آواها و 
صحبت كردن انسان باشد، بی نظیر هستند و برای مردم 
جذاب، در صورتی كه اگر شما رازدار نباشید از گروههای 

دوستی و فامیلی  حذف خواهید شد. بقول سعدی
خامشی به كه ضمیر دل خویش 

به كسی گویی و گویی كه: مگوی
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای مردم از آنچه در زمین است  حالل و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی 
مکنید که او دشمن آشکار شماست . سوره البقره/ آیه 168

حدیث روز  

به راستی هر که عبادت را به خاطر عبادت طلب کند خود را تزکیه نموده است. هر گاه مستحّبات به واجبات زیان رساند آن را 
ترک کنید. امام حسن )ع(

سبک زندگی

چرا باید راز دار باشیم؟

45
5981
81

25
37

68
683

64
2743

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

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

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

شماره 3904                         

617485293

832967451

955213867

376854129

259731648

481692375

723548916

164379582

598126734

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

را تجربه کنید.   09158668002

به یک مهندس عمران با سابقه آب 
جهت رتبه بندی نیازمندیم.

09155623441

یک نفر خانم با مدرک لیسانس روانشناسی یا 
علوم تربیتی گرایش کودکان استثنایی جهت کار 

در مرکز توانبخشی نیازمندیم. 32223741

به تعدادی آقا و خانم جهت همکاری با حقوق 
مکفی نیازمندیم.  09024743078

 خیابان جمهوری - انتهای جمهوری 12- طبقه 
پایین خیاطی شیک - کارگاه تولیدی جعبه طال

به یک نفر نیروی نظافتی 
نیازمندیم.
ساعت کار:

 12-8 و17-21
32454577

استخـدام 
یک شرکت معتبر پخش لبنیات به تعدادی ویزیتور 

تلفنی و حضوری و حسابدار باتجربه با حقوق 
قانون کار نیازمند است. جهت رزومه کاری خویش

 به آدرس ذیل مراجعه فرمایید
خیابان پاسداران - قدس غربی 2

 کارخانه نان فانتزی سابق 
09151634786 -05632237392

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

09158254172

یک قطعه زمین دارای سند مالکیت به مساحت 
3000 متر مربع در محدوده دشت علی آباد

 به فروش می رسد.  09354804730

واگذاری مغازه به همراه دکور 
در خیابان معلم به دلیل جابجایی

09159644149

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

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

  09155614521 - زارع

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 ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

نی
می

تض
صد 

 در
صد

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

09152641848 

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507- حسینی 

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

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

به یک نفر  خانم یا آقا مسلط به 
وردپرس و تولید محتوا نیازمندیم. 

متقاضیان می توانند حداکثر تا 
تاریخ 19 مهر رزومه و مشخصات 
خود را به ایمیل یا شماره تلگرام 

زیر ارسال نمایند.
مهندسین  مشاور پارس رابین

09128140072 -32444300
etarh     @gmail.com92

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 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261
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کسب مقام برنز مسابقات کشوری جودو 
توسط بانوی خراسان جنوبی 

کاری- رئیس هیات جودو و کوراش استان گفت: اعظم سامعی نیا مقام 
سوم مسابقات جودوی کشور را به دست آورد. علی تهوری با بیان اینکه 
اعظم سامعی نیا  نوجوان کشور،  بانوان  در مسابقات جودوی قهرمانی 
جودوکار وزن ۴۴ کیلوگرم خراسان جنوبی توانست برنز این مسابقات را 
بدست آورد، افزود: این ورزشکار همچنین به اردوی تیم ملی دعوت شد. 
رئیس هیات جودو و کوراش استان همچنین تاکید کرد: مائده محمدی 
در وزن ۵۷ کیلوگرم در جایگاه پنجم مسابقات قرار گرفت و کیما عربی 
نیز در وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت ها مقام پنجم را از آن خود کرد. وی 
یادآور شد: مسابقات جودوی قهرمانی بانوان کشور ۱۶ مهرماه در سالن 
ورزشی شهید افراسیابی تهران آغاز شده و تا ۱۹ مهرماه ادامه می یابد.

پایان رقابت های بدمینتون خراسان جنوبی

هیئت بدمینتون استان خراسان جنوبی از پایان رقابت های بدمینتون 
باشگاه  گزارش  به  داد.  خبر  برتر  نفرات  معرفی  با  استان  مردان 
خبرنگاران جوان، ثانی رییس هیئت بدمینتون خراسان جنوبی گفت: 
به  اعزام  جهت  استان  جوانان  تیم  انتخابی  بدمینتون  های   رقابت 
رقابت های کشوری مشهد که بیست و ششم مهرماه جاری برگزار 
می شود، به میزبانی شهرستان بیرجند در سالن الغدیر این شهر برگزار 
شد. وی تصریح کرد: در این رقابت ها مرتضی هاشمی، عارف حسینی 
زاده و امیر ناظری به ترتیب سکوهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

پرسپولیس بهترین تیم ایران و هشتم آسیا

ایرنا- بر اساس جدیدترین رده بندی باشگاههای فوتبال جهان جهان، 
تیم پرسپولیس مانند ماه گذشته در رده اول ایران و هشتم آسیا ایستاد. 
به نقل از تارنمای پایگاه اطالعات فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس ایران 
با ۱۵۶۰ امتیاز ، رده هشتم را در آسیا و اول در ایران به خود اختصاص 
داده است. طبق این رده بندی جدید، استقالل با ۱۴۹8 امتیاز همانند ماه 
پیش در جایگاه 2۱ آسیا و دوم ایران و تراکتورسازی در رده سوم ایران و 
2۴ آسیا است. تیم فوتبال الهالل، در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا، با ۱۶۶۷ امتیاز مانند ماه پیش در صدر تیم های آسیا قرار گرفت.

هجوم هوادار رژیم صهیونیستی با چاقو 
به هافبک رئال مادرید

دیدار تیم فوتبال اسپانیا مقابل رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی 
شاهد هجوم شش هوادار تیم میزبان به زمین و حمله یک هوادار مسلح 
به چاقو به »ایسکو« هافبک رئال مادرید بود. به نقل از ایرنا، تیم اسپانیا 
در این دیدار که در بیت المقدس برگزار شد، با نتیجه یک بر صفر به 
برتری رسید و  رژیم صهیونیستی از گردونه رقابت ها حذف شد. واکنش 
فوری از طرف مسئوالن امنیتی در مورد این حادثه نیز اعالم نشده است.

دیابتی ها 
واکسن آنفلوآنزا بزنند یا نه؟!

به منظور پیشگیری از مشکالت احتمالی ناشی 
از ابتال به آنفلوآنزا در فصل سرما، پزشکان به 
واکسن  که  کنند  می  توصیه  دیابتی  بیماران 
آنفلوآنزا بزنند. انجمن دیابت آمریکا می گوید: 
عالوه بر زنان باردار، سالمندان و افراد مبتال به 

نقص سیستم ایمنی، بیماران مبتال به دیابت نیز 
جزو افراد پرخطر برای ابتال به آنفلوآنزا هستند. 
این انجمن می افزاید: اغلب بیماران دیابتی از 
اطالعی  آنفلوآنزا  به  ابتال  از  ناشی  عوارض 
ندارند. در عین حال تزریق واکسن فقط یکی 
از روش های جلوگیری از ابتال به آنفلوآنزا است 
و در واقع در اینگونه افراد، شیوه ای امن و موثر 
برای جلوگیری یا کاهش این عوارض است.

با تمام خواص زردک 
برای فصل پاییز آشنا شوید!

زردک  گفت:  ایرانی  طب  تخصصی  دستیار 
وجود  و  سینه پهلو  مزمن  سرفه  درمان  برای 
خلط سینه و درد آن مفید است؛ مقوی و تونیک 
فوق العاده ای برای بیماران دچار ضعف عمومی 
بدن است و تقویت کننده معده و کبدهای سرد 

است. مریم عباسی افزود: مربای زردک با عسل و 
نیز حلوای آن، افزایش دهنده مقدار ادرار است که 
از این طریق در برخی مراحل درمان سنگ کلیه 
و مثانه می تواند مفید باشد. البته بدانید که هضم 
زردک خام برای معده سخت است و بهتر است 
پخته استفاده شود به خصوص اگر معده ضعیفی 
دارید. زردک یک دوای غذایی است و خاصیت 
دارویی آن بیش از خاصیت غذایی آن است.

عامالن یک شبکه ماهواره ای ، مسجدی را آتش زدند!

یک  سوزی  آتش  حادثه  خصوص  در  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده  برنا- 
اثر هیجاناتی که عده ای  مسجد در تهران گفت: همانطور که می دانید بر 
بانک  چند  شیشه  تخریب  به  اقدام  ای  عده  کردند،  ایجاد  مجازی  درفضای 
کردند که بعد از شروع این ماجرا پلیس وارد عمل شد. سردار رحیمی افزود: 
صحبت هایی که با برخی از متهمان داشتیم اعالم کردند تحت تاثیر جوسازی 
یک شبکه ماهواره ای اقدام به خالف کرده اند. وی تصریح کرد: با اقدام پلیس 
افرادی به همراه تفنگ های بادی و ساچمه ای دستگیر شدند. سردار رحیمی 
ادامه داد: قطعا با اغماض و عطوفت اسالمی با اینها برخورد می شود و به احتمال 
زیاد همه آزاد می شوند که اکثراً جوانان هیجانی زیر ٣۰ سال بودند. فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به اینکه حادثه آتش سوزی مسجد چه بوده است، 
گفت: آن هم از همین دست بوده اما فعاًل امکان توضیح بیشتر وجود ندارد.

پایان قمه کشی در شهرستان بیرجند

فرمانده انتظامی بیرجند در تشریح این خبر گفت: روز دوشنبه در پی اعالم مرکز ۱۱۰ مبنی 
بر شرارت و ایجاد رعب و وحشت توسط فردی برای شهروندان و وقوع چندین فقره سرقت 
در خیابان ولی عصر )عج( شهرستان بیرجند، اکیپ گشت این یگان به محل اعزام شد. 
سرهنگ امیرآبادی زاده افزود: با توجه به موقعیت محل جرم ماموران در بررسی های خود 
در خیابان مجاور به فردی مشکوک شدند و نامبرده را تحت نظر قرار دادند که فرد تحت 
تعقیب در خیابان ولی عصر )عج( قصد ورود به یک آرایشگاه زنانه داشت که با توقف یک 
دستگاه پراید مقابل آرایشگاه وی از هدف خود منصرف شد و سپس برای سرقت از داخل 
یک خودروی پراید پارک شده در حاشیه خیابان اقدام کرد. وی ادامه داد: مأموران مستقر 
در محل به فرد تحت تعقیب دستور ایست دادند که وی ابتدا با پلیس درگیر و سپس از 
محل متواری شد که در ابتدای بلوار اصلی خیابان ولی عصر)عج( دستگیر و به کالنتری 
داللت داده شد. وی خاطرنشان کرد: در نهایت متهم با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام شد.

دکترای تخصصی طب ایرانی چند توصیه بهداشتی 
برای پیشگیری از آنفلوآنزا از دیدگاه مکتب پزشکی 
ایرانی ارائه داده که به این شرح است: ۱. پرهیز از 
امکان  حد  تا  ازدحام  پر  و  عمومی  اماکن  به   ورود 
2. پوشاندن سر بعد از استحمام همچنین در هوای 
سرد ٣. پرهیز از استشمام بوهای گرم و تند مانند 

انواع عطرها و ادوکلن های گرم ۴. در صورت تماس با 
بیماران مسیر تهویه هوای اتاق از سمت بیمار به سمت 
تشنگی  و  گرسنگی  از  پرهیز   .۵ نباشد  سالم   افراد 
۶. کاهش مصرف گوشت و در صورت لزوم استفاده 
از گوشت های سریع الهضم مانند بره، بزغاله و ... ۷. 
کاهش مصرف غذاها و میوه هایی که رطوبت را در 

بدن افزایش داده و سریع فاسد می شوند مانند ماهی، 
شیر، ماست، خیار، هندوانه، خربزه و کدو 8. مصرف 
میوه های خوشبو مانند انار، سیب، به، زالزالک و گالبی 
۹. مصرف شربت های ترش طعم تهیه شده از آب انار 
میخوش، لیموترش، ریباس، سیب ترش و مصرف 
سکنجبین ۱۰. استفاده از انواع ترشی ها در غذا مانند 

سرکه، آب غوره، آب لیمو، رب انار و سماق ۱۱. مصرف 
ترشی های تهیه شده از سرکه طبیعی همراه غذا مانند 
بنفشه،  دادن گل سرخ،  قرار  پیاز ۱2.  و  سیر  ترشی 
کرد(،  استفاده  می توان  هم  خشک  گل  )از  نیلوفر 
بوئیدن آن ها  به و کدو در فضای تنفسی و  سیب، 
۱٣. ضدعفونی هوا با کندر، گل سرخ، برگ و اسپند.

پیشگیری از آنفلوآنزا با توصیه های طب ایرانی!

جلوگیری از سرماخوردگی 
با خوردن شیره انگورقبل از خواب

برای جلوگیری از ابتال به سرماخوردگی و حفظ 
تندرستی در پاییز و زمستان باید از نوشیدن آب 
سرد به صورت جدی پرهیز داشت.  دکتر مهدی 
فهیمی متخصص طب سنتی گفت: این روزها 
برای برخی از افراد، احساس سرد شدن سر و 

سرما در سر اتفاق می افتد؛ توصیه هایی که برای 
اینکه در  افراد می تواند کمک کننده باشد  این 
وضعیت غذایی خود دقت الزم را انجام دهند 
کنند .  پرهیز  به شدت  سرد  آب  نوشیدن  از  و 
همچنین از ترکیباتی که می تواند حرارت را در 
بدن تا حدی تعدیل کند و مانع از سردی شود 
تا دو  انگور به میزان یک  استفاده کنند؛ شیره 
قاشق غذاخوری قبل از خواب توصیه می شود .

افراد در معرض خطر بیماری ام اس

»ایران؛ رتبه اول ابتال به ام.اس در خاورمیانه« 
بعد از شنیدن این خبر تکان دهنده و ابتالی 
افرادی مثل آتنه فقیه نصیری، بهناز جعفری 
و امیر مهدی ژوله به این بیماری، بسیاری به 
اداره  اند.  پرداخته  بیماری  این  درباره  تحقیق 
بهداشت،  وزارت  سالمت  ارتقای  و  آموزش 

درمان و آموزش پزشکی ایران اعالم کرده است، 
افرادی که از نظر ژنتیکی دارای طبع سرد هستند 
و مدام از غذاهای سرد استفاده می کنند بیشتر در 
معرض ابتال به بیماری ام. اس هستند. برخی دیگر 
از تحقیقات می گوید افرادی که عالقه زیادی به 
خوردن ترشی، سرکه، تمرهندی و قره  قوروت 
مواد  این  بی رویه  مصرف  درصورت  دارند، 
بیشتر درمعرض ابتال به ام.  اس قرار می گیرند.

با این خوراکی ها 
به جنگ چاقی بروید!

وزن  کاهش  به  موادغذایی  برخی  مصرف 
کمک می کند و می توان با خوردن آنها سوخت 
بیشتری  موفقیت  با  برده،  باال  را  بدن  ساز  و 
وزن بدن را کم کرد. محققان آکادمی تغذیه و 
رژیم غذایی بر این باروند که بعضی موادغذایی 

خاص از آنجا که مدت بیشتری شما را سیر 
نگه می دارند، گرایش بیشتر به خوردن را نیز 
کاهش و سوخت و ساز را افزایش می دهند، 
آب پز  سبزیجات   .٣ سوپ   .2 لوبیا   .۱ مانند: 
تخم مرغ   .۶ سیب   .۵ خوراکی  دانه های   .۴ 
حاکی  )بررسی ها  فروت  گریپ   .8 ماست   .۷
از آن است که مصرف گریپ فروت بویژه در 
بیماران مبتال به دیابت باعث کاهش وزن می شود(

کوچ قاچاقچیان به فضای سایبری؛ هشدار در خصوص ماده مخدر جدید

آنا- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کرمان در خصوص ماده مخدر 
صنعتی جدیدی معروف به بیوسنتزی، هشدار داد و گفت: اثرگذاری این ماده چندین 
برابر شیشه است. سرهنگ کامبیز اسماعیلی با اشاره به همجواری کرمان با استان های 
و  افغانستان  کشورهای  همچنین  و  جنوبی  خراسان  و  بلوچستان  و  سیستان  مرزی 
پاکستان افزود: عمدتاً مواد مخدر از سمت این دو کشور به استان های مرزی و سپس 
کرمان منتقل می شود. سرهنگ اسماعیلی در خصوص استفاده از فناوری های روز مانند 
فضای مجازی در زمینه قاچاق، عرضه و توزیع مواد مخدر ادامه داد: صفحات و وب 
سایت هایی به صورت مخفیانه اقدام به این عمل می کنند که بیشتر مربوط به مواد مخدر 
صنعتی یا نوظهور است. در نهایت وی از اشراف کامل بر فضای مجازی خبر داد و تأکید 
کرد: درصورتی که مستنداتی مبنی بر فروش موادمخدر در فضای مجازی تهیه شود 
بالفاصله پرونده تشکیل و برخوردهای الزم از طریق دستگاه قضایی صورت می گیرد.

31104

آیا می دانید که : ارائه کارت ملی برای دریافت کارت الکترونیکی کتاب )این کتاب( الزامی 
می باشد.

آیا می دانید که: سقف مبلغ دریافتی کارت الکترونیکی کتاب براساس مدرک تحصیلی 
متفاوت می باشد. )تا لیسانس برای هر فرد 500/000 ریال – فوق لیسانس و دکترا برای 

هر فرد 1/000/000 ریال(
آیا می دانید که: موسسات، نهادها و دستگاه های اجرایی که تمایل به خرید کتاب دارند 
می بایست درخواست خود را به نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مستقر در غرفه 
مدیریت نمایشگاه و یا در ساعات اداری به اداره کل ارائه تا پس از تایید و صدور حواله، 

میزان بن موردنیاز را دریافت نمایند.
آیا می دانید که: با حضور در روزهای آغازین نمایشگاه، امکان بهره برداری و انتخاب بهتر 

کتب برای شما فراهم است.
آیا می دانید که :کارت های الکترونیکی یازدهمین نمایشگاه کتاب استان در صورت عدم 
خرید کتاب 2 ماه بعد از اتمام نمایشگاه از طریق عابر بانک های بانک شهر و دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه ها با کسر 20 درصد یارانه قابل پرداخت می باشد.
آیا می دانید که: امشب نشست تخصصی تربیت صحیح فرزند »تشویق و تنبیه کودک« 

در غرفه برنامه های جنبی نماشگاه کتاب با حضور دکتر امینی برگزار می گردد.
آیا می دانید که: غرفه شهر کتاب کودک واقع در محوطه نمایشگاه با برنامه های متنوع 

و اهدای کتاب، میزبان فرزندان تان می باشد.
آیا می دانید که:  امشب کارگاه آموزش داستان نویسی کتاب کودک و آموزش زیبا خوانی 

شعر در محل شهر کتاب مستقر در نمایشگاه کتاب برگزار می شود.

آیا می دانید های یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب
شناسه آگهی:  94039

کمیته اطالع رسانی نمایشگاه بزرگ کتاب
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

از همشهریان عزیز تقاضا می شود با رعایت عفاف و حجاب اسالمی در محل نمایشگاه، 
ما را در هر چه بهتر برگزار شدن این حرکت فرهنگی همراهی نمایند. 
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مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی:

عملیات توسعه ترمینال

فرودگاه بیرجند آغاز می شود

امیرآبادیزاده-مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 
از آغاز عملیات توسعه ترمینال بیرجند تا سه ماه 
آینده خبر داد.هادی سالمی اظهار کرد: سالن ها و 
ترمینال های مسافری به عنوان یکی از اساسی ترین 
زیرساخت های هر فرودگاه، نقشی مهم در راستای 
فرودگاهی  ارائه خدمات  و  استاندارد  خدمت رسانی 
مناسب ایفا می کنند بنابراین باید به صورت ویژه 
شوند.سالمی  احداث  و  برنامه  ریزی  طراحی، 
بیان کرد: بنا بر دستور معاون عملیات فرودگاهی 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، هم اکنون 
مطالعات پروژه مذکور آغاز و تا سه ماه آینده به پایان 
خواهد رسید.وی با بیان اینکه مدت عملیات احداث 
توسعه ترمینال حدود 18 ماه پیش بینی شده است 
افزود: با این اقدام در حدود 3 هزار و 500 متر مربع 

به فضای ترمینالی موجود افزوده خواهد شد. 

لزوم ایجاد دانشگاه علمی کاربردی
 ویژه اصناف در استان

برزجی- رئیس اتاق اصناف استان با تاکید بر اینکه 
از سطح سواد باالتری برخوردار شود  باید  اصناف 
گفت: الزم است که مسئوالن در ایجاد دانشگاه علمی 
کاربردی ویژه اصناف با ما همکاری کنند. یزدانشناس 
های اتحادیه  روسای  جمع  در  گذشته   روز   که 

مطلب  اینکه  بیان  بیان  گفت  می  سخن  استان 
در  تحصیلکرده  افراد  آمار  گرچه  کرد:  تصریح 
تعداد  اکنون  و هم  نیست  استان کم  اصناف  بین 
زیادی از بازاریان در سطح کارشناسی، کارشناسی 
ارشاد و دکترا مشغول به کار هستند اما الزم است 
که متوسط سواد اصناف افزایش یابد. وی با ابراز 
امیدواری از اینکه بتوان از آرمان های اصناف دفاع 
کرد گفت: در دیداری که اخیرا با شریعتمداری  وزیر 
صنعت، معدن و تجارت داشته ایم موافق را گرفتیم 
که تفویض اختیارات بیشتری به اتحادیه ها و اتاق 
اصناف داده شود. وی خواستار استفاده بخش دولتی 
از تجارب اصناف شد و گفت: این موضوع می تواند 

سبب افزایش همکاری ها شود. 

رییس پلیس راه استان: تلفات جاده ای
 2 درصد کاهش پیدا کرده است

داران  روز گذشته همایش طالیه  قوسی - صبح 
فرهنگ ترافیک به مناسبت هفته نیروی انتظامی 
برگزار شد. رییس پلیس راه استان در این همایش 
گفت: به علت این که در خراسان جنوبی، مسئولین 
در فضای همدلی و هماهنگی خوبی قرار دارند؛ در 3 
سال گذشته، حوادث و تلفات جاده ای روند کاهشی 
داشته است. رضایی ادامه داد: در 6 ماهه اول امسال 
درصد  ای 2  جاده  تلفات  گذشته،  به سال  نسبت 
کاهش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: از ابتدای 
امسال 1171 فقره تصادف رخ داده است که منجر به 
مجروح شدن 1488 نفر و فوت 112 نفر شده است 
که عمده ترین علت وقوع تصادفات، نیروی انسانی 
و تخلف از قوانین و مقررات بوده است. رییس پلیس 
راه استان خاطرنشان کرد: عدم توجه به جلو با 46 
درصد و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم 
رعایت حق تقدم بیشترین عوامل تخلف قوانین بوده 
اند. رضایی با اشاره به این که بیشترین تصادفات در 
بازه زمانی ساعت 12 ظهر تا 12 شب بوده، افزود: 
بیشترین متوفیان داخلی در روز چهارشنبه و متوفیان 
داد:  ادامه  وی  اند.  بوده  دوشنبه  روز  در  ای  جاده 
بیشترین تصادفات مربوط به سواری ها با 63 درصد 
بوده و 61 درصد تصادفات فوتی در 39 کیلومتری 
ورودی شهرها بوده است. رضایی با بیان اینکه محور 
بیرجند-قائن بسیار مخاطره آمیز است، بیان کرد: 
58 درصد تصادفات در حوزه بیرجند و قائن اتفاق 
از  با 29 درصد  افتد و خودرو سواری “پراید”  می 
کل تلفات جاده ای استان رکورددار است.وی اذعان 
کرد: به دلیل به وجود آمدن هجمه ای از ترافیک 
ناخواسته، تلفات جاده ای نسبت به سال گذشته در 

عرض 10 روز ابتدایی مهر 8 برابر شده است. 

اولین جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع 
پیشگیری از اعتیاد برگزار می شود

کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون  کاری- 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری اولین جشنواره 
تئاتر خیابانی خراسان جنوبی با موضوع پیشگیری 
از اعتیاد در نهبندان خبر داد  زمزم  با بیان اینکه 
این جشنواره با همکاری انجمن نمایشی استان و 
ستاد هماهنگی مبازه با مواد مخدر برگزار می شود 
افزود:مهلت ارسال  طرح ها و ایده ها 20 بهمن است 
و هنرمندان از سراسر استان می توانند طرح های 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  به  خودرا  نمایشی 
شهر بیرجند یا نهبندان تحویل دهند.وی یادآور شد:    
طرح های نمایشی  25 تا 30 بهمن  مورد بازبینی 
قرار می گیرد  و اختتامیه جشنواره به میزبانی نهبندان 
8 لغایت10 اسفند برگزار خواهد شد.وی خاطر نشان 
کرد: عالقه مندان شرکت در جشنواره می توانند فرم 
درخواست شرکت در اولین جشنواره تئاتر خیابانی را 
از سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نهبندان در 

قسمت  فراخوان جشنواره مشاهده کنند.

بیش از 70 درصد از سارقان معتاد هستند

 پیشنهاد راه اندازی شهرک های صنعتی مشترک در مرز استان و افغانستان
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 برگزاری جشن عاطفه ها فردا در 887 مدرسه
گروه خبر-جشن عاطفه ها امروز 19 مهر همزمان با سراسر کشور، در 887 مدرسه خراسان جنوبی برگزار می شود. معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان هدف از برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس را تبیین فرهنگ کمک به هم نوع در سنین پایین و  حمایت از 
دانش آموزان بی بضاعت  در مدارس عنوان کرد و گفت: جشن عاطفه ها فردا با حضور دانش آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان برگزاری می شود. 

با ابالغیه بانک مرکزی به بانک های 
استان اجرایی می شود 

پذیرش مجدد طرح  ضمانت های 

زنجیره ای برای بازسازی 

منازل روستایی 

اداره  روستایی  منازل  بازسازی  معاون  برزجی- 
طرح  مجدد  اجرای  از  استان  مسکن  بنیاد  کل 
متقاضیان  برای  ای  زنجیره  های  ضمانت 
که  طرح  این  گفت:  و  داد  خبر  روستایی 
با  نبود.  استان  های  بانک  قبول  مورد  مدتی 
شود. می  اجرا  مرکزی  بانک  جدید   ابالغیه 
یزدانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما عنوان 
خاطر  به  استان  های  بانک  این   از  پیش  کرد: 
اینکه متقاضیان روستایی معوقات بانکی زیادی در 
خصوص تسهیالت بازسازی داشتند طرح ضمانت 
زنجیره ای را قبول نمی کردند اما در ابالغیه جدید 
بانک مرکزی موظف به اجرای این طرح شده اند. 
بازسازی  تسهیالت  در  استان  سهمیه  گفت:  وی 
 400 و  هزار   2 سال  ابتدای  از  روستایی  منازل 
فقره بوده که از این میزان هزار و 53 فقره ابالغ 
شده است. معاون بازسازی منازل روستایی میزان 
جذب تسهیالت در این زمینه را 83 درصد عنوان 
و افزود: هم اکنون برای بازسازی و مقاوم سازی 
منازل روستایی در نقاط مرزی و روستاهای تابعه 
20 میلیون تومان و برای سایر نقاط روستایی 18 
میلیون تومان با نرخ 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله 
پرداخت می شود. یزدانی  خاطر نشان کرد: البته 
برای متقاضیان غیر از روستاهای مرزی نیز افرادی 
که بخواهند از بنا منزلی را تخریب کنند تسهیالت 

20 میلیون تومانی تعلق می گیرد .  

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی، دستگاه برتر شد

حسینی- سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
در جشنواره شهید  برتر  دستگاه  عنوان  به  جنوبی 
رجایی انتخاب و طی مراسمی رئیس این سازمان، 

لوح تقدیر خود را از شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن 
رجایی  شهید  جشنواره  ستاد  رییس  و  تجارت  و 
های  سازمان  بین  از  است  گفتنی  کرد.  دریافت 
 صنعت،  معدن و تجارت استانی، خراسان جنوبی ،
 کرمانشاه و زنجان بر اساس ارزیابی در شاخص های
 عمومی و اختصاصی مرتبط، بیشترین امتیاز را داشته اند.

 استقبال کم نظیر هم استانی ها 
در اولین روز از نمایشگاه کتاب 

کل  اداره  فرهنگی  امور  اداره  سرپرست  کاری- 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از استقبال کم نظیر هم 
استانی ها در روز اول نمایشگاه بین المللی کتاب 

خبر داد. مصطفی شفایی با اشاره به اینکه در روز 
اول استقبال  بسیار خوبی از نمایشگاه انجام  شده 
کتاب   فروشندگان  از  یکی  گفته  به  افزود:  است 
شرکت  دیگر  استانهای  در  نمایشگاه   4 در  که 
داشته، بازدید و فروش در روز اول برابر با 6 روز 
در نمایشگاه خرم آباد بوده است.وی یاد آور شد: 
و  آموزشی  های  در همه بخش  بازدید  و  فروش 
است.وی  بوده  توجه  قابل  و   خوب  دانشگاهی 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را یکی از اهداف 

برگزاری این نمایشگاه دانست.

بیش از 4 میلیارد ریال اعتبار برای یک وعده 
غذای گرم روستا مهد ها و مهدهای حاشیه شهر

کاری- مدیرکل بهزیستی استان در گفتگو با  آوا از  
اجرای طرح  تکمیلی یک وعده غذای گرم بین 5 
هزار و 570 کودک تا پایان اسفند سال جاری خبر 
ابتدای  روز  در 5  داد: کودکان  ادامه  نژاد  داد.عرب 
هفته در 120 روستا مهد و 64 مهد حاشیه شهر در 
استان از این طرح  بهره مند خواهند شد و اعتبارات 
ملی طرح  349 میلیون و 530 تومان  برای  یک 
کرد: 792  تاکید  باشد. وی  می  گرم  غذای  وعده 
میلیون ریال از اعتبارات وزارت رفاه برای  یک وعده 
غذای گرم در مهدهای حاشیه شهر در نظر گرفته 
شده است. عرب نژاد اهداف اختصاصی این طرح را 
شامل  حمایت از خانواده هاي نیازمند به منظور بهره 
مندي کودکان آنها از یک وعده غذاي گرم در مهد 
کودک،  ترغیب خانواده ها جهت استفاده از خدمات 

مهدهاي کودک در روستا دانست.

انهدام 42 باند مواد مخدر در استان

افغانستانی  گذاران  سرمایه  نماینده  حسینی- 
ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی استان را بسیار 
به  تصمیم  ابتدا  کرد:  عنوان  و  دانست  باال 
سرمایه گذاری 90 درصدی داشتیم ولی اکنون 
100 درصد مایل به سرمایه گذاری هستیم.
ظهر دیروز نشست مشترک بین رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی استان و سرمایه گذاران 
رئیس  زاده  صفدری  شد.  برگزار  افغانستانی 
سازمان منطقه ویژه با بیان این که خراسان 
 جنوبی در ایران و فراه در افغانستان از فرصت ها 
و ظرفیت های اقتصادی مناسب برخوردارند 
ادامه داد:علی رغم نبود امکانات کافی ، بیش 
از نیمی از کاالهای صادراتی به افغانستان از 
بندر شیخ ابونصر فراهی انجام می گیرد که 
اقتصادی دو  افراد  باالی  نشان دهنده همت 
کشور است. وی ظرفیت های منطقه ویژه را 
به عنوان کشور ثالث ، برای فعاالن اقتصادی 
مناسب دانست و اضافه کرد: به عنوان یک 
ایرانی رویه یک سویه صادرات به افغانستان 
دوسویه  جریان  طرفی  از  کنم،  نمی  تایید  را 

و  افغانستانی  تجار  حق  به  خواسته  کاالیی 
تثبیت کننده روابط بین ما است.

این  به  اشاره  با  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس 
های  حوزه  تمام  در  منطقه  این  در  تجار  که 
اقتصادی، صنعتی و خدمات می توانند به راحتی 

فعالیت کنند اضافه کرد: هزینه تبادل کاالهای 
تجاری در منطقه ویژه ماهیرود 10 درصد کمتر 
از بازارچه ها است. صفدری زاده با اعالم آمادگی 
برای راه اندازی نمایشگاه های مشترک با هدف 

معرفی محصوالت افغانستان، خاطرنشان کرد: 
ارائه  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  درقوانین 
افغانستانی  ممکن است.  به تجار  تسهیالت 
وی خاطرنشان کرد: قیمت زمین  در منطقه 
ویژه استان با متری 38 هزار تومان ارزان تر از 

سایر مناطق ویژه کشور است.  وی با تاکید بر 
این که مدیر دولتی نیستم و به دلیل داشتن تیم 
خصوصی انعطاف پذیری بیشتری داریم یادآور 
شد: اگر تاجری با طرح آماده به ما مراجعه کند 

نهایتا تا 72 ساعت تمام مجوز ها برای اجرایی 
کردن طرح را در اختیار وی قرار می دهیم.

صادرات محصوالت فراه از منطقه ویژه
کنجد  مشتری  که  این  بیان  با  زاده  صفدری 
افغانستان هستیم، گفت: قابلیت استان فراه در 
صیفی جات مانند هندوانه، خیار و گوجه سبز 
باال بوده و در کشورهای  CIS )کشورهای 
مستقل هم سود(  مانند روسیه بسیار طرفدار 
دارد. وی با اشاره به این که می توانید در منطقه 
ویژه ماهیرود کاالهای خود را انبار کنید بیان 
کرد: برای مشکل داشتن گواهینامه بهداشتی 
محصوالت کشاورزی نیز می توان محصول 
افغانستان را از طریق ایران به کشورهای دیگر 
 صادر کرد و تنها انبار آن اینجا باشد. صفدری زاده
افزود: تجار افغانستانی بسیار پویا و دانا هستند و 

مایل به انواع همکاری با شما هستیم.

افغانستان برگ بهداشت ندارد
محمدی نماینده سرمایه گذاران افغانستانی نیز 

ضمن پرسیدن چندین سوال درباره نحوه سرمایه 
گذاری در منطقه ویژه بیان کرد: ظرفیت منطقه 
ابتدا تصمیم به سرمایه  ویژه بسیار باال بوده، 
اکنون 100  ولی  داشتم  درصدی  گذاری 90 
درصد مایل به سرمایه گذاری و آوردن دستگاه 
ندارد،  سلولوزی که در خراسان جنوبی وجود 
ام.وی همچنین خطاب به خاشی مدیر  شده 
کل امور گمرک خراسان جنوبی عنوان کرد: 
می دانید که افغانستان برگ بهداشت ندارد و 
نشود که بار بیاوریم و به همین دلیل این جا نگه 
داشته شود، در مرز دوغارون خودشان محصول 
 را آزمایش کرده و 3 روزه ترخیص می کنند.
خاشی نیز در پاسخ این اطمینان را داد که در 
به همین گونه عمل شود.گفتنی  نیز  این جا 
است هیئت این سرمایه گذاران 15 نفره بوده 
و در بین آنان سرمایه گذارانی در زمینه های 
 آب معدنی، کود شیمیایی، قطعات الکترونیکی ، 
در  داشتند.  حضور  دیزلی  موتورهای  و  سم 
نهایت هیئت 5 نفره آنان ابراز تمایل و اشتیاق 
کردند. ویژه  منطقه  در  گذاری  سرمایه  برای 

معاون  مشترک  جلسه  دیروز  حسینی- 
هماهنگی  اقتصادی استاندار با سرمایه گذاران 

افغانستانی ، برگزار شد.
نماینده تجار افغانستانی در این جلسه موضوع 
اقامت در ایران را اصلی ترین مشکل دانست 
تاجران  دو کشور  بین  اعتمادسازی  افزود:  و 
نیز بسیار ضعیف است. محمدی با بیان این 
که تاجران  فراه تمایل به سرمایه گذاری در 
خراسان جنوبی دارند ادامه داد: اگرشما زمینه 
را برای ما فرآهم کنید قول می دهیم از نقطه 
صفر مرزی تا همین جا سرمایه گذاری کنیم.   

نقش موثر تجار افغانستانی
در باز شدن بازارچه مرزی

سرفرازی معاون هماهنگی   اقتصادی استاندار 
نیز با بیان این که اشتراکات  دو کشورتسهیل 
کننده روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، 

خاطرنشان کرد: رفتار های تجار دو طرف   باید    
اعتماد ساز باشد. به گفته وی در مرزهای استان 
3 بازارچه وجود دارد که متاسفانه یک بازارچه 
یک طرفه توسط افغانستان بسته شده است و 
 شما می توانید در باز شدن دوباره این بازارچه ها
خراسان  استاندار،  معاون  باشید.  داشته  نقش 
جنوبی را استان پایلوت در طرح توانمندسازی 
دانست   و یادآور شد: به سمتی برویم تا شهرک 
های صنعتی مشترکی بین مرز ایجاد شود تا  
ثبات و اطمینانی را برای هر دوکشور رقم بزند.
اگر پیشرفت پروژه محسوس باشد، 

تا 3 سال مدت اقامت می دهیم
مدیرکل  اقتصاد و دارایی نیز با بیان این که تا 
قبل از سال 92 هیچ سرمایه گذاری خارجی 
در خراسان جنوبی وجود نداشت، عنوان کرد: 
از آن زمان تاکنون سه پروژه سرمایه گذاری 

جعفری  داشتیم.  دالر  میلیون  اعتبار 2.52  با 
یکی از پروژه های سرمایه گذاران خارجی را 
انبار و بسته بندی مصالح ساختمانی در منطقه 
بعدی  پروژه  افزود:  و  دانست  اقتصادی  ویژه 
اکتشاف و استخراج معادن مس  باحدود 477 
میلیون دالر است. که اگر پیشرفت پروژه ای 
محسوس باشد به سرمایه گذار خارجی آن تا 3 

سال اقامت  قابل   تمدید داده شود.  
نقل  و  حمل  در  افغانستانی  تجار 

سرمایه گذاری کنند
شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل نیز 
به سرمایه گذاری شرکت های افغانستانی در 
شرکت های بین المللی حمل و نقل خراسان 
آمادگی  هم  ما  افزود:  و  کرد  اشاره  رضوی 
داریم زمینه را برای سرمایه گذاری در حمل 
مدیر  کنیم.بیجاری  فرآهم  استان  نقل  و 

کشت  هم  کشاورزی  جهاد  بازرگانی  توسعه 
فراسرزمینی چغندر در افغانستان را مطرح کرد 
و یادآور شد: در این باره تنها مشکل گواهی 
بهداشت وجود دارد که باید از سمت افغانستان 

حل شود.
کارگاه تراش سنگ

در بازارچه های مرزی ایجادشود
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   
گردشگری نیز افغانستان را به دلیل داشتن سنگ 
های قیمتی و نیمه قیمتی در  دنیا مطرح دانست 
 و عنوان کرد: با همکاری یکدیگر می توانیم
کارگاه های تراش سنگ های زینتی، قیمتی 
و نیمه قیمتی را در بازارچه های مرزی ایجاد 
کنیم. وی با اشاره به اینکه افغانستان به لحاظ 
دامداری و دامپروری غنی است، اضافه کرد: 
تامین  جنوبی  خراسان  مشکالت  از  یکی 

منسوجات پشم است و دو کشور می تواند با 
همکاری یکدیگر به تولید پشم و تبدیل آن 
به نخ بپردازند. رمضانی با بیان این که خراسان 
ای  ویژه  درمانی  مراکز  از  برخوردار  جنوبی 
است، گفت: متاسفانه در استان فراه افغانستان 
کنسولگری ایران وجود ندارد و این مشکل از 

طریق وزارت امور خارجه  باید حل شود.
بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  زر  خامه 
بیرجند نیز در این جلسه با تاکید بر این که 
بیشتر اختالفاتی که در زمینه تجارت بین دو 
نفتی  مشتقات  بحث  افتد  می  اتفاق  کشور 
جاده  آسفالت  کرد:  تصریح  است  سوخت  و 
ماهیرود به سمت مرز فراه می تواند در افزایش 
صادرات تاثیر به سزایی داشته باشد و امیدواریم 

مسئوالن به این موضوع توجه کنند.
)Ava.news13@gmail.com( 

استان  انتظامی  فرمانده  جانشین  قاسمی- 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  جلسه  در 
مخدرگفت فقط در هفته گذشته بالغ بر یک 
گفته  است.به  شده  کشف  افیونی  مواد  تن 
دادگر بیش از 70 درصد از سارقان استان معتاد 
تکراری  چرخه  یک  در  افراد  این  هستند.که 
به کار  پایان محکومیت  و  از دستگیری  بعد 
نشان  خاطر  وی  گردند.  می  باز  خود  سابق 
کرد:  اگرچه  سرقت در استان نسبت به سرانه 
کشوری کم تر است ولی روبه افزایش است. 
جانشین فرماندهی استان اضافه کرد  طی   ماه 
اخیر چند زنجیره مواد مخدر بین سیستان و 
بلوچستان و خراسان جنوبی منهدم شده است. 
به گفتۀ وی  این نیرو با مانع هایی که گذاشته، 
فضای استان به ویژه کویر را برای قاچاقچیان 

نا امن کرده است.
از ظرفیت های مردمی 

در مبارزه با مواد مخدر استفاده شود
استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد 
مبارزه با مواد مخدر تنها کار دستگاه های دولتی 
نیست و باید از ظرفیت نهادها و ارگان های مردمی، 
سمن ها، شوراها، پایگاه های  بسیج و مساجد 
استفاده شود. »مروج الشریعه«افزود: بهترین راه 
مبارزه با آسیب های اجتماعی جلب مشارکت 
مردم است و هر کشوری که از  این ظرفیت 
استفاده کند حتما موفق می شود.  اجتماعی 
وی با بیان اینکه  نیروی انتظامی و مرزبانی 

 با تمام قدرت وظیفه خود را انجام می دهند، 
هم  ها  سازمان  دیگر  ولی  کرد:  تصریح 
همکاری الزم و کافی را داشته باشند به دلیل 
اینکه اگر   در داخل ستادها و مسئولیت ها یک 
سری اقدامات منفصل، گسسته و غیرهدفمند 

انجام شود راه به جایی نخواهیم برد. 
استفاده  کویر  های  فرصت  از  اگر 

نشود، منجر به تهدید می شود!
به گفتۀ مقام عالی دولت در استان باید با یک 
عزم و برنامه جدی و استفاده از توان موجود 
با اعتیاد مبارزه کرد چون اعتیاد از یک گوشه 
جامعه وارد و اگر با آن مبارزه نشود همه جامعه 
را نابود می کند. »مروج الشریعه« تأکید کرد 
سیاسی و اقتصادی شدن سیستم های خدمت 
رسان آفتی است که باعث می شود از سایر 
مسائل غافل شویم. وی بیان کرد: همچنین 
این پدیده شوم می تواند خود معلول بسیاری 
از عوامل باشد که در سال های اخیر شاهد 
افزایش گرایش به مواد مخدر، مصرف و نوع 
مواد مصرفی هستیم. به گفتۀ وی بیکاری  از 
مهمترین دالیل این پدیده است که عالوه بر 
نبود حداقل های ورزشی سالم، شادابی  این 
و نشاط اجتماعی می تواند علتی برای رشد 
آن باشد. استاندار به فرصت های گردشگری  
به  ظرفیت  این  از  اگر  افزود:  و  اشاره  کویر 
خوبی استفاده نشود و  آن را به فرصت اشتغال  
باید هزینه های چند  آینده  تبدیل نکنیم در 

برابری برای مقابله با تهدیدات آن مانند قاچاق 
مواد  مخدرداشته باشیم.

بیمه سالمت از قشر معتاد
آسیب پذیر حمایت نمی کند

مواد مخدر  با  مبارزه  دبیر شورای هماهنگی 
بیمه  نکردن  حمایت  از  انتقاد  با  نیز  استان 
بی  افراد  و  زنان  کودکان،  درمان  از  سالمت 
بضاعت ، عنوان کرد: علی رغم اینکه ابالغیه 
انجام  زمینه  این  در  از سوی مرکز ستاد  ای 
باید بیمه سالمت اهتمام الزم را  نشده ولی 
در رابطه با این قشر آسیب پذیر داشته باشد و 
ما هم در خواست داریم که این مورد به شکل 
شورای  کرد:  اضافه  »زندی«  درآید.  مصوبه 
هماهنگی تاکنون تمامی هزینه های این افراد 
را پرداخت کرده اما این روند مقطعی بوده و اگر 
بیمه سالمت همکاری نکند، توفیقی نخواهیم 
داشت. وی خاطر نشان کرد با این وجود بیمه 
تا  سرپایی  درمانی  مراکز  حوزه  در  سالمت 
حدودی ورود پیدا کرده است و از حدود 80 
اعتیاد استان حدود 60  مرکز سرپایی درمان 
درصد تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند .

مراکز ماده »۱۶« ترک اعتیاد
 در استان راه اندازی شود

این مقام مسئول   راه اندازی مراکز ماده »16« 
ترک اعتیاد  را  ضروری دانست و  اظهار کرد: 
نگهدای  برای  مرکز  این  تا 92  در سال 91 
بر  بالغ  اعتباری  با  و  استان  اجباری  معتادان 

640 میلیون تومان با پذیرش 282 معتاد راه 
اندازی شد اما افرادی که پذیرش شده بودند، 
برابر آیین نامه نبود و تعطیل شد. »زندی« به 
 مصوبات جلسه قبل افزود: تجهیز ایستگاه های
بازرسی به ویژه 5 ایستگاه مصوب و پرخطر در 
حال پیگیری است همچنین دانشگاه پزشکی 
برای ارائه گزارش میزان شیوع اعتیاد مهلت 

بیشتری خواسته است.
محسوس نبودن

مبارزه با مواد مخدر برای مردم
عضو شورای شهر بیرجند هم در این جلسه با 
بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر زیاد انجام شده 
است ولی کاری که برای مردم محسوس باشد 
مبارزه سخت  اظهار کرد:  انجام نشده است، 
را حل  مشکلی  مخدر  مواد  حوزه  در  افزاری 
 نکرده و باید نرم افزاری باشد. »حسنی صفت«
تأکید کرد  با وجود کارهای زیادی که در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر انجام شده اعتیاد رو به 
افزایش بوده و از مردها به زن ها و از پسرها 

به دخترها کشیده شده است. وی با اشاره به 
اینکه امروز سن اعتیاد در کشور به 10 تا 11 
باید   دهد  می  نشان  که  است،   رسیده  سال 

هزینه ها در بخش پیشگیری صرف شود.  
ورزش و فیلم های مستند

 مؤثر در پیشگیری از اعتیاد
»افضلیان«، مدیر کل ورزش و جو انان  نیز 
 درخواست کرد  ازایجاد باشگاه ها و لیگ های

مسابقات ورزشی و خانه های ورزش روستایی  
مراکز  هرچه  شود،چون  حمایت  استان  در 
به  کمتر  جوانان  کند  پیدا  افزایش  ورزش 
سمت چای خانه ها و تفریحات این چنینی 
می روند. همچنین »ثقفی«، رئیس صداوسیما 
های  حرف  امروزه  که  کرد  نشان  نیزخاطر 
ندارد   تأتیری  چندان  کارشناس  یک  خشک 
و ما هم بیشتر داریم به سمتی می رویم که 
را  معتادان  شرایط  و  زندگی  از  مستندهایی 
پخش کنیم تا تأثیرگذاری بشتری داشته باشد.

)Ava.news16@gmail.com(  

قاسمی- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر  با 
بیان  اینکه از ابتدای امسال تا کنون 42 باند 
مواد  مخدر در استان متالشی شده اند، اظهار 
کرد: این رقم نسبت به سال گذشته که 31  
باند منهدم شدند، 31  درصد افزایش داشته 
خبرنگاران  جمع  در  دیروز  »کاهنی«  است. 
افزود: همچنین در مدت زمان مشابه نسبت 
به سال گذشته 53 درصد کشفیات انواع مواد 
مخدر هم رشد داشته است که در مجموع بالغ 
بر 23 ُتن می باشد.  به گفته وی  بیشترین 
کشفیات   از بیرجند، نهبندان، سربیشه و قائن 
بوده است،  که   در این راستا  دستگیری ها7  
نفر  درصد رشد داشته و در مجموع 3 هزار 
پرونده های  گفتۀ وی  به  اند.  دستگیر شده 

قضایی در این زمینه هم 5 درصد رشد داشته 
وسیله   580 نیز   مواد  قاچاقچان  از  و  است 
نقلیه خودرویی و موتوری توقیف شده اند که 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 53 

درصد افزایش داشته است.

رشد 25۱ درصدی 
کشف شیشه 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در کشف 
مواد مخدر صنعتی، شیشه 251 درصد رشد 
داشته، عنوان کرد:  انواع مواد مخدر صنعتی 
استان  در  ابتدای سال جاری  از  کشف شده 
16 کیلو بوده است. »کاهنی« خاطر  نشان 
پلیس  های  )سگ  »سپکا«  تیم   20 کرد: 

آمده  جنوبی  خراسان  به  تهران  از  آموزش( 
اند و در این جا مستقر شده اند و توانسته در 
زمان ذکر شده بالغ بر یک تن کشفیات داشته 
باشند. وی بیان کرد که در استان طرح های 
مختلفی برای جلوگیری از اعتیاد  انجام داده 
ایم که از جمله آن ها  می  توان به 2 مرحله 
و  واپایش  طرح   27 اجتماعی،  امنیت  ارتقاء 
کرد.  اشاره  آلوده  نقاط  پاکسازی  مرحله   23
به گفتۀ وی رویکرد مبارزه با مواد  مخدر به 
سمت اجتماعی شدن پیش  می رود و  باید 
مردم با ما همکاری و همراهی داشته باشند. 
ادامه داد:  با مواد مخدر  رئیس پلیس مبارزه 
 24 معضل،  این  شدن  اجتماعی  راستای  در 
کارگاه آموزشی برای کارمندان ادارات، نهادها 

مجموع  در  که  کردیم  برگزار  ها  دستگاه  و 
بیش از 2 هزار نفر آموزش های الزم برای 
شناسایی مواد  مخدر و عوارض سوء  مصرف 
که  کرد  اضافه  »کاهنی«  اند.  دیده  را  آن 
همچنین 6 نمایشگاه برگزار کرده ایم که یک  
نمایشگاه دائمی نیز در خود این مرکز وجود 
دارد و آمادگی داریم که هر ارگانی درخواست 
اینگونه نمایشگاه را داشته باشد، برای اطالع 

رسانی و آگاه سازی مردم برگزار کنیم.

مصرف متادون درمان اعتیاد نیست!
وی تأکید کرد که متأسفانه برخی از خانواده 
ها هیچ اطالعی در زمینه مواد مخدر صنعتی 
ندارند و باید این اطالع رسانی عمومی انجام 

شود و به خانواده ها توصیه می شود که حتما 
با افزایش اعتماد  به نفس فرزندان خود »نه« 
پدیده  این  تا  آموزش دهند  آنان  به  را  گفتن 
خانمان سوز کاهش داشته باشد. به گفتۀ این 
مقام مسئول مصرف متادون جنبه درمانی ندارد 
و خود آن نیز یک نوع ماده مخدر دیگر است 
که مصرف کننده تا پایان عمر خود باید از آن 
استفاده کند و وارداتی هم می باشد . »کاهنی« 
با بیان اینکه ما معتاد  متجاهر در استان نداریم، 
اظهار کرد که از طرح مرکز ماده 16 حمایت 
می کنیم. وی افزود: چند سال قبل نیز این 
مدیریت  دلیل  به  ولی  شد  اندازی  راه  مرکز 
نادرست و نداشتن بهره وری کافی تعطیل شد.  

)Ava.news16@gmail.com(

منطقه ویژه، بستر سرمایه گذاری تجار افغانستانی 

عکس:حسینی
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امام علی علیه السالم فرمودند :
الةِ َفإنَّها َخیُر الَعَمِل، إنَّها ِعماُد دينُِكم ا...  ا... ِفي الصَّ

خدا را، خدا را درباره نماز كه بهترين كردار و ستون دين شماست !
)گزيده تحف العقول، ح65(

آیت ا... نوری همدانی: نباید اسرائیل 
جدید در منطقه شکل بگیرد

با  تقلید  مراجع  از  همدانی  نوری  ا... حسین  آیت 
از تجزیه عراق و  اشاره به این که هدف دشمن 
تشکیل کردستان، تاسیس اسرائیل جدید در منطقه 
دشمنان  فتنه  این  داد  اجازه  نباید  گفت:  است، 
همانند گروهی تروریستی در منطقه شکل بگیرد. 
دشمن می خواهد با تشکیل اسرائیل جدید، چهار 
کشور اسالمی را تضعیف نموده تا از این طریق 

بتواند بر این کشورها تسلط پیدا کند.

گناه نابخشودنی سلیمانی ها
 به روایت آشنا!

در  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا  الدین  حسام 
یادداشتی نوشت: از نظر ترامپ و ترامپ صفتان 
همدانی ها  و  سلیمانی ها  یاران  نابخشودنی  گناه 
با  و حججی ها، مقابله همه جانبه و قاطع سپاه 
مورد  فرادولتی  و  دولتی  تروریسم  اشکال  همه 
کل  تبدیل  جز  هدفی  که  آمریکاست  حمایت 
قدس  اشغالگر  رژیم  عملیاتی  محیط  به  منطقه 
اوباما در  را که  بداندآنچه  باید  ترامپ  اما  ندارد. 
به  پسابرجام  در  هم  او  نیاورد؛  دست  به  برجام 

دست نخواهد آورد.

صفار هرندی: برخی عاشورا 
را محل مذاکره می دانند

صفار هرندی با اشاره به شبهاتی که در سال های 
مسئوالن  برخی  سوی  از  عاشورا  بحث  در  اخیر 
مطرح شده است، گفت: چرا عاشورا را تنها تقابل 
افراد  این  می کنید؟  بیان  باطل  و  حق  جبهه  دو 
عاشورا را محل مذاکره می دانند! وی با تاکید بر 
اینکه این بیان جسورانه قصد دارد با یک آرمان 
بزرگ در بیافتد، تصریح کرد: اینکه بخواهند فلسفه 
قیام را به بازی بگیرند و مطرح کنند که قیام امام 
بزرگ ترین  است،  بوده  سازش  برای  حسین)ع( 
خیانت است؛ نباید اجازه داد که فلسفه قیام اولیای 
خدا در برابر جریان کفر و شرک و نفاق را این گونه 
تحریف کنند، قیام یک آرمان است که نباید اجازه 

داد، مخدوش شود.

 وقت آن است به آمریکا 
درس های جدید داده شود

دولت  ظاهرا  گفت:  جزایری  مسعود  سید  سردار 
به  نیاز  و  فهمد  نمی  را  دشنام  جز  حرفی  ترامپ 
شوک هایی دارد که مفهوم جدید قدرت در جهان 
تبلیغاتی  و  معاون فرهنگی  متوجه شود.  را  امروز 
رفتار  افزود:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  دفاعی 
آمریکا، جهانیان را کالفه کرده، وقت آن است که 

به آمریکا درس های جدید داده شود.

پزشکیان: آمریکا از دستاوردهای
 برجام ناراحت و عصبانی است

را  برجام  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان  مسعود 
ترامپ  اظهارات  و گفت:  دانست  بزرگی  دستاورد 
نشان  توافق است،  بدترین  برجام  اینکه  بر  مبنی 
می دهد که این توافق دستاوردی داشته که آنقدر 
رئیس جمهور آمریکا را عصبانی کرده است. پس 
اکنون نوبت دیپلمات های ماست که طوری رفتار 

کنند تا آمریکا را منزوی کنند.

آسوشیتدپرس: تهدیدهای ترامپ، 
ایرانیان را متحد کرد

»دونالد  حالی که  در  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
با  توافق هسته ای  آمریکا  ترامپ« رئیس جمهور 
احساس  تهران  ساکنین  می کند،  تهدید  را  ایران 
این  از  بهره ای  تاکنون  تنها  نه  که  می کنند 
نیز شدت  آمریکا  به  آنها  بلکه شک  نبرده  توافق 
یافته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس، نوشته این 
تهدیدها موجب شده طرفداران طیف های مختلف 

سیاسی در ایران متحد شوند.

فقط احمدی نژاد شایسته رئیس جمهوری است!

که  باورم  این  بر  من  گفت:  جوانفکر  اکبر  علی 
تحرکات اخیر آقای علی الریجانی، از برنامه ریزی 
جمهوری  ریاست  کرسی  به  رسیدن  برای  وی 
حکایت می کند. بنابراین به نظر من تنها کسی که 
قاطبه مردم و بر اساس تجربه او را شایسته چنین 
جایگاهی می دانند، دکتر احمدی نژاد است! کامال واضح است که ایشان را 

سد راه خود تلقی می کند.

ایزدی: برجام  به مشایی  دولت روحانی تبدیل شده

فواد ایزدی کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: 
و  مشایی  که  بود  این  موضوع  احمدی نژاد  زمان 
احمدی نژاد را نمی شود از هم تفکیک کرد و االن 
»برجام«  که  است  این  دارد،  وجود  که  موضوعی 
تبدیل به »مشایی دولت روحانی« شده است؛ یعنی 
آقای روحانی احساس می کند که در هر شرایطی باید از برجام دفاع کند. 
برجام توافق خیلی خوبی برای ما نبوده و ما نباید این طور از برجام دفاع کنیم.

پرونده برادر جهانگیری ارتباطی به دولت فعلی ندارد

درباره  خود  خبری  نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای 
را  این مورد موضع خود  با صراحت در  جهانگیری 
اعالم کرده اند و این پیگیری ها از دولت قبل بوده است 
و هیچ ارتباطی به این دولت ندارد. سخنگوی دولت 
تاکید کرد: امیدوارم در این شرایط حساس، شائبه سیاسی در این باره به وجود 

نیاید، به هر حال باید حیثیت ها را هم رعایت کنیم.

تصاویری از کودکان خراسان جنوبی  * عکس : نرگس سینایی یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی * عکس : مجتبی گرگی

شما  نظر  اینکه  به  پاسخ  در  عارف 
رئیس  با  الریجانی  نشست  درباره 
دولت اصالحات چیست،گفت: برای 
برای  کافی  وقت   ۱۴۰۰ انتخابات 

تحلیل های گوناگون است ولی معتقدم 
نباید مراسم عزاداری را سیاسی کنیم.
برگزار  مراسم  این  حال  هر  به   
مختلف  چهره های  و  می شود 

گرایش شان  از  فارغ  نیز  سیاسی 
بخواهیم  این که  و  می شوند  دعوت 
تحلیل کنیم چه کسی کجا و کنار 
نیست. درست  نشسته،  کسی  چه 

در  باید  که  است  این  دیگر  نکته 
هر مقطع بنا به شرایط اما با حفظ 
هویت اصالح طلبی و تعصب هویتی 
توجه داشته  تصمیم بگیریم؛ ضمناً 

باشید که اولویت فعلی ما انتخابات 
مجلس یازدهم در سال ۹۸ است، نه 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰. وی  در پاسخ 
به این سوال که آیا ما در انتخابات 
اصالح طلب  کاندیدای   ۱۴۰۰
سمت  به  نباشد  الزم  که  داریم 
قطعًا  برویم،گفت:  الریجانی  آقای 
خواهیم  اصالح طلب  کاندیدای  ما 
داشت. ما در شرایطی که رقیب حذف 
کامل ما را امضا کرده بود، مشخصاً در 
سال ۹۲ حدود ۴ تا ۵ کاندیدا داشتیم.

 بنابراین در شرایطی که در گام های 
دهه ۹۰ موفق بودیم، آیا می توانیم 
باشیم؟!   نداشته  کاندیدا   ۱۴۰۰ در 
نخبگان  قطعاً  ندارد!  امکان  این 
اجازه  اصالحات  جریان  جوانان  و 
بدون  جریان  این  که  نمی دهند 
شود.  انتخابات  رقابت  وارد  کاندیدا 

عارف: قطعًا در انتخابات ۱۴۰۰ 
با کاندیدای اصالح طلب وارد می شویم

با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
جهت  بودن  یکسان  بر  تاکید 
دفاعی  و  دیپلماتیک  گیری 
خطاب  ایران،  اسالمی  جمهوری 
گفت:  آمریکا  جمهور  رئیس  به 
»آقای ترامپ مطمئن باشند که ما 
امور خارجه و دولت مان  با وزارت 
پاسدار  سرلشکر  هستیم.«  یکدل 
نشست  در  جعفری  محمدعلی 
مراسم  برگزاری  هماهنگی 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
خبرنگاران  جمع  در  اسالمی، 
علیه  مواضع  اعالم  در  افزود: 
دشمنان هماهنگی در همه بخش 
هرچند  دارد؛  وجود  کشور  های 
ممکن است بیان آنها با هم تفاوت 

داشته باشد. 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 

در  مناسبی  توان  کرد:  اظهار 
دفاعی  سیاسی،  های  عرصه 
دارد.  وجود  کشور  اجتماعی  و 
به  اشاره  با  جعفری  سرلشکر 

مواضع وزیر امور خارجه کشورمان 
را  مواضع  این  کرد:   خاطرنشان 
نیز  امنیتی  و  دفاعی  های  بخش 
دارند اما ممکن است نوع گویش 

و بیان ها متفاوت باشد. وی گفت: 
نیز  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
همه  که  هستند  مطلع  خوبی  به 
آرمان  از  دفاع  در  نظام  مسئوالن 

توان  و  ملی  اقتدار  ها،  ارزش  ها، 
دفاعی و امنیتی همدل و همزبان 
هستند اما ممکن است نوع گویش 

هایشان متفاوت باشد.

فرمانده سپاه: ترامپ مطمئن باشد که با 
وزارت خارجه و دولت مان یکدل هستیم

آگهی مزایده عمومی شماره 96 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: وسایل فلزی و آهن آالت ضایعاتی موجود در محل کارخانه را از 
طریق مزایده یکجا به فروش رساند. متقاضيان پس از بازدید، پيشنهاد کتبي خود را با رعایت 
 شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/07/24 در پاکت 
دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در بيرجند،کيلومتر 11جاده کرمان کارخانه کویرتایر تحویل 
و رسيد دریافت نمایند. تلفن تماس: 32255366-056 همچنين شرکت کنندگان در این مزایده 
می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از 18/ 96/07 لغایت 96/07/24 در ساعات اداری به محل 

کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پيشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره 97 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظردارد: تعدادی از اقالم ضایعات پالستيکی مازاد بر نياز خود، موجود در محل 
کارخانه را از طریق مزایده به صورت یکجا به فروش رساند. متقاضيان پس از بازدید، پيشنهاد 
کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 
96/07/24 در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در بيرجند،کيلومتر 11 جاده کرمان 
کارخانه کویرتایر تحویل و رسيد دریافت نمایند.  تلفن تماس: 32255366-056 همچنين شرکت 
کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از 96/07/18 لغایت 96/07/24 در 
ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.  شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پيشنهادها 

مختار  است.           
روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره 98 شرکت کویرتایر      
شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 50 تن قرقره فلزی موجود در 
محل کارخانه را از طریق مزایده، به صورت یکجا به فروش رساند. متقاضيان 
پس از بازدید، پيشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  96/07/24 در پاکت دربسته به واحد تدارکات 
شرکت واقع در بيرجند،کيلومتر 11جاده کرمان کارخانه کویرتایرتحویل و رسيد دریافت نمایند. 
تلفن تماس: 32255366-056همچنين شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید 
 قرقره فلزی از 96/07/18 لغایت 96/07/24 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند .

شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پيشنهادها مختار  است. 
روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره  99 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی از اقالم راکد و مازاد کارخانه شامل کائوچو، نخ، رزین، 
ميليکن شيفر، مستربچ مشکی،پودر بچ آف، گوگرد،کوکافيل30،پلی اتيلن بسته بندی و... را  به 
صورت یکجا از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضيان پس از بازدید، پيشنهاد کتبي خود را 
با رعایت شرایط در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 96/07/29 در پاکات در 
 بسته به واحد تدارکات واقع در بيرجند،کيلومتر 11 جاده کرمان ، کارخانه کویرتایر ارسال نمایند. 
شرکت کنندگان در این مزایده می توانند از 96/07/18  لغایت 96/07/29 در ایام و ساعات اداری 

)8 الی 16( از اقالم مزایده ای موجود در محل کارخانه بازدید نمایند.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۰۰ شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظردارد: تعدادی پالت پالستيکی ضایعاتی مازاد بر نيازخود، موجود در محل 
کارخانه را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضيان پس از بازدید، پيشنهاد کتبي خود را با 
رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/07/24 در 
پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در بيرجند،کيلومتر11جاده کرمان کارخانه کویرتایر 

تحویل و رسيد دریافت نمایند. تلفن تماس: 056-32255366
همچنين شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از 96/07/18 
لغایت 96/07/24 به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پيشنهادها 

روابط عمومی شرکت کویرتایرمختار است. 

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۰۱شرکت کویرتایر  
شرکت کویرتایردر نظر دارد: اجرای تاسيسات اطفاء حریق از نوع اسپرینکلردار خشک سقفی واقع در 
انبارهای کارخانه این شرکت را بر اساس استانداردهای سازمان آتش نشانی جهانی و نقشه های آن 
به صورت دستمزدی به ازای اجرای هر متر طول از طریق برگزاری مناقصه به پيمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. از کليه افراد حقيقی و حقوقی واجدشرایط دعوت می نماید با مدنظر قرار دادن شرایط 
شرکت در مناقصه پيشنهاد کتبي به همراه مستندات هویتی را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  
96/08/01 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه تحویل نمایند. الزم به ذکر است به منظور 
اطالع از وضعيت و نوع فعاليت مرتبط با مناقصه مذکور، بازدید کليه متقاضيان از 96/07/22 لغایت 
96/08/01 در ایام و ساعت اداری )8 الی 16( از محل اجرای کار واقع در بيرجند ، کيلومتر 11 جاده 

کرمان الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پيشنهادها مختار است. 
روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مزایده عمومی شماره۱۰2شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: روغن های ضایعاتی مازاد بر نياز خود، موجود در محل کارخانه از طریق 
مزایده به صورت یکجا به فروش رساند. متقاضيان پس از بازدید، پيشنهاد کتبي خود را با رعایت 
شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/07/24 در پاکت دربسته 
به واحد تدارکات شرکت واقع در بيرجند،کيلومتر11جاده کرمان کارخانه کویرتایر تحویل ورسيد 
دریافت نمایند. تلفن تماس: 32255366-056همچنين شرکت کنندگان در این مزایده می توانند 
جهت بازدید روغن های ضایعاتی از 96/07/18 لغایت 96/07/24 در ایام و ساعات اداری به محل 

کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پيشنهادها مختار است. 
روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۰3شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر )سهامی عام( در نظر دارد: اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار کارخانه خود را 
بر اساس ضوابط بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت مرکز سالمت محيط کار، را 
از طریق برگزاری مناقصه به پيمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کليه افراد حقوقی واجد شرایط 
دعوت می شود با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مناقصه، پيشنهاد کتبي خود را به همراه رزومه 
و مستندات هویتی،تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/08/01 در پاکت دربسته به واحد 
تدارکات کارخانه واقع در بيرجند، کيلومتر 11 جاده کرمان، کارخانه کویرتایر و یا به شماره فکس 

32255340-056 ارسال  نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پيشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر کـانون فرهنگـی هنـری بیـت العبـاس )ع( بیرجنـد


