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سرمقاله

 
نمی دانیم، 
چون نمی خوانیم

*رضوان

به  همه  خوانیم،  نمی  که  هستیم  مردمی  ما 
کارمندان  و  مدیران  کنیم،  نمی  مطالعه  اتفاق 
نمی  را  ها  نامه  آیین  و  ها  العمل  دستور  ما 
نمی  هم  را  اداری  های  نامه  گاهی  خوانند، 
را  قوانین  اصناف  و  مشاغل  صاحبان  خوانند. 
تکلیف  نه  دانند  می  را  حقشان  نه  خوانند  نمی 
دکترا،  سطح  در  حتی  پسران  و  شان.دختران 
از حقوق خانوادگی چیزی  اما  ازدواج می کنند 
مربوط  قوانین  کارمندان  اغلب  دانند.  نمی 
حاال  دانند.  نمی  را   ... و  ارتقا  و  استخدام  به 
خانگی  لوازم  های  کاتالوگ  و  بروشورها  شاید 
مردم  کنند،  می  مطالعه  بیشتری  درصد  را 
را  خود  شهروندی  تکالیف  و  حقوق  و  حق 
و  راهنمایی  قوانین  رانندگان  دانند.  نمی 
خوانند  می  توشهری  آزمون  برای  را  رانندگی 
از  بندند.بیماران  نمی  بکار  هیچگاه  اما 
پزشکان  مطب  در  شان  تکالیف  و  حقوقشان 
مسلم  حق  گاهی  خبرند.  بی  بیمارستان  و 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   )ادامه  دانند...   نمی  را  شان 

در چهارمین سالگرد
 درگذشت عزیزمان شادروان 

حاج سعید دستجردی
یادش را گرامی می داریم 

و برای شادی روحش دعا می کنیم.

خانواده دستجردی

جناب آقای مهندس احمد رضایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان بیرجند 

 صمیمانه تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

از طرف شورای اسالمی ودهیاری روستای ماسن

بانوی فرهیخته  سرکار خانم کیاسنجی
سرکار خانم سیما بشارتی  مدرس دانشگاه هنر

درگذشت همسر و پدر شریف تان 

شادروان هوشنگ بشارتی 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده

 برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر از درگاه حق مسئلت داریم.

کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس قـربانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده

 سربلندی و توفیق روزافزون تان را در مسئولیت جدید از درگاه ایزد منان خواستاریم.

اداره و اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بیرجند

السالم علیک یا اباعبدا... و علی االرواح التی حلت بفنائک 
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر خونین بار و مطهر

 شهید مدافع وطن 

سروان محمـد کالته نایبـی
امروز سه شنبه 96/8/9 ساعت 9 صبح از سه راه اسدی »مصلی« تا گلزار شهدای 

بیرجند با حضور مردم والیتمدار خراسان جنوبی برگزار می شود.

فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

* مرغداری با اصول فنی کامل، 800 متر زیربنا با انبار آسیاب میکسر، خط انتقال دان 
 گاراژ ماشین، سرایداری خوب و چاه نیمه عمیق کشاورزی با تعداد 600 اصله درخت زرشک 

 بادام و ... با امتیاز برق جداگانه و پروانه چاه واقع در قهستان )آسیابان(
 به قیمت کارشناسی  * منزل دو طبقه تازه ساز به قیمت کارشناسی

09153634615- سازنده

جناب آقای

مهندس غالمرضا  قربانی
مدیر محترم سازمان 

تعاون روستایی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک و تهنیت عرض نموده 
امید است در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق باشید.

ضمنا از زحمات ارزشمند 
جناب آقای مهندس محسن اسفندیاری )مدیر سابق(

 تشکر و قدردانی می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

شرکت سراسری پخش گستر
نمایندگی برندهای معروف غذایی و بهداشتی 

 تعداد معدودی بازاریاب با روابط عمومی باال و تجربه کاری برای الین جدید استخدام می نماید. 
)مراجعه حضوری(

آدرس: بیرجند - شهرک صنعتی - تالش شرقی3 - آخرین واحد
تلفن:05632255724 الی6      همراه: 09159612051

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی برند  ............   

طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی/ 30 ماه گارانتی و 10 سال 
خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند، بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان،ارسال رایگان،خرید لپ تاپ

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955

مرغـداری فروشـی 10 هزاری



2
سه شنبه *9 آبان 1396 * شماره 3921

نحوه برقراری بیمه قطع شده کارگران ساختمانی اعالم شد 

ایسنا- نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با اعالم آخرین آمار کارگران ساختمانی بیمه شده گفت: این دسته افراد دارای کد بیمه در تامین 
اجتماعی هستند ولی بیمه آنها قطع شده است که برای حل این مشکل باید به دفاتر انجمن های صنفی مراجعه و نامه ای از انجمن گرفته و به تامین اجتماعی محل 

سکونت یا کار خود بدهند و عرض خدمت کنند.

سرمقاله

نمی دانیم، 
چون نمی خوانیم
*رضوان

شان  توقع  گاهی  و   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

و  بهداشت  حوزه  وظایف  از  فراتر  حتی 
ادارات  به  امورمان  انجام  برای  است.  درمان 
کنیم  می  مراجعه  ها  شهرداری  و  دولتی 
خبرداریم  خود  تکلیف  و  از حق  نه  ولی چون 
 ، دعوا  به  کار  ادارات،  تکلیف  و  حق  نه  و 
یک  خشونت  کشد.  می  خشونت  و  مشاجره 
ندانستن. و  ناآگاهی  بعد  یک  دارد،  روانی  بعد 

دارد.  مشابه  دالیل  هم  نومیدی  و  نارضایتی 
فرزندان مان معتاد می شوند به دلیل جهل و 
ناآگاهی از عواقب و واقعیات اعتیاد نمی توانیم 
کنیم. مطالبه  دانیم  نمی  چون  کنیم،  مطالبه 

حق  دانیم  نمی  چون  کنیم،  می  مطالبه  بد 
بهتر  زندگی  چیست؟برای  مان  حقوق  و 
بخوانیم. باید  دانستن  برای  بدانیم  باید 

همه  خانواده  حوزه  در  را  قوانین  و  حقوق 
همه  را  قوانین  و  ها  دستورالعمل  بدانیم،  باید 
بخوانیم  و  بدانیم  باید  مان  کاری  حوزه  در 
دارد... ندانستن  در  ریشه  کردن  زندگی  بد 

 لیست حق بیمه کارکنان هر کارگاه 
باید جداگانه ارسال شود

مهر- سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: برابر ماده ٧ 
آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد ، کارفرما 
مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر 
کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال 
کند. لذا تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک 
کارگاه هستند، می بایست لیست کارکنان هریک 
از کارگاههای مربوطه را )انبار،کارخانه، دفترو...( به 
صورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند.   

آخرین وضعیت
 سپرده گذاران موسسه آرمان  

و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک  ایسنا- 
محاسبات مجلس گفت : طبق گزارش ارائه شده 
منابع آرمان، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که 
۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به مردم ارائه شده و 
اختیار مسوولین موسسه  ۴ هزار میلیارد تومان در 
است که میزان بدهی به مردم است که با آن ملک 
و امالک و ویال و هتل و هواپیما خریداری کرده اند.
این نماینده مجلس یادآور شد: در حال حاضر موسسه 
ملل امالک را شناسایی می کند و مابه ازای آن از 
بانک مرکزی برای پرداخت طلب سپرده گذاران خط 

اعتباری می گیرد.

بیمه  قالیبافان به کجا رسید؟ 

ایجاد  از  تعاون،  بخش  مسئول  مقام  فارس-یک 
امکانی برای شکستن صف ۶۰۰ هزار نفری برای 
پوشش خدمات صندوق تأمین اجتماعی در آینده 
اجتماعی  بیمه  صندوق  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک 
رفاه  وزارت  زیرمجموعه  عشایر  و  روستائیان 
مسئولیت بیمه قالیبافان باقی مانده را با تفاهم ایجاد 

شده پذیرفت.

نانواها را مجازات کنید 

گفت:  سنگکی  نان  اتحادیه  رئیس  تسنیم- 
کیفیت  با  آرد  که  را  آزادپز هایی  باید  مشتریان 
مجازات  خرید،  حذف  با  می کنند،  تهیه  پایین تر 
کنند.پابرجا در پاسخ به اینکه بسیاری از نانوایی ها 
عدم مرغوبیت آرد را علت بی کیفیتی نان می دانند 
، گفت:  آزادپزها حق انتخاب آرد خوب را دارند و 

در صورت بی کیفیتی می توانند آرد را برگردانند.

از برجام خارج شوید ما هم پشت سر شما می آییم

ایزدی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: 
است؛  توافقی  برجام  تقدس دهیم.  برجام  به  نباید 
و همان حرفی که در همه جای دنیا زده می شود 
در خصوص توافقات بزنیم  . یعنی اگر طرف مقابل 
تهدید کند که من از برجام خارج می شوم جواب ما 
این باشد که بله خارج شوید و ما پشت سر شما می آییم و این جمالت 

اقرارآمیزی که داشتیم باید اصالح شود.

آمریکا باید هزینه خروج ما از برجام را بدهد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اگر برجام به 
نتیجه رسید به این دلیل بود که طرف مقابل به ویژه 
امریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که اگر همه 
چیز را از ایرانی ها بگیرند، انها خودشان می سازند.
کمالوندی افزود: معتقدم باید نسبت به این رویکرد 
آمریکا با تدبیر و زیرکی مقابله کنیم؛  اگر قرار باشد از برجام هم خارج شویم باید 

صدمه و هزینه این اقدام را آمریکا بپردازند.

فروخته شدن صنعت هسته ای برای هواپیمای نو

فارس- معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: 
مواضع آمریکا نشان داد تصورات برخی مسؤوالن درباره 
برجام یک خیال باطل بود، با چه رویی به آیندگان بگوییم 
اینکه سوار هواپیمای نو شوند صنعت  برای  اجداد ما 
هسته ای را واگذار کردند.علی باقری  گفت: تحریم های 
بعد برجام نشان داد که برجام نه تنها پایان منازعات نبود بلکه دست برتر ما را گرفت 

و دست پایین دشمن را به اهرمی برای فشار بیشتر به ما تبدیل کرد.

میزان- رئیس قوه قضاییه با اشاره 
مجدد  های  تحریم  تصویب  به 
جمهوری  علیه  آمریکا  کنگره 
اخیر،  روزهای  در  ایران  اسالمی 

عالوه  ها  تحریم  این  کرد:  اظهار 
از  که  است  »کاتسا«  قانون  بر 
پاسداران  سپاه  علیه  آبان  نهم 
شود.  می  اعمال  اسالمی  انقالب 

آمریکا  کنگره  حاضر،  حال  در 
ایران  ماشین خودکار تحریم علیه 
که  کنند  می  تصور  و  است  شده 
اقدامات به ملت  این  با  توانند  می 

که  حالی  در  کنند  وارد  فشار  ما 
بیش از 3۰ سال است این تجربه 
کنند  تکرار می  را  شکست خورده 
ملت  علیه  هرجا  که  دانند  می  و 

اند، مردم  ایران دشمنی روا داشته 
ما بیشتر ایستادگی کرده اند. آیت 
تحریم  اصل  الریجانی،  آملی  ا... 
کردن نیروهای مسلح رسمی یک 
 کشور را امری غیرمعقول دانست .
از  لزوم صیانت  بر  وی  همچنین 
 اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم ها 
تأکید کرد و گفت: دشمن تا زمانی 
نقطه  اقتصاد،  کند  احساس  که 
کم  را  فشار  ماست  کشور  ضعف 
نخواهد کرد. ما باید اقتصاد کشور را 
 به گونه ای اداره کنیم که تحریم ها 
 بی اثر باشد. وی خاطر نشان کرد:
اتکا به نیرو، سرمایه و فکر داخلی 
مقاومت  و  توانمندسازی  موجب 
هایی  لرزه  برابر  در  کشور  اقتصاد 
کند  می  تالش  دشمن  که  است 

علیه اقتصاد ما ایجاد کند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:  
ماست  براندازی  هدفش  که  کسی 
لیاقت و جایگاه مذاکره ندارد. با کسی 
درصد  یک  و  کرد  مذاکره  می شود 
هم احتمال تفاهم داد که به دنبال 
آمریکایی ها  روش  نباشد.  براندازی 
بهره گیری از تمام روش های ممکن 
است و در این موضوع آن ها استفاده 
از جنگ نظامی و روش سخت را در 
انتهای لیست و اجرای تحریم های 
را  معیشتی  تنگنای  و  اقتصادی 
قرار  خود  جدید  تهدیدات  راس  در 
گفت:  باقری  سرلشکر  داده اند. 
برجام یک هدف و یک آیه مقدس 
نیست که ما در هر شرایطی به آن 
پایبند باشیم برجام یک قول و قرار 
دو طرفه است که عزیزان دستگاه 
کردند  تالش  ماه ها  ما  دیپلماسی 

این  و  رسیدند  توافق  به  با ۵+1  و 
شورای  قطعنامه ۲۲31  در  موضوع 
ملل  سازمان  تایید  به  نیز  امنیت 
رسید. یک بخش از برجام پذیرش 

توسط  هسته ای  محدودیت های 
جمهوری اسالمی و بخش دیگری 
بوده  برداشته شدن تحریم ها  از آن 
برگردد  تحریم ها  اگر  اما  است، 

خروج ما از برجام قطعی خواهد بود.
وی با اشاره به حمایت های آمریکا 
از داعش تصریح کرد: آمریکایی ها با 
صراحت و به دفعات متعدد فرماندهان 

داعش را جابجا کرده اند و برای آن ها 
فرستاده اند.  تسلیحاتی  کمک های 
است  آمریکایی  مقامات  گفته  این 
آنهاست. دست پرورده  داعش  که 

آیت ا... آملی الریجانی: 
باید پاسخ عملی به تحریم های اخیر بدهیم 

سردار باقری : برجام یک آیه مقدس نیست 
که در هر شرایطی به آن پایبند باشیم

 هوس های برخی ها موجب مشکالت اقلیم شد

سخنگوی وزارت خارجه  در خصوص تحوالت در اقلیم 
کردستان عراق گفت مواضع ما روشن است. مسئله 
اقلیم، یک موضوع داخلی است و ما همکاری های خود 
را با دولت عراق داشته ایم. اقدام به همه پرسی علیرغم 
توصیه های مشفقانه انجام گرفت و ما به دلیل روابط 
خوب با مردم اقلیم قصد داشتیم جلوی این اقدام را بگیریم اما هوس های برخی 

که بر اوضاع منطقه اشراف نداشتند مشکالتی در اقلیم به وجود آورد .

  اروپایی ها دل خوشی از برخوردهای آمریکا ندارند 

ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی درباره این که آیا اروپایی ها 
پایبند به برجام خواهند بود گفت: اکنون اروپایی ها دل 
خوشی از برخوردها و سیاست های آمریکایی ها ندارند 
و واقعا با آمریکا مشکل دارند؛ بنابراین، ما هم باید بیشتر 
تالش کنیم و در این زمینه برای اروپایی ها روشنگری کنیم و آنها را به سمت 

خودمان بیاوریم و مانع شویم که به طرف آمریکایی ها بروند. 

احمدی نژاد اطالعی از تاریخ باستان ندارد

تسنیم-  عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و 
تدوین تاریخ ایران در یادداشتی درباره پیام تصویری 
احمدی نژاد به مناسبت آزادی اشرافیت یهود در بابل، 
تاریخی  از مباحث  نوشت که سوءاستفاده سیاسی 
عمری به درازای تاریخ دارد و بدون شک افرادی 
چون آقای احمدی نژاد نه اطالعی از تاریخ باستان دارند و نه چندان مایلند 

تحقیقات مستقلی در این زمینه شکل گیرد.

روحانی دوباره اصولگرا شد؟ 

ریاست  به  واعظی  آقای  رفتن  با  فرارو- 
کنونی  حضور  می شود  جمهور  رئیس  دفتر 
این  خواند.  تشریفاتی  را  جهانگیری  آقای 
معتقد  و  گوید  می  سیاسی  فعال  یک  را 
اصولگرایان  سمت  به  روحانی  چرخش  است 
واعظی  محمود  که  افتاده  اتفاق  زمانی  از 
انتظار  است.  شده  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
غار  یار  عنوان  به  جهانگیری  رفت  می 
روحانی  راست  دست  و  چشم  روحانی،  آقای 
تغییر  روحانی  آقای  که  دیدیم  ما  اما  باشد. 
نقش  جهت  تغییر  این  با  همراه  و  داد  جهت 
شد. کمرنگ  دولت  در  جهانگیری  آقای 

بازتاب اظهارات موشکی روحانی  

تولید  استمرار  درباره  روحانی  حسن  سخنان   
موشک بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی 
المللی از میان  داشت. رسانه های غربی و بین 
برجسته  را  موشکی  مسئله  روحانی،  اظهارات 
“عدم  نیز  و  موشک  تولید  “استمرار”  کردند. 
تردید” در دفاع از خود، دو گزاره ای بود که در 

تیتر اکثر رسانه ها وجود داشت.

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

بدینوسیله از زحمات بی دریغ و خالصانه

 کلیه پزشکان و پرستاران بخش زنان و زایمان بیمارستان میالد
 که برای بهبودی همسرم تالش نمودند،کمال تشکر و قدردانی را داشته

توفیقات روزافزون برای تمامی عزیزان را از خالق متعال خواستاریم
علی الخصوص با بوسه ای بر دستان مادر عزیزمان که در طول بستری همراه مان بودند

تشکر و سپاس خود را ابراز می نماییم.

  ناصح - براتی

آگهی تغییرات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
حمل و نقل مسافر استان خراسان جنوبی

در راستای صورت جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل 
مسافر استان به تاریخ 1395/09/13 و صورت جلسه 1396/07/17 هیئت مدیره، انتخاب آقای 
مسعود فدائی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود کاشانی به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنفی تایید می گردد. ضمنا انجمن صنفی مذکور به شماره 102-3/2-12 در اداره 
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق 
مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر 

انجمن صنفی معتبر خواهد بود.  
 محمد سنجری- اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت باربری سریع السیر )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 460 

از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 96/08/19 راس 
ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در کمربندی فرودگاه- پایانه باربری- غرفه شماره 4 تشکیل 

می شود، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال- انتخاب بازرس به مدت یک سال- انتخاب روزنامه 
برای درج آگهی                                                                              هیئت مدیره

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ، کرکره ، 
سکوریت اتومات(  09303107002 09155614880

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

استفاده از لوله های آکاردئونی و آلومینیومی به علت جفت نشدن با وسایل گازسوز 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیو محل دودکش ممنوع است.

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

 درصد  
100

مینی
تض

فروش یا معاوضه یک واحد 
تجاری صفر )دفتر کار( ، حدودا  
۸۰ متری، بسیار شیک، از مجتمع 

اردیبهشت واقع در خیابان بهشتی 
۶ و ۸        ۰۹۰۳۴۵۹۲۸۹۴

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

 )شهر و روستا(
09159658659

آگهی مناقصه شماره 96/19   شناسه آگهی: 100661
موضوع مناقصه: نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز تلفن نهبندان 

طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد : کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 

ریال به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه  شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/8/9 تا پایان وقت اداری 96/8/17 و تحویل اسناد پایان وقت 
اداری 896/27 و بازگشایی پاکت ها مورخ 96/8/30   تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به 
مبلغ 87/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی 
به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی 
می باشد.  محل تهیه اسناد: بیرجند،بلوار پاسداران،میدان جانبازان،مخابرات خراسان جنوبی،اتاق 

شماره 124 تلفن تماس: 32424000-056 و فاکس 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960905 محکوم علیه آقای ابراهیم مرغی فرزند یحیی محکوم است به پرداخت 

مبلغ 72/931/938 ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له آقای محمدامیر محمدی نوده و پرداخت مبلغ 3/840/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه اموال به شرح ذیل که به مبلغ 19/950/000 ریال کارشناسی شده است. 
1- تانکر آب مستعمل 2000 لیتری 1 عدد 2- تانکر آب مستعمل 1500 لیتری 2 عدد 3- اتاق نرده ای مستعمل وانتی 2 عدد 
4- بشکه آب 220 لیتری مستعمل 4 عدد 5- آبخور دام از آبگرمکن فرسوده 3 عدد 6- دیگ فلزی 1 عدد 7- قابلمه نیکل 2 عدد 
8- فرقون مستعمل 1 عدد 9- ناودانی شماره 10 شش متری 1 عدد 10- صندوق نوشابه با شیشه 1 عدد 11- آبخور دام الستیکی 1 
عدد 12- تیرآهن مستعمل 1 عدد 13- بخاری فلزی مستعمل 2 عدد 14- قوطی آهنی 14 شش متری 3 عدد 15- قوطی 14 دوازده 
متری 1 عدد 16- شیلنگ آب 25 متری 4 توپ 17- لوله 2 اینچ جهت پایه فنس کشی 38 عدد 18- قفسه کهنه فلزی 1 عدد 19- 
یخچال مستعمل 1 عدد 20- چهارچوب فلزی 2 عدد 21- فرش ماشینی فرسوده یک عدد 22- آبخور فلزی دام 34 عدد 23- مخزن 
آبگرمکن مستعمل 3 عدد 24- پله آهنی مستعمل 1 عدد 25- چهارچوب میز و صندلی فلزی 2 عدد 26- موتور گازی مستعمل 1 
عدد 27-چرخ چاه 1 عدد 28- ورتیمل دامداری 1 عدد 29- ترازو 1 عدد 30- رختخواب کهنه یک دست که از طریق مزایده در روز 
شنبه تاریخ 1396/08/20 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید. درغیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

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

مراسم عزاداری اربعین حسینی با سخنرانی 

حضرت حجت االسالم والمسلمین دهشت
زمان: از سه شنبه 96/8/9 ساعت 7:30 شب مکان: مدرس 59

آرزومندان- امیری



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*9 آبان 1396* شماره 3921

 ۳۵۰۰ کودک در خراسان جنوبی زیرپوشش طرح همسفره
گروه خبر- امسال ۳ هزار و ۵۰۰ کودک دچار سوء تغذیه در خراسان جنوبی از بسته های حمایتی بهره مند شدند. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان گفت: از ابتدای امسال برای توزیع سبد غذایی در بین کودکان دچار سوء تغذیه در قالب طرح همسفره بیش از ۷۸۵ میلیون تومان هزینه شد.  نخعی افزود: خانواده کودکان 

مبتال به سوء تغذیه با دریافت کارت  های بانکی ویژه این طرح می  توانند ماهانه ۷۵ هزار تومان مواد غذایی پیش  بینی  شده را از فروشگاه  های طرف قرارداد خریداری کنند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی به عنوان یک 
بیرجندی مقیم تهران واقعا خیلی خوشحال شدم 
تابلویی  نمایشگاه  این  در  استان  رسانه های  که 
برای معرفی و پرچم استان را باال نگه داشته بودند 
و خدا قوت به خبرنگاران شما بابت منتقل کردن 
های استانی  هم  سایر  به  نمایشگاه  حال   حس 

عزیز خودم در خراسان جنوبی 
912...۸۷6
دارای  و  بها  زمین گران  بیرجند هر جا  در شهر 
 ... آیا  است.اما   ... به  متعلق  است  موقعیت عالی 
هم حاضر است در جهت رشد و شکوفایی شهر 
قدمی بردارد و با شهروندان تعامل داشته باشد؟ 
در  ها  زمین  این  از  برخی  موقعیت  به  توجه  با 
مبرم  نیاز  که  مدرس  سوم  میدان  و  امام  میدان 
شهر در این مناطق به پارکینگ و پاساژ است ... 
میتواند هم خود از سود سرشار آن بهره گیرد و 

هم شهروندان دعای خیری داشته باشند.
ارسالی به تلگرام آوا
تنها راه اتصال بدون حادثه منطقه شمال شهر به 
صیاد شیرازی ایجاد پل روگذر در این منطقه است 
که هم  موجب ایمنی در عبور و مرور می گردد و 

هم چهره زیبایی در ورودی شهر ایجاد می شود
ارسالی به تلگرام آوا
در مورد طرح اتصال سه راه اسدی به موسی بن 
جعفر)ع(, و پل موسی بن جعفر لطفا اگه امکان 
داره دوباره بزارید.تا کی باید منتظر باشیم االن از 
سه سال هم رد شده ولی هنوز خبری از افتتاح 

یا پیشرفت نیست
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا  جنوبی  خراسان  استان   ... محترم  کارکنان 
توجه داشته باشید افرادی که برای گرفتن گواهی 
به  خودشون  کنند  می  مراجعه  عزیزانشون  فوت 
آرامش  با  شود  می  هستند  درگیر  کافی  اندازه 
برای  روزها  این  کرد  برخورد  هم  بهتر  و  بیشتر 
تشکر   ... زحمات  از  حال  عین  در  هست  همه 
به  مردم  به  برخوردند  خوش  بسیار  که  میکنم 

چشم متهم یا قاتل نگاه نکنید
91۵...19۳

  سالم چرا  نظارتی روی بیمارستان ها و کار آموزی 
دانشجویان دانشگاه ها وجود ندارد دانشجوی ترم 
۸ مامایی که هنوز نه مدرک دارد و نه تجربه ای 
دانشجوهای ترم پایینتر رو آموزش میده دارید در 
حق ملت ظلم میکنید یعنی جون مردم برای شما 
مهم نیست چرا به هر شخصی اجازه میدید آموزش 
که  کارشون  نباشه  دولتی  دانشگاه  اگه  حتی  بده 
تو بیمارستان دولتیه فردا همین دانشجوهای بی 

معلومات می خواهند روی مردم طبابت کنند
91۵...66۷

محترم  وشورای  محترم  دار  شهر  خدمت  سالم 
شهر بیرجند شورا و شهردار قبلی قول بهسازی و 
اجرای فضای سبز انتهای خیابان فرشته و رضویه 
وسپیده را دادند ولی متأسفانه علیرغم تکرار قول 
محترم  شهردار  از  لذا  نکرده  عمل  آن  به  خود 
وشورای محترم شهر استدعا دارد این منطقه از 

شهر را دریابید وتوجهی به آن بکنند
91۵....64۵

سالم وخسته نباشید،نمیدونیم ما ساکنین خیابان 
 هفده شهریور تا کی باید خاک بخوریم و خونه ها 
تمیزکنیم. خاک  و  گرد  از  روز  هر  خودمون 
بهش  و  کرده  سبز  فضا  رو  جا  همه  شهرداری 
رسیده جز تپه خاکی زیرهتل کویرکه چند وقتی 
تبدیل  سنگینم  های  ماشین  پارکینگ  به  شده 
شده.ازمسوولین خواهشمندیم یا آسفالت کنند یا 
ایجاد کنند که هم مردم استفاده  یک فضا سبز 
از  باشند.االن بیش  کنند هم دعاگوی مسوولین 
است. چنین  این  وضعیتمان  که  هست  دهه  دو 

ماهم جزو همین مردم شهرهستیم.باتشکر
91۵...692

سالم بخشداری محترم شهرستان مود سطل های 
زباله که یک سال پیش برای روستای استانست 
راه  و  نصب  کنون  تا  شده  تحویل  و  خریداری 
ها  زباله  آوری  جمع  متولی  چون  نشده   اندازی 
این  در  شود  اندیشیده  ای  چاره  نشده  مشخص 

خصوص مشکل داریم
91۵...۳۳۰

با سالم به مدت 1۰سال شده سیم کارت دائمی 
همراه اول دارم و طی این 1۰سال هرماه قبض 
تلفن روغیرحضوری پرداخت میکنم هربرج هم 
پیامک قرعه کشی2۰6میادمعلوم نیست شرکت 
 ... افتد  می  خرج  به  چقدر  هربرج  مخابرات 
جان  آوا  نشود  بازی  عمومی  افکار  و  مردم  با 

خواهشا چاپش کن
91۵...۳۷۰

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احترما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/۸/1 به استحضار می رساند با توجه به 
اینکه در کلنیک ویژه عصر دانشگاه علوم پزشکی 
روزانه  رضا)ع(  امام  بیمارستان  محل  در  بیرجند 
تعداد 22 پزشک متخصص مشغول ارائه خدمت 
به حدود 6۰۰نفر مراجعه کننده می باشد،شلوغی 
ساعات ابتدایی نوبت دهی بیماران در هر زمانی 
است. اجتناب  غیرقابل  باشد  که  روز  شبانه  از 
و  دقیقه سازماندهی  از 4۵  این شلوغی پس  اما 
در  که  است  یادآوری  به  گردد.الزم  می  برطرف 
حال حاضر نوبت دهی برای 4پزشک متخصص 
که مراجعین باالیی دارند به صورت کامال تلفنی 
برنامه ریزی گردیده است و در آینده تمامی نوبت 
به  نیاز  تا  شد  خواهد  ارائه  تلفنی  صورت  به  ها 

حضور بیماران برای گرفتن نوبت نباشد

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

نشست بی برگشت زمین

درد بزرگ بیماران خراسان جنوبی

مرزی  استان  در  متخصص  پزشک  کمبود 
خراسان جنوبی مشکالتی را برای مردم به وجود 
شده  آنان  سرگردانی  و  نگرانی  سبب  و  آورده 
است، این کمبود پزشک سالمتی بیماران مناطق 
محروم استان را تهدید می کند.به گزارش ایرنا، 
رفع مشکالت و محرومیت های مردم در حوزه 
بهداشت و درمان یکی از مهمترین اقدامات دولت 
یازدهم به شمار می رود که در این زمینه طرح 
تحول نظام سالمت از 1۵ اردیبهشت ماه سال 
 9۳ به عنوان یکی از برجسته ترین فعالیت های 
دولت در سطح کشور اجرا شد که به نوبه خود 
ایجاد  که  آنجا  است.از  اثرگذار  و  مهم  اقدامی 
مرکز  هر  ابتدایی  نیازهای  از  یکی  بیمارستان 
جمعیتی است اما برخی شهرستان های خراسان 
جنوبی از امکانات حداقلی بهداشت و درمان بی 
و  روستایی  اهالی  شده  این سبب  که  اند  بهره 
عشایرنشین منطقه برای رسیدن به بیمارستان 
فرسخ ها راه را بپیمایند.برخی بیماران شهرستانی 
به دلیل نبود بیمارستان یا مراکز بهداشتی درمانی 
راهی  اجبار  به  خود،  سکونت  محل  شهر  در 
مرکز استان می شوند و عالوه بر رنج بیماری، 
همراهان آنها از نبود مکانی برای استراحت نیز 
رنج می برند.در سال های اخیر حوزه بهداشت 
مورد  پیش  از  بیش  جنوبی  خراسان  درمان  و 
توجه دولت قرار گرفت اما هنوز به نقطه مطلوب 
نرسیده است و این استان مرزی با 46۰ کیلومتر 
ابتالی  معرض  در  افغانستان  با  مشترک  مرز 
بسیاری از بیماری ها بوده و نبود مراکز بهداشتی 
ها،  شهرستان  برخی  در  بیمارستان  و  درمانی 
مردمان سختکوش، متدین، انقالبی و مرزبانان 

کشور را تهدید می کند.

 نگرانی و سرگردانی بیماران 
مرجان یکی از زنان عشایر سربیشه که در نوبت 
ایرنا گفت: در  به خبرنگار  بود  زنان  متخصص 
ندارد  وجود  زنان  متخصص  پزشک  سربیشه 
را  کیلومتری   11۰ فاصله  باید  دلیل  همین  به 
با  امروز  داد:  ادامه  بپیمایم.وی  استان  مرکز  به 
وجود مشغله های کاری همسرم، باالخره راهی 
بیرجند شدیم اما توسط گشت نامحسوس پلیس 
مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه شدیم و این فقط 

به دلیل اجبار برای رسیدن به پزشک بود.
پزشکی  علوم  مجموعه  از  کرد:  بیان  وی 
پزشک  تامین  خصوص  در  داریم  درخواست 
این  در  زنان  متخصص  ویژه  به  متخصص 
امروز  چراکه  بیاندیشند  تمهیداتی  شهرستان 
استقبال از پزشک متخصص زنان، قبل، حین 

از گذشته است.  بیشتر  بسیار  بارداری  از  بعد  و 
یکی  از  که  پیرمردی  ترشابی  حسن  محمد 
امام  ویژه  کلینیک  به  توابع خوسف  روستاهای 
بود، گفت: یک  مراجعه کرده  بیرجند  )ع(  رضا 
نوبت  دریافت  برای  روز  هر  که  است  هفته 
متخصص قلب روزی 1۰ هزار تومان کرایه می 

دهم اما هنوز موفق به دریافت نوبت نشده ام.
وی با بیان اینکه مسئوالن روستاییان را دریابید 
و ما را زنده به گور نکنند، عنوان کرد: یک هفته 
تا هشت  از ساعت 12 ظهر  روز  است که هر 
شب در نوبت هستم اما بعد از ساعت ها انتظار 
نوبت من نمی شود و باید هر شب از جاده اصلی 
تا روستا 2 کیلومتر پیاده بروم که در بیابان های 
تاریک با گله سگ ها مواجه می شوم و هر شب 
مرگ را جلوی چشمانم می بینم.وی تاکید کرد: 
هر روز عوض اینکه آسایش ما بیشتر شود کمتر 

از گذشته شده است اگر در شهرستان نزدیک ما 
پزشک عمومی یا متخصص وجود داشته باشد 
بسیاری از مشکالت ما روستاییان رفع می شود 
مرگ  سبب  پزشک  نبود  که  حالیست  در  این 
است. شده  روستا  اهالی  از  زیادی  میرهای  و 
بر  که  پشتی  کوله  با  دست  به  عصا  پیرمردی 

ندارم  سواد  افزود:  کرد  می  سنگینی  دوشش 
پزشک  نوبت  در  را  اسمم  خواهم  می  مردم  از 
متخصص بنویسند اما نمی دانم یادداشت می 
و  آیم  می  که  است  روز  سه  چون  نه  یا  کنند 
شود.خراسان  نمی  نوبتم  اصال  چرا  دانم  نمی 
دارای  جمعیت  نفر  هزار   ۸۰۰ حدود  با  جنوبی 
است  استان  شهرستان   11 در  بیمارستان   11
که با یکهزار و 1۰۰ تخت بیمارستانی فعال به 
بیماران خدمات دهی می کند که هر سال به 
نسبت افزایش جمعیت و بیماران تعدادی تخت 
است. شده  افزوده  استان  های  بیمارستان  به 
برای پاسخ به این گالیه ها که کمبود پزشک 
متخصص عمده مشکل بیماران مطرح شد به 
درمان  مدیر  ارجمندی  محمدرضا  دکتر  سراغ 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

درمانی بیرجند رفتیم.

ارتباط  در  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  وی 
افزود:  استان  در  متخصص  پزشک  کمبود  با 
زمینه  در  فقط  استان  مرکز  در  حاضر  حال  در 
با  تخصص های جراحی عمومی و رادیولوژی 

کمبود پزشک مواجه هستیم.
گفت: سال گذشته 6 شهرستان نهبندان، بشرویه، 

عنوان  به  زیرکوه  و  درمیان  سربیشه،  سرایان، 
به وزارت  شهرستان های منطقه محروم ویژه 
متخصص  پزشکان  که  معرفی شدند  بهداشت 
طرح تعهد خدمت 12 ماه یا یکساله دارند.وی 
ادامه داد: ساالنه ۵1 پزشک متخصص سهیمه 
استان از طریق وزارت بهداشت معرفی می شود 
که برخی به استان مراجعه نمی کنند و مابقی بعد 
از اتمام دوره 12 ماهه مجدد از شهرستان خارج 
می شوند.وی عنوان کرد: از ابتدای آذرماه امسال 
پزشکان متخصص جدید در قالب این طرح وارد 
استان شده و در شهرستان های منطقه محروم 
کرد.وی  خواهند  خدمت  ارایه  مردم  به  ویژه 
حتی  متخصص  پزشک  بر  عالوه  کرد:  اضافه 
 در زمینه پزشک عمومی در این شهرستان ها 
از  متعددی  دالیل  و  هستیم  مواجه  مشکل  با 
و  امکانات  کمبود  منطقه،  بودن  محروم  جمله 

تجهیزات، تردد سخت، نبود سیستم حمل و نقل 
ریلی و هوایی و غیره سبب شده پزشکان تمایلی 

به ماندن در این مناطق نداشته باشند.

 پزشکان در مناطق محروم نمی مانند
به گزارش ایرنا ارجمندی اظهار کرد: محرومیت 
به  رغبتی  پزشکان  تا  شده  سبب  شهرها  این 
استخدام و زندگی در این مناطق نباشد لذا این 
شهرستان ها همیشه با نیروهای طرحی )طرح 
در  متخصص  پزشکان  اجباری  خدمت  تعهد 
مناطق محروم( اداره می شود.وی با بیان اینکه 
در چند سال گذشته همواره در این شهرها سطح 
همچنین  افزود:  است،  یافته  افزایش  خدمات 
از سه سال قبل در شهرستان های بشرویه و 
اطفال،  داخلی،  متخصص  بر  عالوه  نهبندان 
رادیولوژی،  و  بیهوشی  زنان،  عمومی،  جراحی 
تست  دستگاه  و  مستقر  نیز  قلب  متخصص 

ورزش و اکو نیز در اختیارشان قرار گرفت.
های  شهرستان  در  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
زیرکوه متخصص  و  درمیان، سربیشه، سرایان 
داخلی و اطفال از 2 سال قبل به صورت دایم 
مستقر و متخصص زنان و رادیولوژی به صورت 
نیز  درمیان  در شهرستان  تامین شد  پاره وقت 
دایم  صورت  به  بیهوشی  و  عمومی  جراح 
یادآور  کنند.وی  می  فعالیت  گذشته  سال  از 
ماندگاری  برای  سالمت  تحول  طرح  در  شد: 
به  محروم  شهرهای  در  متخصصان  پزشکان 
ازای هر 24 ساعت حضور ۳۰۰ هزار تومان به 
پزشکان پرداخت می شود.مدیر درمان دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند در رابطه با مکان استقرار 
در  تنها  افزود:  بیماران  همراهان  استراحت  و 
بیمارستان امام رضا )ع( مکانی موقت در اختیار 
 همراهان قرار گرفت اما در سطح شهر منزل هایی
یافته  اختصاص  امر  این  به  وقفی  صورت  به 
که همراهان بیمار استقبال نمی کنند و تمایل 
دارند در نزدیکی بیمار استراحتگاه جانمایی شود.
مرکز  در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  ارجمندی 
بودجه  کمبود  دلیل  به  ها  شهرستان  یا  استان 
استراحت  امکان ساخت مکانی ویژه  نیاز  مورد 
و استقرار همراهان بیمار نداریم این در حالیست 
در  متخصص  پزشکان  اقامت  برای  حتی  که 

بیمارستان ها با کمبود جا مواجه ایم.وی گفت: 
اقدامات  کنون  تا  تحول سالمت  طرح  آغاز  از 
های  بیمارستان  تجهیز  حوزه  در  خوبی  بسیار 
استان انجام شد و تمام بخش هایی که تخت 
نیاز داشت تجهیز شد.وی بیان کرد: همچنین در 
اجرای برنامه تحول نظام سالمت در دولت تدبیر 
و امید همزمان با افتتاح هزار تخت روانپزشکی 
در کشور، 96 تخت روانپزشکی در بیمارستانهای 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته 

بهداشتی درمانی بیرجند به بهره برداری رسید.
وی عنوان کرد: در برخی ایام سال ممکن است 
با   ICU و   NICU جمله  از  ویژه  بخش  در 
این  باشیم که  بیمارستانی مواجه  کمبود تخت 
مشکل نسبت به گذشته بسیار اندک شده است.
 وی در ارتباط با تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های 
تجهیزات  تامین  زمینه  در  شد:  یادآور  استان 
بیمارستانی نیز اقدامات شایسته ای در سه سال 
گذشته شاهد بودیم به طوریکه تنها در یکسال 
تجهیزات  تومان  میلیون   6۰۰ و  میلیارد   1۳
بیمارستانی توسط وزارت بهداشت خریداری و در 

اختیار بیمارستان های فعال استان قرار گرفت.

 خدمات محدود برای انبوه بیماران
اما یکی از بسته های مهم طرح تحول سالمت 
بود  بیمارستانی  ویژه  های  کلینیک  اندازی  راه 
که با تعرفه های ارزان قیمت تحول اساسی در 

افزایش رضایتمندی بیماران به همراه داشت.
طوالنی،  های  بیماران، صف  ازدحام  طرفی  از 
سالن  نبود  و  دهی  نوبت  نابسامان  وضعیت 
انتظار در کلینیک های ویژه تخصصی و فوق 
و گالیه های  نبود  بیماران  در شان  تخصصی 
زیادی به دنبال داشته است. متاسفانه وضعیت 
ضعیف سیستم نوبت دهی در کلینیک های ویژه 
حالتی روزمره پیدا کرده و گرفتن نوبت در این 
کلینیک ها بقدری دشوار و دست نیافتنی شده 
که بیماران را ستوه در آورده است.در پایان باید 
گفت راه اندازی کلینیک های ویژه فکر بسیاری 
خوبی بود اما امید است مسئوالن مربوطه هر چه 
سریعتر نسبت به رفع وضعیت نابسامان نوبت دهی 
 حضوری و پشت شیشه های کلینیک چاره ای

 بیاندیشند. 

قهر طبیعت و خشکسالی های پیاپی در خراسان 
جنوبی موجب فرونشست زمین در دشت های این 
استان شده است که اگر به موقع تدبیر و مدیریت 
نشود بدون شک ما را متحمل آسیب های غیر 

قابل برگشتی خواهد کرد.
تواند  می  زمین  فرونشست  ایرنا،  گزارش  به 
مانند  پدیده های طبیعی زمین شناسی  اثر  در 
نمکی  های گچی،  انحالل سنگ  لرزه،  زمین 
 یا آهکی، آب شدن یخ ها و تراکم نهشته ها،
از  گدازه  خروج  و  پوسته  آرام  های  حرکت 
پوسته جامد زمین یا فعالیت های انسانی مانند 
مانند  زیرزمینی  سیاالت  برداشت  معدنکاری، 
آبهای زیرزمینی، نفت یا گاز ایجاد شود، اما به 
گفته کارشناسان کاهش شدید سطح آب های 
زیرزمینی مهم ترین دلیل فرونشست زمین در 

خراسان جنوبی است.
استان  این  مردم  وابستگی  و  زیاد  وسعت 
غیر  های  آبیاری  طرفی  از  و  کشاورزی  به 
استاندارد، منجر به اضافه برداشت آب از سطح 
آب های زیر زمینی شده است.هرچند از ابتدای 
اقدام های شایسته ای در  امید  و  تدبیر  دولت 
حوزه کشاورزی و آبیاری نوین انجام شده است 
اما با توجه به قهر طبیعت و کاهش بارش باران 
در این استان، نیاز به نگاه ویژه و کمک های 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  اعطای  برای  ملی 
کشاورزان برای جلوگیری از اضافه برداشت آب 

و توسعه آبیاری نوین است.
پدیده فرونشست زمین چند سالی است که در 
آنچه  اما  است  شده  مشاهده  جنوبی  خراسان 
مسلم است تا قبل از اینکه زمین در شهر ها و 
 روستاها دهان باز کند و جان، مال و زیر ساخت ها 

را به خطر اندازد باید تدبیری اندیشیده شود.
از  جلوگیری  سازی  فرهنگ  رسد  می  نظر  به 
برداشت بی رویه و مدیریت در استفاده استاندارد 
راهکارهای  مهمترین  از  یکی  آب  منابع  از 
جلوگیری از این زلزله خاموش خواهد بود، که 
امید است مردم در کنار مسئوالن توجه به این 

فرهنگ را در اولویت قرار دهند.

فرونشست زمین،
پیام نابودی سفره آب زیر زمینی

ای  منطقه  آب  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
خراسان جنوبی، در این ارتباط به خبرنگار ایرنا، 
نابودی سفره آب  پیام  زمین  فرونشست  گفت: 
زیرزمینی و وقوع زلزله ای خاموش را به همراه 

دارد، که در صورت تداوم ، این زلزله تا نابودی 
سفره آب زیرزمینی و ممات منطقه به کار خود 
ادامه خواهد داد.حسین امامی، ادامه داد: برداشت 
و  گذشته  های  درسال  زیرزمینی  آب  رویه  بی 
خشکسالی های پیاپی منجر به افت شدید سطح 
آب زیرزمینی شد که اعمال سربار ناشی از این 
افت منجر به فرونشست دشت های استان شده 
است.وی اضافه کرد: تبعات ناشی از این امر در 
قالب بروز درز و شکاف در برخی از دشت های 
استان و به خصوص در دشت های سرایان و 

فردوس نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: این شرکت در ارتباط با طرح 
تعادل بخشی برای جلوگیری از اضافه برداشت 
چاه های مجاز نسبت به استقرار و تقویت گروه 
های گشت و بازرسی منابع آب استان، برگزاری 
مستمر جلسات اطالع رسانی و فرهنگ سازی، 

تجهیز همه چاه های کشاورزی به کنتورهای 
حجمی و هوشمند برای کنترل میزان برداشت 
آب زیرزمینی اقدام و به موازات آن نیز اقدامات 
تعیین سقف  انجام مطالعات  الزم در خصوص 
و  سرایان  بیرجند،  های  دشت  در  شکنی  کف 
خضری را انجام داده است.امامی تاکید کرد: در 
همین ارتباط برای تحقق راهکار عملی موضوع، 
نه تنها باید مانع از افت آب زیرزمینی شد بلکه 
باید برای به تعادل رسیدن منابع آب زیرزمینی 

افت سال های گذشته را نیز جبران کرد. 

اجرای  مقدمات  منظور  همین  به  وی  گفته  به 
بند سه مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی 
آب کشور در رابطه با ضرورت اعمال آب قابل 
برنامه ریزی نیز در دست اقدام است، زیرا برای 
حفظ شرایط موجود و به تعادل رساندن آبخوان 
های تحت پوشش، چاره ای جز اقدامات عاجل 

در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب 
کشور نیست. 

مکعب  متر  میلیون   107 جویی  صرفه 
آب از سال 92 تا 95

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان 
با بیان اینکه 1۰۷ میلیون متر مکعب آب در سال 
های 92 تا پایان سال 9۵ در استان صرفه جویی 
شده است، افزود: از این مقدار حدود ۵.۵ میلیون 
به مسدود کردن چاه های  مربوط  متر مکعب 

غیر مجاز و 1۰1.۵ ملیون متر مکعب مربوط به 
از چاه های مجاز  برداشت  از اضافه  جلوگیری 
فعال  های  چاه  کل  تعداد  وی  گفته  است.به 
کشاورزی استان 2 هزار و 4۷ حلقه است که بر 
روی هزار و 66۷ چاه کنتور هوشمند نصب شده 
حاضر  حال  در  داد:  توضیح  ادامه  در  است.وی 

نصب ۳۷۰ کنتور هوشمند را در دستور کار قرار 
شهرستان  به  مربوط  آن  بیشترین  که  دادیم 
طبس است که بر اساس بررسی های به عمل 
آمده 62۵ کنتور هوشمند دیگر بر روی چاه های 

غیر کشاورزی استان نصب خواهد شد.

تهدید فرونشست زمین
برای کشاورزان

در  جنوبی  خراسان  نمونه  کشاورزان  از  یکی 
ارتباط به این موضوع گفت: سالهاست که در 

زمین های کشاورزی زحمت کشیده ام و عرق 
جبینم را با دستان پینه بسته ام پاک کرده ام 
اما وقتی به سمت مزارع کشاورزی ام می روم 
با دیدن ترک هایی که در زمین دیده می شود 
از زحمت های چندین ساله ام ناامید می شوم.
های  خشکسالی  اینکه  بیان  با  عباسپور،  رضا 
پیاپی امان کشاورزان را بریده است، افزود: بارها 
روستاییان  و  از کشاورزان  رهبری  معظم  مقام 
اند اما  به عنوان سرمایه های کشور یاد کرده 
حال  به  فکری  اگر  که  بدانند  باید  مسئوالن 
کشاورز و کشاورزی در این مناطق نشود، این 
سرمایه ها نابود خواهند شد.به گفته وی امروزه 
کشاورزان نیازمند تسهیالت با بهره ارزان قیمت 
هستند تا بتوانند منابع آبی را مدیریت کنند و در 
 غیر این صورت نمی توانند ببینند که زحمت های

چندین ساله خود و پدرانشان به هدر برود.
افزود:  و  گفت  سخن  دیگر  تهدیدی  از  وی 
و  ها  خانه  سمت  به  کم  کم  ها  فرونشست 
منازل مردم می رود که اگر تدبیری اندیشیده 
این  محروم  و  نشین  مرز  مردم  زندگی  نشود 
در  کرد.عباسپور  خواهد  نابود  هم  را  منطقه 
کنار  در  قرار گرفتن  و  ادامه، کمک مسئوالن 
معضل  این  از  رهایی  راه  تنها  را  کشاورزان 
دانست و تصریح کرد: امیدواریم رحمت الهی 
تا  بشود  منطقه  این  شامل همه مردم محروم 
از این معضل رهایی یابند.مدیرکل هواشناسی 
خراسان جنوبی 2۳ خرداد امسال در گفت و گو 
جاری  زراعی  سال  بارندگی  میانگین  ایرنا،  با 
استان را ۸۸ میلی میلی متر ذکر کرده بود و 
یادآور شد: این منطقه از نظر کاهش بارندگی و 
خشکسالی پنجمین استان کشور است.به گفته 
بارندگی  میانگین  هرچند  رو،  خندان  علیرضا 
در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳1 
درصد افزایش دارد، اما نسبت به بلند مدت با 
2۵ درصد کاهش رو به روست.وی اضافه کرد: 
درصد  با ۵۰  بارندگی  کاهش  میزان  بیشترین 
مربوط به نهبندان، 4۸ درصد مربوط به طبس 

و 4۰ درصد نیز مربوط به بیرجند است.

کمبود پزشک

عکس:ایرنا

عکس:اینترنت
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این فیلتر هر نوع آبی را پاکسازی می کند

مهر- به تازگی فیلتری ساخته شده که قابلیت پاکسازی هر نوع آبی را دارد. شرکت Sawyer Products یک فیلتر قابل حمل آب ساخته که قابلیت 
پاکسازی هر گونه آبی را دارد. کافی است آن را درون بطری آب قرار داد و کاربر می تواند مستقیما از بطری بنوشد. این فیلتر می تواند ۹۹.۹ درصد از 

باکتری و ویروس های آب را پاک کند و وسیله ای ایده آل برای کوهنوردی یا سفر است. سه شنبه   *9 آبان  1396 * شماره 3921

یادداشت

آیا به کارآمدی و حقانیت قرآن گواهی 

می دهیم؟

* مهدی خدایی

این روزها بحث های متعددی در رابطه با راه های 
جذب مردم به خصوص نوجوانان و جوانان به تالوت 
و حفظ قرآن کریم مطرح است؛ تا جایی که برخی 
از دلسوزان، زبان به گالیه از مردم گشوده اند که چرا 
به میزانی که به فعالیت های فوق برنامه فرزندان و 
خانواده شان اهمیت می دهند به آشنایی و انس آنها با 

قرآن کریم اهمیت نداده اند؟
پاسخی که اغلب به این سؤال داده می شود این 
است که مردم با توجه به مقتضیات امروز جامعه، 
مجهز شدن به یک یا چند زبان خارجی، علوم رایانه، 
فنون و تکنیک ها و یا برخی از هنرها و ورزش ها را 
برای زندگی و آینده خود و فرزندانشان مفید و گاه 
ضروری می دانند، چرا که »نمونه های موفقی« را 
در اقوام، آشنایان و یا رسانه ها پیش روی دارند که 
آنها را به این راه رهنمون می کنند. این افراد موفق 
گواهانی هستند که به کارایی این علوم و فنون و 
سرعت بسیار زیاد گسترش و پیشرفت آنها شهادت 
انسان های  این  با  مواجهه  در  ما  همه  می دهند. 
موفق، مؤدب، دانشمند، هنرمند، با اخالق، صاحب 
فن و...با جستجو در زندگی آنها به دنبال آنیم که 
بدانیم در کدام خانواده و تحت نظر کدام پدر و مادر 
تربیت شده اند، در کدام مدرسه و دانشگاه و تحت 
تعلیم کدام معلم و استاد درس خوانده اند، به کدام 
شهر  کدام  اهل  معتقدند،  مکتب  و  مذهب  دین، 
و یا کشورند و به طور کلی ویژگی های فردی و 
عوامل محیطی سعادتمندی آنها چه بوده است. ما 
معموال این جستجو و مطالعه را در شرایط و فضای 
رشد انسان های واال انجام می دهیم تا با »ساختن 
محیط های مشابه« برای خود یا فرزندانمان، سبک و 
منش آنها را الگویی برای ارتقای خودمان و رسیدن 
تا آن مراتب واال  قرار دهیم. چرا که در اغلب مواقع 
یک فرد موفق، گواه خوب بودن خانواده، محیط، 
مدرسه و جامعه ای است که او در آنها تربیت یافته 
است.با این مقدمه، اینک می خواهیم به این سؤال 
پاسخ دهیم که »چه چیز ارزشمند« و »کدام افراد 
گواهی  زندگی  در  کریم  قرآن  کارایی  به  واال« 
می دهند که ما  آن را در سبد ضروریات زندگیمان 
ارائه  توانایی  یا  قاریان  زیبای  صوت  دهیم؟  قرار 
یا تفسیر مفسران و  محفوظات توسط حافظان و 
خطیبان؟ شهرت آنها؟ یا هدایایی که مردم به ایشان 
استخدامی  و  تحصیلی  تسهیالت  یا  و  می دهند؟ 
قانونش  فقط  اغلب  که  قرآن  حافظان  و  قاریان 
تصویب شده و خبری از خودش نیست؟قرآن کریم 
واالترین انسان ها را »اهل تقوا« می داند و در سوره 
مبارکه حجرات می فرماید : بی تردید گرامی ترین 
شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. خودپرهیزی از 
»گناه« یعنی آنچه در نزد خداوند عالم جرم تلقی و 
برای آن مکافات و یا مجازات دنیوی و اخروی تعیین 
شده است، مهم ترین ویژگی اهل تقواست.از سویی 
دیگر قرآن کریم آنهایی را که به عنوان واالترین 
انسان ها معرفی می کند، گواه بر حقانیت خود گرفته 
]وحی  در  می فرماید:  »بقرة«  مبارکه  سوره  در  و 
بودن و حّقانّیت[ این کتاِب ]با عظمت[ هیچ شکی 
نیست؛ سراسرش برای پرهیزکاران هدایت است.در 
نگاه ابتدایی، این آیه شریفه ضمن شک زدایی از 
حقانیت قرآن کریم، ان را هادی اهل تقوا معرفی 
می کند، اما در برداشتی دقیق تر از این آیه می توان 
گفت »گواه اینکه در حقانیت قرآن کریم هیچ شکی 
نیست، هدایت یافتگی اهل تقوا توسط آن است.« 
و یا به عبارتی دیگر توانایی قرآن در ایجاد ملکه 
تقوا در وجود انسان ها گواهی است بر اینکه نباید 
در حقانیت معجزه جاوید پیامبر اسالم شک کرد. 
یعنی اینجا »َمهدی« به حقانیت »هادی« گواهی 
می دهد و »هًدی للمتقین« به منزله استدالل برای 
جمله »الریب فیه« است.اما آنچه فرد با تقوا را نزد 
این کره خاکی  در هر کجای  او  و خلق  خداوند  
و در هر جامعه ای که باشد، فردی واال، گرامی و 
دارای روحانیت و معنویت جلوه می دهد آن است 
رذائل  صغیره،  و  کبیره  گناهان  از  حالی  در  که 
اخالقی و ناهنجاری ها با »اختیار، اراده و آگاهی« 
دوری می کند که قادر به آلودن خود به آنهاست. به 
عنوان مثال در حالی که شاید بسیاری از مردم دروغ 
بگویند او اراده می کند که هرگز دروغ نگوید. اکنون 
که در جهان مملو از جرم، جنایت، رذایل اخالقی و 
ناهنجاری، بسیاری از دولت ها و والدین، متحیرانه به 
دنبال راهی برای مصون ماندن و یا رهاندن خود، 
پرتگاه ها  این  در  سقوط  از  جامعه شان  و  فرزندان 
هستند، مصون ماندن اهل تقوا به عنوان »تارکان 
مختار گناه« جویندگان سعادت را به طریق وصول 
اهل تقوا به موفقیت و آرامش در میان امواج دریای 
متالطم و گاه طوفانی جوامع بشری هدایت خواهد 

کرد و آنجاست که آنها به »قرآن« خواهند رسید.
در آخر باید گفت که از تمامی ما که مرتبط با 
قرآن کریم هستیم، چه آنکه روزانه مقداری کم 
و بیش قرآن می خواند و چه آنکه به نام قاری، 
انتظار  می شود،  شناخته  قرآن  مفسر  و  حافظ 
می رود که به هدف قرآن که همانا هدایت انسان 
و  باشیم  واقف  است  متقین  مقام  به  رسیدن  تا 
این  با  قرآنی مان  فعالیت  ضمن هماهنگ کردن 
هدف واال، بکوشیم تا گواه و شاهدی باشیم برای 
حقانیت و کارآمدی قرآن در عرصه های فردی و 
اجتماعی و بدانیم که هر چه این فضا گسترش 
یابد، قطعا افراد بیشتری به سوی قرآن کریم و 

انس با آن جذب خواهند شد.«

این روستای آفریقایی
 کاِر دست است!

و  مساحت  لحاظ  از  جهان  قاره  دومین  آفریقا 
دارای  قاره  این  است.  از جهت جمعیت  همچنین 
۵۴ کشور متنوع است که زیباترین منظره هایی را 
برایتان به ارمغان آورده که در هیچ کجای دیگری 
فاسو،  بورکینا  کشور  در  دید.  نخواهید  جهان  از 
شکل  به  فردی  به  منحصر  اما  کوچک  روستای 
دایره وجود دارد. مساحت این روستا ۳ هکتار است 
و این زیبایی ها به خاطر معماری سنتی ُگرونسی 
و خانه هایی است که به دقت به صورت دستی 
این خانه های منحصر  اند.  تزیین شده  و  نقاشی 
به فرد توسط مردم کاسنا ساخته شده که مصالح 
آن کامال محلی می باشد. مصالحی که در ساخت 
 این خانه ها استفاده شده شامل خاک، چوب و نی
که  دارند  مشترک  طرح  یک  ها  خانه  شوند.  می 
همگی در برابر نور شدید آفتاب مقاوم هستند. نور 
خانه از درهای کوچک یک متری تامین می شود. 
کاسنا یک نمونه بسیار زیبا از مردمی است که از منابع 
طبیعی خود برای بیان فرهنگ غنی خود استفاده 
نقاشی های با  را،  خانه های خود  آنها  کنند.   می 
 پیچیده ای در دیوارهای بیرونی، با استفاده از گل و 
گچ رنگی تزئین می کنند. با این حال، برخی از خانه 
های تزئین شده، در واقع محلی برای زندگی نیستند، 
بلکه آن ها آرامگاهی برای امواتشان است. در این 
 خانه ها طرح های باستانی آفریقا را مشاهده می کنید.
سمبل های باستانی و نمادهای حیوانی طرح های 
زیباییست که در سراسر دیوارهای این روستا قابل 
دیدن هستند. با قدم زدن در روستا احساس می کنید 
که هر نقاشی و طرحی یک داستان جالب از قرن 
ها پیش را بازگو می کنند. معماری آفریقا همراستای 
طبیعت است. ساخت وساز در اینجا توسط مصالحی 
اجرا می شود که بدون هیچ گونه نگرانی بتوان آن را 
مرمت یا بازسازی کرد. نمادها و سمبل های روی 
دیوارها از زندگی روزمره یا از دین و اعتقاد آن ها 

گرفته شده است. 

خواندنی ها

شهری 
بدون دستگاه های الکترونیکی!

اینترنت  و  موبایل  بدون  دنیای  به  حال  تابه 
فکر کرده اید؟ فکر می کنید شما بتوانید برای 
از گوشی خود  نه حتی چند ساعت  یا  روز  چند 
گرین  باشید؟  نداشته  اینترنت  یا  و  بمانید  دور 
در  که  است  شهری  غربی،  ویرجینیای  بنک 
در  است.  شده  واقع  آمریکا  غربی  ویرجینیای 
الکترونیکی  های  دستگاه  از  استفاده  شهر  این 
اینترنت وای فای و حتی  مانند گوشی موبایل، 
این  در  است.  ممنوع  نیز  تلویزیون  و  رادیو 
از  بخواهید  که  ندارد  وجود  آنتنی  هیچ  شهر 
در  گشتی  و  کنید  استفاده  موبایلتان  گوشی 
شهر  بنگ  گرین  بزنید.  اجتماعی  های  شبکه 
چرا؟  اما  است.  الکترومغناطیسی  امواج  بدون 
بزرگ  بنک  گرین  بیرد  سی  رابرت  تلسکوپ 
توسط  که  است  جهان  رادیویی  تلسکوپ  ترین 
 رصدخانه ملی رادیویی آمریکا کنترل می شود.
امواج  دریافت  با  رادیویی  تلسکوپ  این 
 الکترومغناطیسی کهکشان های دور، کار می کنند
و این سیگنال ها به اندازه ای ضعیف است که 
دیگری  الکترونیکی  دستگاه  هر  رادیویی  امواج 
این  کار  شدن  مختل  باعث  حوالی،  این  در 

تلسکوپ ها می شود.
امواج  و  دکل  هیچ  رو  این  از   
تلسکوپ  این  اطراف  در  الکترومغناطیسی 
نیز  بنزینی  خودروهای  حتی  ندارد.  وجود 
زیرا  کنند؛  تردد  منطقه  این  در  توانند  نمی 
ایجاد  برای روشن شدن  ها  این خودرو  موتور 
امواج  تولید  باعث  ها  جرقه  و  کنند  می  جرقه 

شوند. می  الکترومغناطیسی 

جذابترین ها  چرا از “بیشعوری” استقبال می کنیم؟
امسال نمایشگاه  کتاب  ترین  پرفروش  بررسی 

جواد قوسی - راستی راستی آدم باید کتابفروش باشد تا 
قدر و قیمت “بیشعوری” را بشناسد. مِن کتابفروش هر وقت 
دست می کنم و از زیر میز یک “بیشعوری” تمیز و خوشگل 
برای  دهم،  می  مشتری  به  منت  هزار  با  و  آورم  می  در 
خاویرِکرمنت طلب آمرزش می کنم. در این ایام کسادی 
و کمبود کاغذ فقط “بیشعوری” است که ما را نجات می 
دهد. چه حیف که ابتدا مجوز درست و حسابی نداشت و ااّل 
من آنها را پانصد تا پانصدتا سفارش می دادم. به این آدم می 
گویند نویسنده. کتاب خود به خود مصرف می شود. قیمت 
پشت جلد کدام است؟ “بیشعوری” نداریم، پیدا نمی شود. 
تمام کردیم ولی چون شما هستید یک جلدش را یک نفر 

پیش ما امانت گذاشته ...

توصیه استاندار به یک کتاب

آیا تا به حال به این اندیشیده اید که کدام کتاب بیشترین 
فروش را داشته و بیشترین خواننده را از آن خود کرده است؟ 
همه چیز از یک خبر شروع شد. در هفته گذشته در حاشیه 
خراسان  استاندار  جوانان،  امور  ساماندهی  ستاد  نشست 
کتاب  نمایشگاه  عنوان  ترین  پرفروش  کرد  بیان  جنوبی 
 امسال که چند روز قبلش پایان یافته بود، کتابی با عنوان

 “بی شعوری و باشعوری” بود. سپس هم همه را توصیه به 
تهیه و خواندن این کتاب کرد. توجه استاندار به کتاب و ذکر 
یک عنوان کتاب در حاشیه جلسه ای رسمی اتفاق میمونی 
بود و البته تعجب آور. در واقع بعد از خواندن این خبر مشتاق 
و کنجکاو شدیم تا بدانیم این کتاب در مورد چه موضوعی 
بوده که توجه مردم را به خود جلب کرده و عنوان پرفروش 
ترین کتاب را کسب کرده است. بعد از جستجوی نام کتاب، 
از طریق آسان ترین راهش یعنی موتورهای جستجو نت، 
دوباره متعجب شدیم؛ چون اصال این چنین عنوان کتابی 
ابتدا با  وجود نداشت. به بررسی بیشتر موضوع پرداختیم. 
اداره کل فرهنگ و ارشاد صحبت کردیم و این سوال را هم 
مطرح کردیم که چگونه به “پرفروش ترین” کتاب می توان 
پی برد؟ آنها پاسخ را این گونه دادند که نظرسنجی از سوی 
اداره ما انجام نگرفته تا آماری در این زمینه داشته باشیم 
و در مورد نام کتاب هم به دلیل قطع سیستم نمی توانیم 
مشخص کنیم که چنین کتابی وجود دارد یا نه؛ فقط در طول 
ایام نمایشگاه کتابی را با نام تقریبا مشابه شنیده بودیم. برای 
روشن شدن مساله، از خود استانداری جویا شدیم. روابط 
عمومی استانداری ضمن تایید مطلب استاندار، به اصالح 
حرف وی پرداخت و گفت: نام کتاب “بیشعوری” اثر خاویر 

کرمنت بوده است.

در آستانه 200هزار نسخه

در  اخیر  در چندسال  بیشعوری  کتاب  رسد  نظر می  به 
کشور هم فروش باالیی داشته و جزو کتاب های پرفروش 
از  اگر  به احتمال زیاد  این شواهد  با  انتشارات بوده است. 

اطرافیان خود بپرسید: “بیشعوری” را خوانده ای؟ آنها متوجه 
حرف شما خواهند شد و خواهند گفت بله. اولین نسخه های 
این کتاب حدود 20 سال پیش در آمریکا چاپ شد. این 
کتاب در سال 86 توسط محمود فرجامی از روی کتابی به 
زبان انگلیسی ترجمه شد و به دلیل دریافت نکردن مجوز 
نشر به طور غیرقانونی بر روی سایت شخصی قرار گرفت. 
باالخره با گرفتن مجوز، چاپ اول رسمی و قانونی آن در 
سال ۹۳ با 2۳2 صفحه، توسط انتشارات تیسا راهی بازار 
نشر شد. تا به االن هم ده ها عنوان مشابه با مترجم ها 
و ناشران دیگر در بازار یا صفحات مجازی وجود دارد که 
بحث حول این مساله از حوصله این گزارش خارج است. 
چاپ 2۹ کتاب در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب 

 تهران عرضه شد و در آستانه 200هزار نسخه قرار گرفت.
در عنوان کتاب زیر “بیشعوری”، این عبارت به چشم می 
ترین خطرناک  درمان  و  شناخت  عملی  راهنمای   خورد، 
 بیماری تاریخ بشریت. آنچه که در ذیل می آید بررسی کتاب 

از دو منظر موافق و مخالف است.

مخالفت با کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب با اشاره به استفاده از زبان طنز 
ابتدا شغلش پزشک بوده  در کتاب توضیح داده است که 
و خود از بیشعوری رنج می برده و سپس به درمان خود 
پرداخته است. شغل دکتری اش را رها کرده و به درمان 
بیشعوری دیگران در قالب یک شبه روانشناس روی آورده 
است. مترجم هم در مقدمه طوالنی، بعد از فراز و نشیب چاپ 
کتاب در انتها می گوید »برای حمایت از فلک زدگانی که 

عمر و انرژی خود را در این کار گذاشته اند، کافیست معدل 
بهای یک پیتزای معمولی را از طریق شماره حساب واریز 
کنید.« نکته ای که در حین مطالعه کتاب بیش از هر چیزی 
مشهود است، این می باشد که “بیشعوری” هم از جنبه ادبی 
و هم از جنبه علمی هیچ صالحیتی ندارد. کتابی سطحی که 
بیشتر برای تفریح می توان رجوعی به آن داشت. حتی در 
 اختیار گرفتن زبان طنز هم در حد یک ادعا فراتر نمی رود. 
را  “مونک”  جیغ  نقاشی  کتابش  جلد  برای  مترجم 
نقاشی  این  بین  ربطی  چه  حال  که  است  کرده  انتخاب 
این  که  کسانی  است  جالب  است؟  کتاب  موضوع  و 
کنند  می  پیشنهاد  مطالعه  برای  دیگران  به  را  کتاب 
کنند.  می  توصیه  آموزشی  اثر  یک  عنوان  به  را   آن 

کشور  و  نویسنده  کشور  بین  محسوس  فرهنگی  تفاوت 
ایران در مثال ها و موارد استفاده شده خود را کامال نشان 
می دهد. نویسنده خود را به راحتی در مقام قضاوت کننده 
همه چیز قرار داده و دالیل رفتار دیگران را پیش گویی 
می کند. در دسته بندی افراد در این کتاب، به دو گروه کلی 
باشعورها و بیشعورها، باید به این اشاره کرد همه ما گاهی 
رفتاری از سر شعور و گاهی از روی عدم آگاهی انجام می 
دهیم و به طور مطلق نمی توان به کسی صفت بیشعور 
نگاه  بقیه  به  با سوءظن  کتاب  این  کرد. خواننده  اطالق 
خواهد کرد. پیشنهاد می شود به جای این کتاب سطحی، 
اندیشه”  ساختاری  “خطاهای  جالب  اما  مهجور  کتاب 
خوانده شود. کتابی که می تواند بسیاری از توهمات ذهنی 
را از انسان دور کند و فرد متوجه شود که بین او و بقیه 

افراد تفاوت معناداری وجود ندارد.

موافقت با کتاب

نقاش  “مونک”  معروف  اثر  کتاب  جلد  روی  تصویر 
نروژی است که یکی از منتقدان اخالق انسانی نوین است 
از رنج، مرگ و عشق.  آثارش عبارتند  و موضوعات مهم 
برای  دارد.  “بیشعوری”  با  مستقیم  ارتباط  که  موضوعاتی 
ممیزی کتاب در ایران بایستی سخت متاسف بود که به 
کتابی تا این حد اخالقی مجوز انتشار نداده اند)!( اصال هم 
را  کتاب  کافیست  نداشت!  گذاشتن  تعجب  جای عالمت 
بخوانید تا ناخواسته به یاد کتاب “معراج السعاده” مالاحمد 
نراقی بیفتید. این کتاب پر است از مفاهیم مراقبه و محاسبه 
و نقد اخالق مذموم و رذیله انسانی. دو روش برای مطالعه 
این کتاب متصور هستیم. یکی این که به فهرست نظر کنید 
و موضوعات مبتال به خود را انتخاب کنید. دوم اینکه تامل 
 )و نه تحمل( کنید و کتاب را تا ته بخوانید. تصور می کنم 
را  لذت  است. هم  نزدیکتر  تان  به خیر و صالح  دوم  راه 
بر شما تمام خواهد کرد و هم به صورت مجانی )البته با 
هزینه یک پیتزای معمولی( خود را و اخالق نشات نگرفته از 
شعور خود را روانکاوی می نمایید؛ آنهم به دست یک دکتر 
شکم شناس دیروز و بیشعورشناس امروز. به نظر حقیر این 
کتاب استثنائا جزو کارهاییست که برای مترجم، خیر دنیا 
و مخصوصا آخرت را در بردارد. تقسیمات و زیر تقسیمات 
کتاب به نهایت با دقت صورت گرفته که راحت می توانید 
بیشعور  گروههای  از  یکی  در  را  تان  اطرافیان  از  تعدادی 
متصور شوید. از خصوصیات منحصر به فرد این کتاب نیز 
برخی نقل قول های حکیمانه است که نه از زبان حکما 
و اندیشمندان بلکه از قول بیشعورهای تحت درمان ذکر 
 شده و این برای بیشعورهایی که این متن را می خوانند
 بسیار امیدوار کننده خواهد بود که اگر بپذیرند تحت درمان 
بروند سخنانی این چنین حکیمانه از آنها صادر خواهد شد. از 
دیگر نکات ریز این کتاب می توان به جدول تدوین شده در 
صفحه ۴۴ آن با عنوان “افراد و گروههای در معرض ابتالی 

شدید به بیشعوری” اشاره کرد. 

نظر یک خواننده

مادر جان، شب ها من فقط کتاب می خوانم. تلویزیون 
که چیزی ندارد تا تماشا کنم. از زور خیاالت هم که آدم 
خوابش نمی برد. “بیشعوری” توی وجود و جانم می رود. 
سرم را گرم می کند. صف گوشت و نان را فراموش می 
کنم. در عوض به بیشعوری مردم فکر می کنم. راستی که 
دنیا همیشه یکجور بوده. یک عده سوارند و یک عده پیاده. 
یک چند نفری هم این وسط از زرنگی های مخصوص 
استفاده می برند. “بیشعوری” را که می خوانم انگار حرف 
نویسد.  می  قشنگ  الحق  هم  فرجامی  زند.  می  را   دلم 
آدم لذت می برد. راحت و روان. من وقتی نوشته بعضی از 

این آقایان را می خوانم سرم گیج می رود ولی این نه.

در  مطبوعات  نمایشگاه   - کاری  نسرین 
پرشورتری  ساعات  خود،  برپایی  روز  سومین 
در  کرد.  تجربه  گذشته  روز  دو  به  نسبت  را 
دو  خبری  نشست های  برگزاری  میان  این 
فضای  و  نبود  بی تاثیر  دوازدهم،  دولت  وزیر 
صبح  بخشید.  نمایشگاه  به  را  رسانه ای تری 
نشست  با  مطبوعات  نمایشگاه  روز  سومین 
وزیر  ادامه  در  و  بود  همراه  ارتباطات  وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ساعت ۱۴ نشستی 
را با اهالی رسانه برگزار کرد و به پرسش هایی 
درباره نمایشگاه کتاب، انتخاب معاون فرهنگی، 
بودجه تئاتر و جشنواره فیلم فجر پاسخ گفت.

بازدید وزیر ارتباطات از غرفه های نمایشگاه و 
همراهی عده ای با او هم جمعیت نسبتا قابل 
توجهی را در صبح روز یکشنبه به نمایشگاه 
کشاند.در ساعات پایانی نمایشگاه در روز سوم 
بود که سید عباس صالحی به غرفه های استانی 

رفت و به بازدید از آنها پرداخت. 

بروجن؛ بیرجند، بجنورد!

غرفه آوای خراسان جنوبی  در غرفه ۴۴7 
هم در سومین روز نمایشگاه میزبان چندی از 
بازدید کنندگان مختلف بود که گاها بیرجند 
گرفتند. می  اشتباه  بروجن  و  بجنورد  با  را 

تیترهای روزنامه برای بازدیدکنندگان جلب 
توجه می کند مخصوصا تیتر زعفران استان 
انتقاد می کنند چرا شما  در کیسه اسپانیا و 
که تولید کننده زعفران هستید از آن حمایت 
عنوان  کنندگان  بازدید  از  یکی  کنید؟  نمی 
می کند: باید یک برند و بسته بندی مناسب 
شود. توزیع  کالن  سطح  در  استان  نام   به 

که  هم  عناب  و  زرشک  استان  سوغات 
است  شده  چیده  غرفه  جلوی  میز  روی 
گیرد.  قرار می  کنندگان  بازدید  توجه  مورد 
مشهد  در  گوید:  می  اصفهان  از  واحدی 
نمی  را  عناب  این  مزه  ولی  خوردم  عناب 
داد و در آب خیسانده بودند. به او می گویم 
جنوبی  خراسان  منطقه  میوه خاص  عناب  
کاهش  برای  گیاهی  داروی  یک  و  است 

فشار خون هم می باشد. 

جالب است در نمایشگاه مطبوعات 
سوغات استان هم معرفی شود

خانم جوانی که از زرشک های تازه که با 
ساقه و خار روی میز هست مزه می کند می 
 گوید: تابه حال زرشک تازه و آبدار ندیده ام

 و همیشه خشک مصرف می کردم. وی که 
خیلی  افزاید:  می  است  کردستان  استان  از 
مطبوعات  نمایشگاه  در  که  است  جالب 

سوغات استان هم معرفی شود. 

همراهی خاتونی منتخب 
اینفوگرافیک از شهر عشق آباد طبس

و  اینفوگرافیک  آثار  منتخب  ایرانی  اولین 
گرافیک در کتاب سال خاورمیانه سال 20۱۳ 
جوانی است از عشق آباد طبس که روز سوم 
 نمایشگاه مطبوعات به دیدن غرفه آوا می آید.
کند:  می  اظهار  خنده   با  خاتونی  حمیدرضا 

طبس زمانی تعلق به استان یزد داشت و باز 
باالخره  ما  پیوست  به خراسان جنوبی  دوباره 
نمی دانیم متعلق به کدام استان هستیم. وی 
ابراز می کند: خوشحال می شوم در گرافیک 
و اینفو روزنامه همکاری داشته باشد. مسئول 
ستاد تلگرامی روحانی در خراسان جنوبی هم 
عنوان می کند: در زمان انتخابات سفری به 
استان داشتم و از شهرهای خوسف و بیرجند 
دیدن کردم. هژبری می پرسد آیا استاندار مروج 
الشریعه برای استان مفید است و مثل پرویزی 
آشنایی با مسایل استان دارد؟ می گویم بله .در 

این مدت استانداری از حوزه های مختلف دیدن 
داشته و کم و بیش به مشکالت و معضالت 

استان احاطه پیدا کرده است.

حضور سالمندان و معلوالن
 در نمایشگاه مطبوعات

غرفه  به  روز،  سومین  حاشیه های  دیگر  از 
انصاف نیوز تعلق داشت. این رسانه که هر روز 
سوالی را به نظرسنجی می گذارد، پس از طرح 
این پرسش که »به نظر شما روند تغییرات کدام 
گلشیفته  یا  چرخنده  الهام  بود،  واقعی تر  یک 
فراهانی« مجبور به توقف این نظرسنجی شد. 
نمایشگاه مطبوعات،  توجه  قابل  نکات  از  اما 
به رغم  که  است  افرادی  و  سالمندان  حضور 
مشکالت جسمی و دشواری برای حضور، در 
مصلی حاضر می شوند و با رسانه مورد عالقه 
نمایشگاه،  دیگر  تعامل می کنند. حاشیه  خود 
به غرفه ماهنامه خط خطی تعلق داشت. این 
نشریه طنز از همان آغاز نمایشگاه، با ساخت 
دکوری از کاریکاتور برخی سیاستمداران، مقابل 
تصویر حمید بقایی یک زنبیل قرمز خرید قرار 
داده که با استقبال مردم برای عکس گرفتن 
در  کیانیان  رضا  حضور  است.   شده  همراه 
سومین روز از نمایشگاه در غرفه خط خطی 
ساعت ۱8 اتفاق افتاد که تجمع بازدیدکنندگان 

در این غرفه را موجب شد.

تست گویندگی برای عالقمندان
 در غرفه رادیو ایران

دارد،  که  برنامه ای  طبق  ایران  رادیو  غرفه 
را  بازدیدکنندگان  از  اجرا  و  گویندگی  تست 

داد.  ادامه  نمایشگاه  برگزاری  روز  در سومین 
این اقدام، با تجمع بازدیدکنندگان مقابل این 
غرفه همراه بود. در سومین روز از نمایشگاه 
مجله  غرفه  مقابل   ۱8 ساعت  مطبوعات، 
بازدیدکنندگان  از  سبز صف طوالنی  خانواده 
ایجاد شد. این ازدحام به دلیل قرعه کشی میان 
خریداری  مجله  غرفه  این  از  که  بود  افرادی 
بیمارستان  اولین  غرفه  روز  این  کرده اند.در 
مطبوعاتی کشور، مجله خود )مشق تندرستی( 
بازدیدکنندگان عرضه کرد و  را رایگان میان 
ثبت نام  که  بازدیدکنندگانی  میان  ساعت ۱6 

کرده بودند قرعه کشی انجام شد.

بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان از نمایشگاه

اما غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این  از  نیز  غرفه ۴۵6   در  جنوبی   خراسان 
قاعده مستثنی نیست به طوری که در مدت 
این سه روز پذیرای چهره های شاخص علمی، 
فرهنگی و حتی محلی بوده است؛ احمد محبی 
6 آبان جاری از غرفه این استان در نمایشگاه 
و  فرهنگ  مدیرکل  کرد.  بازدید  مطبوعات 
بازدید  این  ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در 
ضمن قدردانی از خانه مطبوعات استان برای 
این رویداد  این غرفه در  برپایی  همکاری در 
 بزرگ کشوری،بر ارتقای کیفیت آنها تاکید کرد.
نمایشگاه  دومین  و  بیست  است؛  گفتنی 
مطبوعات کشور با حضور موسسات مطبوعاتی، 
نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تا 
روز جمعه ۱2 آبان ماه در محل مصلی بزرگ 

امام خمینی تهران دایر است.

گرمایی از جنس  همدلی در  غرفه آوا با سوغات استان
سومین روز نمایشگاه مطبوعات چگونه گذشت؟
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حلقه مفقوده زندگی؛لبخند و شادی

از وقتی تکلف جای سادگی را گرفت و تجمل جای 
از وقتی  نیست.  دلهایمان خوب  انگار حال  را،  قناعت 
تکلف  و  شد  زیاد  زندگی ها  خودخواسته  سختی های 
از همان  دلهایمان  انگار حال  را گرفت،  جای سادگی 
موقع خوب نیست.این روزها در شبکه های اجتماعی و 
موبایلی، تصاویری از مسابقه تلویزیونی طنز گونه اما 
واقعی آقای داریوش کاردان دست به دست می شود 
که نشان از ضعف اطالعاتی در حوزه تاریخ و جغرافیا 
در سطح حفظی و مقدماتی آن دارد. این رخداد بهانه ای 
شد تا این موضوع را از منظری عام تر و گسترده تر مورد 
توجه قرار دهیم. بارها گفته شده که تاریخ دارای اهمیت 
است. ارزش و قیمت آن هم به استفاده های فراوانش 
است. برای توصیف مهمترین بهره از تاریخ، بحث عبرت 
آموزی و درس گرفتن از آن مطرح شده است. اما به نظر 
می رسد حضور تاریخ در زندگی هر جامعه ای دارای 

جنبه های متفاوتی است. 
شد،  زیاد  زندگی ها  خودخواسته  سختی های  وقتی  از 
تکلف جای سادگی را گرفت و تجمل جای قناعت را، 
انگار حال دلهایمان از همان موقع خوب نیست. انگار 
هیچ چیز سر جای خودش نیست. خندیدن انگار واژه 
و مفهومی گم شده در زندگی بشر است و شادی حلقه 
مفقوده ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ما. گرفتاری ها و 
مشکالت ما آدمها آنقدر زیاد شده که گاهی از اعضای 
خانواده خودمان، از آنهایی که زیر یک سقف نفس می 
کشیم غافل می شویم؛ چه رسد به دور دست ها و دوستان 
و همکاران و گاهی فرزند از حال پدر و مادر خبر ندارد و 
رفیق دیرینه از حال رفیق چندین و چند ساله گاهی حتی 

آدمها از خودشان هم خبر ندارند.

حسین وحدانی- یک بار زنگ زده بودم منزل نقی زاده. 
اسمش فرامرز بود و با یکی دیگر که هیچ یادم نیست، 
نیمکت می نشستیم. مادرش که  سه نفری روی یک 

گوشی را برداشت، اسمش یادم رفت.
- منزل نقی زاده؟

از بابام یاد گرفته بودم بگویم منزِل فالنی. مادرش شاکی 
و عصبی گفت: - با کی کار دارین؟ - با . . . پسرتون!

- کدوم شون؟ تک  پسر بودم و فکر این را نکرده بودم 
که در یک خانه شاید بیش از یک پسر وجود داشته باشد.

- کدوم شون؟ با کدوم شون کار داری؟
شاکی تر و عصبی تر پرسید. هول شدم. یادم نیامد که مثلن 
بگویم آن که اول راهنماییه . من من کنان گفتم »اون که 

موهاش فرفریه، حرف بد میزنه، قشنگ می  خنده«.
اون که قشنگ میخندید خانه نبود. تق! فردایش گفت 
»من قشنگ می  خندم!؟« و ریسه رفت. من حرصم 
درآمده بود چون دفتر مشقم را نیاورده بود، ولی از قشنگ 

خندیدنش خنده ام گرفت.
اسم  گاهی  از  هر  باید  آدم  کردم  فکر  بعدترها 
هم خانه اش را، رفقایش را، بغل دستیهایش را فراموش 
بزند توی سه جمله توصیف شان کند؛  بعد زور  کند. 
بدو بدو بگوید مثلن: آن که خنده اش قشنگ است. 
آن که حرف زدنش مثل قهوه ی تازه دم است. آن که 

سینه اش حال عاشقی دارد . . .

مسئولیت زندگیتان را به عهده بگیرید. این را بدانید 
فقط شما هستید که می توانید خودتان را به جایی که 

می خواهید برسانید، نه هیچکس دیگری

زیبا باش، زیبا زندگی کن زیبا بیندیش، زیبا بخند
 تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد 

شاد نبودن و افکار منفِی خود اوست

عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

خوشبختی فرآورده و محصول یک روح آرام است پس 
لنگر افکار خود را در اقیانوس آرامش وتعادل وامنیت 

خاطر فرو اندازیـد تادرساحل خوشبختی بیارامیـد

من به استقباِل زیبایی ها می روم و می دانم همه چیز بر 
وفِق مراِد من می گردد زمانی که زیبا بیاندیشم و آرام و 

مهربان باشم خدایا سپاسگزارم .

ساعت ۷ و۳۰ دقیقه صبح است صدای گوشخراش آالرم 
گوشی دست از سرتان برنمی دارد با چشمانی نیمه بسته 
به دنبال موبایل تان می گردید تا آن صدا را خاموش کنید 
و دوباره به زیر لحاف برگردید. چشمان تان دوباره بسته 
می فهمید  و  می آیید  خودتان  به  که  زمانی  تا  می شود 
که تا آن لحظه سه بار دکمه چرت را زده ایدباالخره به 
دفتر کارتان می رسید. میلیون ها ایمیل وجود دارد؛ برای 
همین پاسخگویی به آن ایمیل ها را کنار گذاشته و فقط 
به آن هایی پاسخ می دهید که از آن موقع به بعد می رسند. 
شما زمانی از خواب بیدار می شوید که طبیعت تان ایجاب 

و معده تان درخواست غذا کند. 
وقت  دوباره  انگار  می رود.  سیاهی  چشمان تان  هم  باز 
بخوابید.خواب،  و  بروید  لحافتان  زیر  به  که  است  آن 
باعث  که  روزانه ای  سخت  کار  تکرار.  و  کار.  بیداری، 
صبحگاهی  بیدارباش  زنگ  صدای  شنیدن  با  می شود 
از کوره در بروید. زندگی معنای بیشتری جز کار دارد. 
چگونه مطمئن شوید که مقدار زمان مناسبی را به خود 

اختصاص می دهید؟
 زمان مشخصی را برای کار نکردن انتخاب کنید
جاشوا دورکین، امالک و مستغالت بیگرپاکتز: »تمرکز 
خود  به  توجه نکردن  برای  خوبی  بسیار  بهانه  کار  روی 
آن ها  در  که  کرده ام  مشخص  را  زمان هایی  من  است. 
کار نکنم و در عوض به خانواده و خودم برسم. به غیر از 

همایش ها یا جلسات ضروری ای که باید در آن ها حضور 
داشته باشم، این زمان ها به خانواده ام و خودم اختصاص 
می یابند و برایم مقدس هستند. این کار زندگی مرا تغییر 

داده است.«
روزتان را با تمرکز آغاز کنید

کریستوفر جونز، مالک السیو: »من هر روز صبح پنج تا 
ده دقیقه را به تمرکز اختصاص می دهم. این کار به من 
کمک می کند تا چیزهایی که قدردان آن ها هستم را تصور 
و از مسائل منفی و مخرب دوری کنم. من متوجه شده ام 
که این تمرکز و تامل خودآگاهی مرا افزایش می دهد و به 
من کمک کرده تا مهم ترین مسائل را متوجه شوم. من 
همچنین رویکرد مثبت تری به دست آورده ام و پر انرژی تر 

و شاد تر شده ام.«
ورزش کنید

جان دیالرد، مدیرعامل شرکت بیگ اسکای: »من صبح 
زود بیدار می شوم و در فضای باز ورزش می کنم. به غیر 
باعث  دارد،  من  برای  ورزش  این  که  سالمتی  فواید  از 
پاک شدن ذهن من و ایجاد ارتباط با دیگران و دوستان 

می شود. این کار برای شروع صبح عالی است.«
خاطره نویسی کنید

در  زیادی  مشغله های  تولیدی  شرکت  لونستین،  کیت 
زندگی وجود دارند. اما من فرصت می کنم که خاطره های 
روزانه ام را به شکل تیتروار بنویسم: چه کارهایی کردم، با 

چه کسانی مالقات کردم، چه احساسی داشتم و غیره. این 
کار به من کمک کرده تا حضور ذهن بهتری داشته باشم، 
لحظات کوچک را به خاطر بسپارم و بهتر بتوانم از پس 

چالش های زندگی شخصی و حرفه ای ام برآیم.«
با خانواده و دوستان تان صحبت کنید

فراز خان، مالک شرکت گودیرکت لیدجنریشن: »خانواده 
و دوستان شما بزرگ ترین حامیان شما هستند. حتی اگر 
روز پر مشغله و استرس آوری را گذرانده باشید، می توانید 
با تلفن زدن به مادر یا بهترین دوست تان و صحبت کردن 
در مورد مسائل خوبی که در زندگی تان اتفاق افتاده است، 

حال بهتری پیدا کنید. این کار شما را سرحال می کند.«
 به آرامی از خواب بیدار شوید

جسی لیر، مدیر شرکت وی آی پی وستر سرویس: »برای 
من عجیب نیست که حتی ۱۰ تا ۱۵ ایمیل را در تخت 
خوابم پاسخ دهم. اما اگر روزتان را این گونه شروع کنید 
وجود  به  دارید  رو  پیش  که  روزی  منفی برای  ریتمی 
را می توانید  این کارها  تمام  باور کنید که  اما  آورده اید. 
تا   ۳۰ اگر  که  آموخته ام  من  بیندازید.  تعویق  به  کمی 
۴۵ دقیقه را در تختخواب بگذرانم، به آرامی بیدار شوم 
و قبل از چک کردن ایمیل ها دوش بگیرم، روز شادتری 

را خواهم داشت.«
کتاب تخیلی بخوانید

مارک کرسنر، مدیر نی والکر سنترال: »یک بعدازظهر از 

کار همیشگی تان دل بکنید و به دنیای دیگری پناه ببرید. 
با این کار ذهن تان را شاداب می کنید. خواندن داستان های 
تخیلی باعث تحریک نیمکره سمت راست مغز و به وجود 
آمدن افکار خالق می شود. این عامل محرکه می توانند با 
تغییر نوع تفکر روز متفاوتی را برای شما رقم بزند، به شما 
کمک کند تا مسائل را با روش های انتزاعی تری حل کنید 

و از همه مهم تر، روح تان را جوان سازی کنید.«
به یک فایل صوتی گوش دهید

مت ویلسون، مدیر آندر.سی اکسپرینس: »به نظر من یکی 
از بهترین روش ها برای هواخوری و افزایش تحرک بیشتر 
مغز این است که قدم بزنید و به یک فایل صوتی گوش 
دهید. به خودتان لطفی کنید و به آهنگی گوش دهید که 
و  داستان های صوتی  رادیو،  باشد.  نداشته  ربطی  کار  به 

آهنگ های الهام بخش گزینه های خوبی هستند.«
زمانی را به بازی اختصاص دهید

درک فیتزپاتریک، مالک لس اپتیک: »قبل از این که پدر 
شوم، مطمئنا به این سوال پاسخی مانند پاسخ دیگران 
این  تمام  غیره.  و  کنید  تمرکز  کنید،  ورزش  می دادم: 
از  بعد  اما  هستند.  عالی  روح تان  تغذیه  برای  روش ها 
به  که  است  این  لذت  بزرگ ترین  که  فهمیدم  پدرشدن 
بازی با فرزندانم بپردازم. لذت این کار چنان زیاد است که 
انگار بعد از ورزشی طوالنی مدت در کنار دریا نفسی تازه 

کنی؛ اما شاید از این هم بهتر باشد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بسا چیزی را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و بسا چیزی را دوست داشته 
باشید که به زیان شماست، و خدا می  داند و شما نمی  دانید. بقره آیه ۲۱۶

حدیث روز  

هرکس زبانش راستگو باشد کردارش پاکیزه باشد و هرکس نیت خیر داشته باشد روزیش فراوان گردد و هرکس با زن و بچه اش خوشرفتار 
باشد عمرش طوالنی شود. امام حسین )علیه السالم(  

سبک زندگی

روش هایی برای انرژی باال در حین کار

جدول کلمات                        

گنبد  شهر  قدیم  نام   -۱ افقي: 
 2 کوهي  ریحان   - کاووس 
فرمان   - شد  و  آمد  -کثرت 
مغولي - واحد پول مشترک اروپا 
۳- کمک - خوش اندام و دلربا  - 
تنها ۴ - دودمان - پسوند شباهت 
 - بیگانه  زبان  در  مرغ  تخم    -
عمامه ۵ - چشمه - نوعي پارچه 
از الیاف گیاهي - مرتجع الستیکي 
لقب   - است  ایرانیان  نزد   -  6
ترازو  پارسنگ   - روم  پادشاهان 
برد   - جاهلیت  عصر  در  بتي   -۷
معروف - فاقد شفافیت 8- کاهو - 
رزمایش - خواهر مادر 9- شکلک 
- حیواني که در آتش نمي سوزد - 
قباحت ۱۰- کاریز - قسمت اصلي 
و بنیادي چیزي-  نقاش دانمارکي 
جمع  ضمیر   -۱۱ بیستم  قرن 
کردن  نزدیک   - رفتن  مقابل   -
۱2-  میوه خوشه اي - نت چهارم 
-زمین  نومیدي   گل   - موسیقي 
ترکي ۱۳  - سي و چهارمین سوره 
قرآن - کشیدگي و راستا - تخمه 
هاي  رشته  از   - ویرگول    -۱۴
فالسفه  کشور   - شمشیربازي 
بدن  با  مهره  بي  جانوري    -۱۵

بندبند - پول خرد انگلیس

نوعي   - بحیره   -  ۱ عمودي: 
دهم  ماه   -  2 خارجي  جشن 
شریک  سمبل-   - قمري  سال 
۳- از سازهاي ایراني - چرم خام 
- سومین حرف یوناني  ۴- ناالن 
جنگي   کشتي   - سطح  واحد   -
۵ - سطح چیزي - پیشي گرفتن 
نیروي  سرباز   -6 گدایان  شهر   -
شبانگاه   - یافته  امتداد   - دریایي 
۷- کلمه - پرسش - طغیان  پیمان 
آمریکاي  کشورهاي  اقتصادي 
شمالي و مرکزي 8 - عقیم - فرار 
کننده - سخنوران 9-  نوعي نان 

- از قله هاي معروف کشور نپال  - 
رود مرزي ایران ۱۰- ثروتمند - از 
اجزای چاپگر -  پایبندي ۱۱-  بي 
فاطمه  القاب حضرت  از  چیزي-  
)س( - مساوي عامیانه ۱2  - بعدا ز 
آذر - روشنایي-  خراش نامحسوس 
صفوي  عصر  تشریفات  مامور   -
از  اثري  به چشم -  ۱۳  - دیدن 
موالنا - خودپسندي ۱۴  - کرکس 
- بي باک و شجاع  - پول چین 
۱۵  - تیزاب  - گروهي از کانیهاي 
سخت که براي ساخت کاغذ سنباده 

و جواهرات به کار مي رود.

جدول 3921

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

123456789101112131415
اقیرفاشورفامرخ1
مناخسییرکیتنا2
پوسروتانسورین3
رارحایدنانند4
اتبدومیجراخا5
طتساکبادااسن6
وفرریجخنمانک7
ررکملواکاردنت8
ویازهریذپایک9
اردودراراونن10
فنوراهمیدننو11
سبصقناداکیال12
راهاگنهابشسرو13
دنویرشامانیوژ14
هکساملابرگیرای15

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

عرضه مستقیم انواع سیمان
 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722  شمـس آبادی

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

فروش شرایطی برلیانس 230  معمولی،

خانگی، بیمه تا برج 12    09155625021

پوشاک فروشی با سرمایه کم و 
موقعیت مکانی عالی و اجاره کم

 به فروش می رسد.  09157203291

به یک فروشنده با روابط عمومی باال 
به صورت دو شیفت نیازمندیم.

32230473 -09155623752

جویای کار
دارای مدرک مهندسی برق

دارای وسیله نقلیه سواری و وانت
آماده همکاری با شرکت ها و ادارات

09378131863

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

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

09157213571 - صالحی منش

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

به یک خانم آشنا به حسابداری 
و کامپیوتر نیازمندیم.

یک شیفت ، حقوق 300 هزار تومان
محل کار پاسداران
09031614320

استخدام 
نیروی خدماتی و آبدارچی 

خانم جهت همکاری
 در یک شرکت بازرگانی
 با حقوق مکفی و بیمه 

056 - 32214302
بین معلم 8 و 10- پالک 91

مدرک تحصیلی اینجانب الهام ارضی مقطع 
کارشناسی شیمی مواد غذایی از دانشگاه بیرجند به 
شماره 82394705 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب الهه غالمی به شماره 
دانشجویی 95211050106008 دانشگاه بیرجند 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

* پاچین منجمد                   کیلویی 8100 تومان
* خیار شور یک         دبه ای  10500 تومان
* خیار شور نول        دبه ای 13500 تومان

* خیار شور ویژه       دبه ای26000 تومان
تمـــامی خیــارشورهــا 

بــه شـرط تعـویض  می بــاشد

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

علی آبادی
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مسابقات مینی فوتبال فرهنگیان زیرکوه، استارت خورد

بین  در  نشاط  و  شادابی  روحیه  ایجاد  هدف  با   - نیوز  زیرکوه 
خورد. استارت  زیرکوه،  فرهنگیان  فوتبال  مینی  فرهنگیان،مسابقات 

با هدف ایجاد روحیه شادابی و نشاط در بین فرهنگیان و تعیین تیم 
منتخب فرهنگیان زیرکوه جهت شرکت در مسابقات استانی،مسابقات 
مینی فوتبال فرهنگیان زیرکوه  استارت خورد.در این مسابقات 6 تیم 
از سراسر شهرستان در قالب دو گروه سه تیمی در چمن مصنوعی 
این  برگزیده  پردازند.افراد  می  رقابت  به  هم  با  شهرستان  والیت 
مسابقات در قالب تیم منتخب شهرستان زیرکوه به مسابقات استانی 
فرهنگیان اعزام خواهند شد.در اولین بازی برگزار شده روز گذشته تیم 
فرهنگیان حاجی آباد با نتیجه 3 بر یک از سد تیم فرهنگیان منطقه 
شاهرخت گذشت و رقابت تیم های فرهنگیان شاسکوه با فرهنگیان 

شیرگ با نتیجه 7 بر 2 به نفع فرهنگیان شاسکوه به پایان رسید.

المپیاد ورزشی در 70 مدرسه بشرویه آغاز شد

 ایرنا - المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در 70 مدرسه شهرستان بشرویه 
آغاز شد.رئیس آموزش و پرورش بشرویه در مراسم افتتاحیه این المپیاد 
در دبستان دخترانه ام الشهدا گفت: این المپیاد ورزشی با هدف افزایش 
سطح سالمت و مهارت های ورزشی دانش آموزان برگزار می شود. 
نزدیک به پنج هزار دانش آموز در 70 واحد آموزشی شهرستان بشرویه 
مشغول به تحصیل هستند که همه این دانش آموزان در برنامه ها و 

مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شرکت دارند. 

مثبت شدن تست دوپینگ ملی پوش وزنه برداری

در  ایران  وزنه برداری  ملی پوش  یک  دوپینگ  اولیه  تست  ایسنا- 
غالمرضا  دکتر  شد.  اعالم  مثبت  آسیا  نوجوانان  قهرمانی  مسابقات 
نوروزی، رییس فدراسیون پزشکی ورزشی  با اعالم این خبر افزود: 
برگزاری مسابقات  فدراسیون جهانی در جریان  نمونه گیری که  در 
قهرمانی نوجوانان آسیا در نپال داشت، تست دوپینگ یک وزنه بردار 

فوق سنگین ایران از سوی فدراسیون جهانی مثبت اعالم شد.

مربی جدید استقالل با تایید شفر می آید

مهر- یک مربی جدید خارجی که مورد نظر وینفرد شفر آلمانی است، 
اضافه  تیم  این  فنی  کادر  به  نفت  مقابل  استقالل  تیم  بازی  از  پس 
می شود.سرمربی تیم استقالل در نظر دارد در تعطیالت پیش رو در لیگ 
برتر تغییراتی گسترده در تیمش ایجاد کند که یکی از این تغییرات به 
نیمکت آبی پوشان باز می گردد. شفر دو روز گذشته در خصوص »میک 
مک درموت« دستیاری ایرلندی اش که از زمان حضور منصوریان در 
این تیم مانده بود، آب پاکی را روی دست باشگاه ریخت تا مسئوالن 
باشگاه استقالل در راستای تسویه حساب با وی اقدام کنند.دستیار جدید 
شفر که به احتمال بسیار زیاد »میگوئل کولی« دستیار سابق او در تیم 
ملی جامائیکا خواهد بود بنا بر اعالم شفر به زودی راهی تهران می شود.

سردردتان با این روغن های خانگی 
تسکین دهید

جام جم-تعدادی از مطالعات نشان می دهند که 
برخی از روغن های ضروری ممکن است برای 
درمان سر درد مفید باشند. عبارتند از: ۱ - روغن 
اسطوخودوس: بسیاری معتقدند که این روغن در 
درمان سر درد های شدید و میگرن ها می تواند 

روغن  رزماری:  روغن  کند.  عمل  موثر  بسیار 
و  درد  درمان سر  برای  به طور سنتی  رزماری 
بهبود گردش خون مورد استفاده قرار می گیرد. 
روغن نعناع: این روغن یکی از بهترین روغن های 
ضروری در درمان سر درد به شمار می رود. روغن 
ناشی  اکالیپتوس:افرادی که دچار سر درد های 
از مسدود بودن سینوس ها هستند، با استنشاق 
اکالیپتوس، می توانند عالئم آن ها را کاهش دهند.

بهبود کیفیت خواب شبانه با این مواد

است که  نیوز- مالتونین؛ هورمونی  بهداشت 
آماده  مانند خواب  هایی  فعالیت  برای  را  بدن 
می کند و در بسیاری از فرایندهای عصبی - 
 فیزیولوژیک نقش و در بسیاری از گزینه های

 غذایی نیز وجود دارد: پیاز: پیاز حاوی مالتونین 
است و باعث ایجاد آرامش بدن می شود. در 

نتیجه کیفیت خواب را بهبود می دهد. مارچوبه: 
 تشرح مالتونین را در طول شب افزایش می دهد.

موز: موز نیز یک میان وعده مناسب برای قبل 
از ساعت خواب است. زنجبیل: زنجبیل حاوی 
مالتونین است و بنابراین برای داشتن خوابی 
آرامبخش مناسب است. گردو: گردو  راحت و 
حاوی دوزهای کوچک مالتونین و اسیدهای 

آمینه برای بهبود کیفیت خواب شبانه است.

شهادت مامور نیروی نتظامی در درگیری با اشرار

سردار مجید شجاع فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در رابطه با جزئیات 
انتظامی در شهرستان خوسف اظهار داشت :عصر دو  نیروی  شهادت مامور 
روز گذشته با دریافت خبری مبنی بر تردد اشرار و قاچاقچیان مسلح در کویر 
شهرستان خوسف تیم های عملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان خوسف 
جهت بررسی موضوع اعزام شد .وی اظهار داشت :یکی از تیم های خودرویی 
اعزام شده در مناطق کویری شهرستان خوسف با اشرار مسلح روبرو شده که 
در درگیری صورت گرفته یکی از کارکنان پایور فرماندهی انتظامی شهرستان 
خوسف بر اثر اصابت گلوله اشرار به درجه رفیع شهادت نائل شده است و دو تن 
دیگر مجروح شده اند . سردار شجاع افزود:مجروحان این درگیری با اورژانس 

هوایی به مرکز استان منتقل شدند و عملیات تعقیب اشرار کماکان ادامه دارد .

باشگاه خبرنگاران- کبد چرب یکی از بیماری های شایع در میان 
از  می کند.  ایجاد  افراد  برای  را  بسیاری  مشکالت  که  است  مردم 
احساس سنگینی  به ضعف، خستگی،  این عارضه می توان  عالیم 
برای  اشاره کرد. گیاهانی  ناحیه فوقانی و راست شکم  و فشار در 

مبتالیان به کبد چرب مفید است عبارتنداز: 
خار مریم: خارمریم یکی از انواع گیاهان دارویی است که مصرف 
بیماری های  به  ابتال  از  پیشگیری  و  درمان  در  موثری  نقش  آن 

است،  »سیلی مارین«  نام  به  ترکیبی  حاوی  گیاه  این  دارد.  کبدی 
بنابراین استفاده از آن کاهش میزان جذب چربی به ویژه چربی بد 

)LDL(، تری گلیسیرید و کلسترول را به همراه دارد. 
چای سبز: نوشیدن چای سبز یا استفاده از عصاره این گیاه دارویی 
تاثیر چشمگیری در پیشگیری از تجمع و رسوب چربی ها در اطراف 
کبد  درمانی  روند  تسریع  به  گیاه  این  دارد، همچنین مصرف  کبد 

چرب نیز کمک شایانی می کند. 

خواص زنجبیل: یکی دیگر از شیوه های کاهش جذب چربی در جریان 
اندام های داخلی گنجاندن زنجبیل در برنامه غذایی  گردش خون و 
را درون یک کاسه  زنجبیل  افراد می توانند یک تکه  هفتگی است. 
ماست رنده و آن را پس از صرف وعده های غذایی میل کنند. نوشیدن 
دمنوش زنجبیل در کنترل بیماری های کبد به ویژه کبد چرب نیز موثر 
است. مصرف دمنوش زنجبیل یا ماست کم چرب حاوی زنجبیل نیز به 
ویژه در وعده هایی که غذای چرب مصرف کرده اید، بسیار اهمیت دارد.

با این دمنوش های گیاهی با کبدچرب خداحافظی کنید!

دستگیری آدم ربایان در هامون سیستان وبلوچستان

 ایرنا - فرمانده انتظامی هامون در شمال سیستان وبلوچستان گفت: عامالن آدم ربایی نوجوان 
۱7 ساله در کمتر از 2 ساعت در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ عباس 
کشتگر در این باره اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی و ربوده 
شدن نوجوان ۱7 ساله، تیمی مجرب از مأموران انتظامی هامون برای شناسایی آدم ربایان 
و آزادی گروگان تشکیل شد و بالفاصله تحقیقات خود را آغاز کردند.  وی افزود: ماموران 
پلیس در تعاقب پایش های اطالعاتی و اقدامات گسترده موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه 
عامالن آدم ربایی شدند. وی تصریح کرد: ماموران با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه مخفیگاه آدم ربایان را محاصره و پنج نفر را دستگیر و فرد ربوده شده 
را آزاد کردند. فرمانده انتظامی هامون ادامه داد: یک خودرو نیز در این عملیات توقیف شد. 

سرهنگ کشتگر گفت: متهمان انگیزه خود از آدم ربایی را اختالفات شخصی عنوان کردند.

قتل فجیع کودک 2 ماهه توسط پدر

تسنیم- مرد 3۴ ساله ای که در یک اقدام جنون آمیز، نوزاد دو ماهه اش را به دلیل گریه 
صبحگاهی به دیوار کوبید به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.پزشکان بیمارستان در حالی از مرگ 
پسر دو ماهه خبر دادند که آثار کودک آزاری روی گردن و سر وی مشهود بود. قاضی با دیدن 
خراشیدگی کنار گردن و کوفتگی که روی سر »بنیامین« وجود داشت بالفاصله پی به ارتکاب 
جنایتی هولناک برد.  مادر کودک گفت : همسرم معتاد بود که از او طالق گرفتم و با این مرد 
3۴ ساله افغانی ازدواج کردم ولی او گاهی »بنیامین« را کتک می زد. پدر کودک  هم اعتراف 
کرد: من در واقع با همسر دیگرم زندگی می کنم و از او صاحب فرزند ۱0 ساله ای هستم! اما 
از گریه های »بنیامین« خسته شده بودم! امروز صبح هم وقتی از خواب بیدار شد و مادرش را 
ندید شروع به گریه کرد. من که دیگر عصبانی شده بودم او را بلند کردم و چند بار به زمین 

کوبیدم به طوری که بخشی از بدنش روی فرش قرار گرفت و سرش به زمین اصابت کرد.

معجون های گیاهی برای مادران شیرده

جام جم- رازیانه یکی از بهترین دارو ها برای 
افزایش شیر مادر است. مادران باید برای افزایش 
شیر خود، روزانه دو بار و هر بار نصف استکان 
 عرق رازیانه مصرف کنند .سیاه دانه خون ساز

و افزایش دهنده شیر است. برای این منظور باید 
300 گرم سیاه دانه را آسیاب کنید، آن را با یک 

شیشه 900 گرمی عسل مخلوط و روزانه سه 
قاشق چای خوری از این ترکیب را میل کنید. 
همچنین برای افزایش شیر یک واحد از تخم 
زردک، تخم پیاز، تخم شوید، تخم شلغم، تخم 
نخود  از  واحد  با شش  را  رازیانه  و تخم  ترب 
آبگوشتی بوداده آسیاب شده، مخلوط و صبح 
ناشتا، دو قاشق غذاخوری از این ترکیب را با 

یک لیوان شیر تازه میل کنید.

نکاتی در مورد گوشت گوساله

 آخرین خبر- یکی از مواردی که درباره گوشت ها
که  است  گوشتی  مزاج  و  طبیعت  بدانیم،  باید 
معموال مصرف می کنیم . گوشت گوساله به 
 تناسب دیگر گوشت ها دارای طبیعت سرد است .
اعتدال  به  جوان  و  ماهه   ۱8 گوساله  گوشت 
نزدیک تر است ، ولی هیچ وقت گرم نیست . 

افرادی که در برنامه غذایی روزانه خود از گوشت 
گوساله استفاده می کنند  باید مصلحات گوشت را 
در کنار آن مصرف کنند. بهترین زمان استفاده از 
مصلحات گوشت گوساله در زمان طبخ آن است 
و باید به آن ترکیبات گرم اضافه کرد. افرادی که 
در دوران کهولت و میان سالی هستند، چنان چه 
گوشت گوساله مصرف کنند ، دردهای عضالنی 

و مفصلی شان به شدت افزایش می یابد. 

قوی ترین نسخه های گیاهی
 برای درمان پوکی استخوان

باشگاه خبرنگاران-  تخم گشنیز: مصرف گشنیز 
شایانی  کمک  استخوان ها  سالمت  حفظ  به 
می کند. شیربادام:یک فنجان بادام را شب قبل 
خیس کنید و روز بعد، آن ها را پوست بکنید و 
در آسیاب بریزید، سپس 2 تا 2 و نیم فنجان آب 

به آن بیفزایید. به پوره به دست آمده کمی پودر 
دارچین و عسل اضافه و دوباره آن ها را مخلوط 
کنید. این معجون را از صافی عبور دهید و هر 
روز آن را بنوشید. معجون سنجد: هر روز صبح 
نیم ساعت قبل از صبحانه، 2 قاشق مرباخوری 
پودر سنجد را به همراه یک قاشق مرباخوری پودر 
سویای بوداده و یک قاشق مرباخوری عسل، در 

یک لیوان شیر کم چرب مخلوط کنید.
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

بسیج نبود 
داعش عراق را  بلعیده بود

حضور  اینکه  به  اشاره  با  فقیه  ولی  مهر-نماینده 
بسیجیان تنها مخصوص کشور نیست، گفت: اگر 
نمی کرد،  پیدا  حضور  عراق  موضوعات  در  بسیج 
با   دیدار  در  بود.عبادی  بلعیده  را  عراق  داعش 
بیرجند  بسیج  مقاومت  های  پایگاه  فرماندهان 
اظهار کرد: بسیجی یک تفکر بوده که قبل از هر 
چیز شناخت آن تفکر الزم است.وی با بیان اینکه 
در کشور ایران برای حل هر مسئله ای از بسیج 
کمک گرفته می شود، بیان کرد: بسیجی نیرویی 
نظامی نیست که تنها در شرایط خاصی حضور یابد 
بلکه وقتی شرایط ایجاب کند وارد عرصه شده و 
کشور نجات پیدا می کند.نماینده ولی فقیه با تأکید 
بر اینکه بسیج قشر خاصی نیست بلکه شامل همه 
نیروی نظامی  به  اگر  تفکرات است، عنوان کرد: 
بسیجی  نمونه  شیرازی  صیاد  شهید  کنیم،  نگاه 
است. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان 
بیرجند نیز با بیان اینکه  اعزام کاروان های راهیان 
گفت:  می شود  آغاز  آبان   ۳۰ از  دانش آموزی  نور 
۳۵ درصد دانش آموزان بیرجند بسیجی هستند که 

تالش داریم این درصد افزایش یابد.

آيت ا...عبادي شهادت شهید »نائبي«
 را تبريک و تسلیت گفت

جنوبي  خراسان  در  فقیه  ولي  خبر-نماینده  گروه 
شهادت ستوانیکم محمد نائبی را به خانواده معظم 
شهید و اقشار مختلف مردم تبریک و تسلیت گفت.
نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي و امام جمعه 
بیرجند طي تماس تلفني با سردار شجاع فرمانده 
نیروي انتظامي خراسان جنوبي شهادت ستوانیکم 
محمد نائبی را به ایشان، خانواده معظم شهید و اقشار 
مختلف مردم تبریک و تسلیت گفت.آیت ا... عبادي 
همچنین در جریان این تماس تلفني جویاي حال 

مجروحین این حادثه شدند.

افتتاح میدان دام بیرجند 
در هفته پدافند غیرعامل

 
برزجی- معاون مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری 
از اجرای بیش از 41۰ برنامه در هفته پدافند غیر 
عامل خبر داد و گفت: افتتاح میدان دام شهر بیرجند، 
رزمایش بیماری آنفوالنزا در خوسف و برگزاری کارگاه 
های آموزشی در ادارات از شاخص ترین این برنامه ها 
است. رضایی در حاشیه همایش پدافند غیر عامل به 
خبرنگار ما گفت: امسال 6 الی 12 آبان  به نام پدافند 
غیر عامل نامگذاری شده و به همین مناسبت برنامه 
های  متنوعی برای آگاهی بیشتر مردم اجرا می شود. 
وی با تاکید بر اینکه پدافند غیر عامل دفاع غیر جنگ 
است افزود: دفاع غیر عامل پوشش هایی است که 
هزینه های جنگ را کاهش می دهد. رضایی افزود: 
باید پدافند غیر عامل در نیروی انسانی، تاسیسات و 
ساختمان ها نهادیه شود و تا زمانی که این مقوله 

مردمی نشده موفق نخواهد بود. 

دورهمی جانبازان ورزشکار 70 درصد 
قطع عضوی و نخاع  بیرجند

دادرس مقدم-به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت 
بدنی و ورزش از سوی سازمان بسیج ورزشکاران 
و شورای عالی بسیج ورزشکاران استان گردهمایی 
نخاع  و  عضو  قطع  درصد   7۰ ورزشکار  جانبازان 

شهرستان بیرجند  با حضور سردار قاسمی فرمانده 
سپاه پاسداران انصار الرضا )ع( استان ،سید حسین 
اصغری رئیس شورای بسیج ورزشکاران و سرهنگ 
ضمیری رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان در 
محل مهمانسرا مجتمع غدیر بیرجند شب دوشنبه 
96/8/7 برگزار گردید.در این جلسه که ورزشکاران 
جانباز بعد از چندین سال دور هم جمع می شدند ابتدا 
سید حسین اصغری بنیانگذار و مربی ورزش جانبازان 
اندازی رشته های مختلف  راه  به شرح چگونگی 
ورزش جانبازان و برگزاری مسابقات و اعزام ویژه 
به مسابقات استانی و کشوری پرداخت.سپس سردار 
قاسمی با استقبال از برگزاری این جلسات مطالبی 
در رابطه با رشادت ها و شجاعت های جانبازان 7۰ 
درصد در 8 سال دفاع مقدس و قهرمانی مسابقات 

ورزشی ایراد نمودند.

اکیپ عملیاتی شرکت توزيع نیروی برق 
خراسان جنوبی به عراق اعزام شد

تسینم-معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق با بیان اینکه اکیپ عملیاتی شرکت توزیع 

نیروی برق به عراق اعزام شد گفت: برق 2۵ موکب 
خدمات رسان در کاظمین تامین می شود.منصوریان 
در آیین اعزام اکیپ عملیاتی شرکت توزیع نیروی 
برق استان به عراق اظهار کرد: یک اکیپ 6 نفره 
با بدرقه مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت برای 
 خدمات رسانی در ایام اربعین حسینی عازم کاظمین شدند. 
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در همایش پدافند غیر عامل مطرح شد:

»مهاجرت روستايیان« دلیل افزايش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

  تشییع پیکر شهید مدافع وطن، امروز در بیرجند
گروه خبر- پیکر شهید ستوان یکم محمد کالته نایبی امروز در بیرجند تشییع می شود. پیکر مطهر این شهید بزرگوار امروز ساعت 9 صبح از هیئت ابوالفضلی )مصلی( بیرجند  به 
سمت گلزار شهدای این شهر تشییع و در  قطعه شهدای نیروی انتظامی به خاک سپرده می شود.شهید ستوان یکم محمد کالته نایبی عصر دیروز در درگیری با اشرار مسلح در 

شهرستان خوسف به درجه رفیع شهادت نائل شد. در این درگیری دو نفر نیز مجروح و به بیمارستان امام رضای بیرجند منتقل شدند که حال عمومی آنان رضایت بخش است.

استاندار در بخشنامه ای به ادارات ابالغ کرد

خريد تولیدات استان 

برای کمک به رونق اقتصادی

گروه خبر-استاندار با ابالغ بخشنامه ای به روسای 
دانشگاه ها، فرماندهان نظامی و انتظامی، دستگاه های 
و  دولتی  ها  بانک  دولتی،  های  شرکت  و  اجرایی 
خصوصی و شهرداران استان بر استفاده و خرید از 
محصوالت و تولیدات داخل استان تاکید کرد .مروج 
الشریعه در این بخشنامه بر استفاده از محصوالت 
واحدهای  کرد:  اظهار  و  کرد  تاکید  استان  داخلی 
تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان به لحاظ دوری 
از مراکز عمده اقتصادی و جمعیتی کشور و کمبود 
امکانات زیر ساختهای الزم در منطقه  در مقایسه با 
دیگر نقاط کشور هزینه های زیادی متحمل شده اند.
استاندار گفت: با عنایت به اهمیت و ضرورت حمایت 
به  جنوبی  خراسان  خدماتی  تولیدی،  واحدهای  از 
منظور حفظ اشتغال و سرمایه گذاری  انجام گرفته 
و همچنین توسعه فعالیتهای تولیدی وخدماتی ودر 
نتیجه رونق اقتصادی منطقه الزم است تا تمامی 
سازمانها  ودستگاه های اجرایی خراسان جنوبی در 
خرید و اقالم مورد نیاز خود و همچنین در اجرای 
داخل  تولیدات  و  محصوالت  عمرانی،  پروژه های 
استان را در صورت برابری کیفیت وقیمت با موارد 

مشابه خارج از استان در اولویت قرار دهند.

۲۲ واحد فرآوری زرشک 
در خراسان جنوبی فعال است

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تسنیم-رئیس 
جنوبی گفت: 22 واحد فرآوری زرشک دارای پروانه 
اسمی 7 هزار و ۵18 تن  با ظرفیت  بهره برداری 
در استان مشغول فعالیت است. ولی پورمطلق اظهار 
کرد: زمان برداشت زرشک در خراسان جنوبی از 
ادامه دارد.وی  آبان  اواسط  تا  نیمه مهرماه آغار و 
با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت زرشک در 
تولید  و  و 2۳۳ هکتار  هزار  با 4  خراسان جنوبی 
4 هزار و ۵82 تن مربوط به قاینات است افزود: 
خراسان جنوبی یکی از قطب های تولید زرشک، 
سازمان  است.رئیس  کشور  در  عناب  و  زعفران 
جهاد کشاورزی گفت: بر اساس گزارش های اخذ 
شده از واحدهای تولیدی در مدت 4 ماهه امسال 
۵ هزار تن محصول زرشک به ارزش ریالی 1۵۰ 
آب  صورت  به  جنوبی  خراسان  در  ریال  میلیارد 
و  بسته بندی  پودر  و  کنسانتره  شربت،  زرشک، 
فرآوری شده است. ولی پورمطلق با بیان اینکه   22 
واحد فرآوری دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت 
اسمی 7 هزار و ۵18 تن در شهرستان های بیرجند، 
سربیشه، قاین و درمیان مشغول به فعالیت هستند، 
افزود: وزات جهاد کشاورزی به دنبال رسیدن به 
خودکفایی مشابه گندم در تولید دانه های روغنی 
روغن کشی  کارخانجات  رونق  بر  عالوه  تا  است 
باشد.وی  نفع کشاورزان  به  اقتصادی هم  نظر  از 
افزود: کلزا محصولی است که می تواند نیاز روغنی 
کارخانجات روغن کشی را تامین کرده و ۵۰ درصد 
نیازهای کارخانجات یا به صورت خام وارد می شود 
یا روغن از خارج کشور برای مصرف وارد می کنیم

اجرای متفاوت ترين تعزيه در استان

“واقعه  موضوع  با  انتظار  عصر  تعزیه   - قوسی 
عاشورا تا ظهور امام زمان” در بیرجند اجرا می شود. 
کارگردان تعزیه عصر انتظار در گفتگو با آوا از حضور 
حدود 4۵ بازیگر در این تعزیه خبر داد و افزود: این 
تعزیه برای اولین بار در روستای میرزگ با کمک 
خیرین و با هزینه 1۵ میلیون تومان اجرا شد. فرامرز 
مهدوی ادامه داد: برای اولین بار در استان یک تعزیه 
با استفاده از سیستم پروژکتور و نور و صدا به صورت 
تاریخی  وقایع  تمام  و  اجرا می شود  نمایش  یک 
عاشورا را به همراه شهدای مدافع حرم و ظهور امام 
این  اضافه کرد:  زمان در خود خواهد داشت. وی 
تعزیه روز چهارشنبه )فردا( بعد از نماز و مغرب و عشا 
در آستان مقدس امامزادگان باقریه اجرا خواهد شد.

صدای اعتراض سهامداران پديده شانديز 
به نمايشگاه مطبوعات رسید

و  بیست  برگزاری  حاشیه  در  گذشته  روز   - کاری 
از  جمعی  تهران  در  مطبوعات  نمایشگاه  دومین 
و  نمایشگاه  در  با حضور  شاندیز  پدیده  سهامداران 

در دست داشتن پالکارت اعتراض خود را به گوش 
مسئوالن رساندند.آنها خواستار احقاق حق خود شدند 
و گفتند به نمایشگاه مطبوعات آمده ایم تا رسانه ها 
صدای اعتراض ما را به بشنوند و مسئوالن را وادار 
به پاسخگویی کنند. شایان ذکر است پدیده شاندیز 
از چند سال پیش با تبلیغات گسترده جذب سهامدار 
عمومی  دادستان  دستور  به  مدتی  بعد  ولی  کرد 
مشهد متوقف شد. و چند سالی است که سهامداران 
بالتکلیف مانده اند و در این اعتراض خواستار دریافت 
است. نشده  محقق  که  شدند  خود  های  سرمایه 

زره پوشی بانک ملی خراسان جنوبی در مقابل حمالت سايبری 

اتالف وقت در اجرای پروژه فوالد قائنات را نمی پذيرم

برزجی- معاون امور شعب بانک ملی خراسان 
درصد   9۵ باالی  بانک  این  گفت:  جنوبی 
سایبری  احتمالی  حمالت  مقابل  در  امنیت 
عامل  غیر  پدافند  همایش  در  زرنگ  دارد. 
عنوان کرد: باال بودن ضریب امنیتی در شبکه 
آنتی ویروس  از  استفاده  به دلیل  بانک ملی 
های اورجینال و اینترانت داخل کشور است 
لذا با الیحه های امنیتی ایجاد شده بستری 
فراهم  مشتریان  به  خدمات  ارایه  برای  امن 
ژنراتور  نصب  از  همچنین  وی  است.  شده 
بسیار قوی در این بانک خبر داد و گفت: در 

شرایط فعلی اگر زمانی برق قطع شود اداره 
قادر  جنوبی  خراسان  ملی  بانک  شعب  امور 
خواهد بود تا 2۰ برابر برق تاسیسات اطراف 
را نیز تامین کند. معاون امور شعب بانک ملی 
استان یاد آور شد: پیش از این سیستم های 
ارتباطی بانک از طریق ماهواره انجام می شد 
اما اکنون خطوط ارتباطی با استفاده از فیبر 
نوری داخلی و بین استانی شده است. زرنگ 
تاکید کرد: با توجه به ظرفیت امنیتی فعلی در 
کسری از ثانیه می توان خالء ناشی از قطع 

خدمات را جبران نمود. 

“بابیلون” یک جاسوس!
رئیس پلیس آگاهی استان نیز در این همایش 
ضمن ارایه نکات آموزشی در خصوص بحث 
پدافند غیر عامل گفت: گرچه حدود 8۰ درصد 
قوانین پدافند غیر عامل رعایت می شود اما 
هنوز هم 2۰ درصد خالء وجود دارد. سرهنگ 
حسینی  با اشاره به وابستگی سخت افزاری 
این  کرد:   نشان  افزاری کشور خاطر  نرم  و 
موضوع باعث می شود که هر شب هزار حمله 
باشیم.  سایبری به سایت ها و مراکز داشته 
وی به مضرات استفاده از نرم افزار “بابیلون” 

در سیستم ها اشاره کرد و گفت: این نرم افزار 
اهداف  با  که  است  جاسوسی  افزار  نرم  یک 

سیاسی ساخته شده است. 

هشدار در خصوص اخاذی 
از زائرین اربعین 

رئیس پلیس آگاهی استان ضمن تاکید به اینکه 
هیچ پیام ناشناسی را پاسخ نباید دارد افزود: از 
طریق همین فضای مجازی کالهبرداری های 
میلیاردی در استان شده که توانستیم شناسایی 
کنیم . سرهنگ حسینی  در خصوص اخاذی 

از زائران اربعین نیز هشدار دادر و گفت: گاهی 
یک ویروسی کوچک که وارد سیستم اطالعاتی 
کشور می شود می تواند هزینه هایی معادل ۳ 
برابر خسارت 8 سال جنگ به کشور وارد کند. 
از  برای مصون ماندن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
حمالت سایبری باید اصل پدافند غیر عامل 
در فکر ایجاد شود گفت: تا زمانی که در زمینه 
نرم افزاری و سخت افزاری خودکفا نشده ایم 
همچنان باید ضرر بدهیم .  الزم به ذکر است 
پیش از این همایش، رزمایش تست سیستم 
 بانکی در اداره امور شعب بانک ملی اجرا شد. 

ویژه  جلسه  در  که  مقدم-استاندار  دادرس 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که به 
منظور بررسی مشکالت پروژه احداث کارخانه 
فوالد قائنات در محل این کارخانه تشکیل شده 
بود، سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: 
این طرح از جمله طرح های فوالدی بود که 
در کشور به صورت همزمان آغاز و متاسفانه 
هنوز در پیچ و خم مشکالت گیر افتاده است. 
استاندار با بیان اینکه هیچ گونه اتالف وقت را در 
اجرای پروژه فوالد قائنات نمی پذیرم، تصریح 
کرد: نخواهم گذاشت که بیش از این حق مردم 

مظلوم و محروم شهرستان قائنات در این پروژه 
تضییع شود.مروج الشریعه، با اشاره به اینکه این 
طرح دارای مشکالت فراوانی است، افزود: این 
و  مالی  فنی، حقوقی،  در حوزه های  کارخانه 
اداری و نیز برخی نظام نامه های مربوطه دچار 
از جمله گسست اطالعاتی  زیادی  مشکالت 
است که باید در کوتاه ترین زمان ممکن رفع 
گردد.وی، کارخانه فوالد قائنات را عقب مانده 
ترین طرح فوالدی کشور که همزمان با پروژه 
های مشابه شروع شده است ذکر کرد و خاطر 
نشان ساخت: بنده به عنوان نماینده تام االختیار 

دولت در استان، بیش از این تحمل نخواهم 
کرد؛ چرا که در اسرع وقت تکلیف این پروژه باید 
بین سهامداران،مشاور، شرکت مجری)پیمانکار( 
استان،  در  دولت  عالی  شود.مقام  مشخص 
و  مشاور  پیمانکار،  کارفرما،  بین  اختالف  به 
تصریح  و  کرد  اشاره  کارخانه  این  سهامداران 
کرد: در جلسه تخصصی با حضور نمایندگان 
تیم تخصصی دولتی بویژه مدیر عامل شرکت 
ملی فوالد ایران و نیز نماینده پیمانکار، مشاور، 
کارفرما و سهام داران این مشکالت به صورت 

تخصصی بررسی و مرتفع شود.

 جذب خیر مدرسه ساز، دستآورد سفر فرماندار بیرجند به پایتخت

اعزام گروه تواشیح کویرتایر به مسابقات کارگران کشور

که  بیرجند  شهرستان  فرماندار  حسینی- 
خیریه  موسسات  های  کمک  جذب  برای 
شهرستان  در  سازی  مدرسه  برای  مطرح 
بیرجند، به تهران سفر کرده بود عنوان کرد: 
موسسات  برخی  از  سفر  این  در  توانستیم 
شهرستان  به  گذشته  در  که  خیرانی  و 
این  در  مجدد  تا  کنیم  دعوت  داشته،  ورود 
استان کار کنند. بعد از ظهر دیروز ناصری 
مهمان غرفه روزنامه آوای خراسان جنوبی 
مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و  بیست  در 
در شهرستان  که  این  به  اشاره  با  بود. وی 
کم  درس  کالس   ۵۰۰ به  نزدیک  بیرجند 

در  درس  کالس   244 داد:  ادامه  داریم، 
کالس   7۰ و  مهر  مسکونی  های  مجتمع 
و  داریم  کم  شهر  حاشیه  روستاهای  در 
بیش از 2۵۰ کالس درس دو نوبته هستند 
این  کردن  نوبته  تک  ما  بعدی  اولویت  که 
قول  از  فرماندار همچنین  است.  ها  کالس 
نوسازی  و  توسعه  سازمان  رییس  های 
و  آموزش  وزیر  معاون  و  کشور  مدارس 
و  داد  خبر  مدارس  تجهیزات  برای  پرورش 
هایی  پروژه  ادامه  خواستار  افزود: همچنین 
بخش  عنوان  به  نوسازی  سازمان  خود  که 
در  ناصری  شدیم.  دهد،  می  انجام  دولتی 

ادامه به سفر دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام اشاره کرد و یادآورشد: 
کمک  های  طرح  سفر  این  در  است  قرار 
 ، مدرسه  های  حوزه  در  محرم  مناطق  به 
بهداشتی، مساجد و در حوزه اقتصادی طرح 
هایی که با تکیه بر توانمند سازی روستاها 
است را پیشنهاد دهیم و منتخبی از آنان به 
کمک بنیاد برکت اجرایی شود. به گفته وی 
کمک گرفتن از خیران ادامه خواهد داشت 
و در همین راستا ، با چند بانک نیز رایزنی 

هایی انجام شده است.
)Ava.news13@gmail.com(

غالمی-رئیس روابط عمومی شرکت کویرتایر 
به  کویرتایر  جنت  تواشیح  گروه  اعزام  از 
نخستین دوره مسابقات تواشیح کارگران کشور 
خبرداد.محمد قربانی در جمع خبرنگاران اظهار 
تواشیح جامعه  کرد: نخستین دوره مسابقات 
کار و تالش کشور با همکاری اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی 1۰ و11 
آبان در مجتمع تفریحی، رفاهی الله در ارومیه 
برگزار خواهد شد.وی بیان کرد: نماینده استان 
خراسان جنوبی از شرکت کویرتایرتحت عنوان 

به  تواشیح ومدیحه سرایی جنت کویر  گروه 
اعزام می شود.رئیس  این مسابقات کشوری 
این  افزود:  کویرتایر  شرکت  عمومی  روابط 
رقابت ها به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به میزبانی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
با  غربی این مسابقات برگزار می شود.قربانی 
بیان اینکه 12۰ شرکت کننده از 19 استان در 
قالب 2۰ تیم در این مسابقات شرکت خواهند 
این مسابقات  کرد گفت: شرکت کنندگان در 

توسط داوران بین المللی و توانمند کشور داوری 
می شود.وی بیان کرد: چهره های ملی نیز در 
مسابقات  این  برای  قرآنی  سیمای  و  رادیو 
این  صداوسیمای  و  می کنند  سفر  ارومیه  به 
صورت  به  را  مسابقات  این  کشور  و  استان 
عمومی  روابط  می دهند.رئیس  پوشش  زنده 
این  اعضای  داشت:  اظهار  کویرتایر  شرکت 
گروه تواشیح راآقایان رضا صیامی) سرپرست(
مالک  و  جعفرروان  تبار،  حسینی  سیدفاضل 

حاجی آبادی تشکیل می دهند عکس:قربانی

عکس:اکبری

به مناسبت 30 امین سال تاسیس سازمان بیان شد:

20 میلیارد ریال وصولی از تخلفات تعزیراتی 
تشکیل  سال  امین   ۳۰ مناسبت  رضایی-به 
وظایف  شرح  و  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
و اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان 
این سازمان  رئیس  با حضور  نشست خبری 
برگزار شد.مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی 
خراسان جنوبی بیان کرد:سازمان تعزیرات در 
ارز،بهداشت،دارو  و  کاال  قاچاق  بخش  سه 
صنفی  غیر  و  صنفی  های  بخش  و  درمان 
ارز  و  کاال  قاچاق  بخش  در   . دارد  فعالیت 
،عدم  قیمت  بازار عدم درج  ،تخلفات صنفی 
احتکار  و  فروشی  ،گران  خرید  فاکتور  ارائه 
را رسیدگی می کنیم ودر بخش بهداشت و 
درمان تخلفات پزشکان در بحث زیر میزی 
گرفتن ،عرضه داروهای تاریخ گذشته و گران 

فروشی دارو رسیدگی می کنیم.
منصور انصاری افزود:قانون تعزیرات حکومتی 
فعالیت  دولتی  غیر  و  دولتی  فصل   دو  در 
گوناگونی دارد .در بخش غیر دولتی ،جایی که 

پروانه کسب از اصناف ندارند ،شامل قوانین 
تعزیرات حکومتی می شود در بخش دولتی 
مواردی که در انجام وظایف دولتی کوتاهی 
داشته باشند،رسیدگی می شود.وی بیان کرد 
و  کاال  بخش  سه  در   96 سال  ماهه   7 در 
تخلفات صنفی  و  و درمان  خدمات،بهداشت 
و غیر صنفی به طور کلی 1647 فقره پرونده 
پرونده  از  تعدادی  احتساب  با  که  ایم  داشته 
های مانده در سال قبل 1679 فقره را مورد 
بررسی کردیم .وی ادامه داد:اگر مقایسه ای با 
7 ماهه سال 9۵ داشته باشیم در بخش کاال 
را  ها  پرونده  در  رشد  درصد   22 خدمات،  و 
داشته ایم و 27 درصد رشد در مختومه کردن 
پروندها در شعب داشته ایم در بخش بهداشت 
و درمان نیز 96 درصد رشد در پرونده ها و 
97 درصد در مختومه و همچنین در بخش 
قاچاق کاال و ارز 2۰درصد رشد در پرونده ها 
و 42 درصد در مختومه کردن پرونده ها رشد 

داشته ایم.
منصوری بیان کرد:تخلفات در بخش قاچاق 
کاال و ارز، عدم درج قیمت در رتبه اول بوده 

ارائه نکردن فاکتور خرید در رتبه دوم وگران 
کل  مدیر  دارد.  قرار  سوم  رتبه  در  فروشی 
سازمان تعزیرات با بیان اینکه مردم می توانند 
با نه گفتن به خرید کااله ای قاچاق در کاهش 

این تخلفات نقش موثری داشته باشند،گفت 
: تخلفات در قاچاق کاال برحسب نوع کاال در 
فراوانی  ترتیب  به  اول سال 96  ماهه  هفت 

مربوط به البسه ،برنج ،سیگار،پارچه،سوخت و 
شاهدانه و تلفن همراه  می باشد.وی افزود در 
موضوع رسیدگی به تخلفات ،  141 گشت با 
دستگاه های مربوطه تشکیل داده ایم که در 

سه حوزه ی مربوط به سازمان، با متخلفان 
برخورد کنند و در مجموع 1422 فقره پرونده 
فقره   1۳78 و  ایم  داشته  ها  شعبه  به  وارد 
مختومه شده است و 19 میلیارد و ۵1۰میلیون 
این  به  رسیدگی  از  وصولی  ریال  و۳۵1هزار 

جرایم بوده است.

 سامانه 135 برای رسیدگی
 به جرایم تعزیراتی 

 1۳۵ سامانه  تشکیل  از  ادامه  در  منصوری   
در کشور خبر داد و گفت : مردم می توانند 
این  با تماس،با  در صورت مشاهده تخلفات 
در  و  کنند  مطرح  را  خود  مشکالت  سامانه 
با همکاران صحبت کنند ودر  اداری  ساعت 
ساعت غیر اداری به صورت گویا مکالمه آن 
می  قرار  بررسی  مورد  و  شود  می  ها ضبط 
گیرد و در صورت لزوم تشکیل پرونده داده 

شده و پیگیری می شود.

عکس:گرگی
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آگهي مزايده  9 واحد تجاری و 27 واحد مسكوني در شهر بیرجند )به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 5 ساله( و 5 قطعه زمین تجاری در بیرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین 
مسكونی در نیمبلوك )به صورت نقد(  ) نوبت دوم ( اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي          شناسه آگهی: 100707

مشخصات واحدهای تجاری بیرجند با شرايط 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله

پالك كاربريرديف
ثبتي

مساحت 
عرصه
)متر 
مربع(

مساحت 
اعیان
)متر 
مربع(

قیمت پايه مزايده به 
ازای هر متر مربع با 

شرايط 20 درصد نقد 
و مابقي اقساط 5 ساله

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 

5 درصد 
ضمانت نامه

آدرسآدرس ملك
 ارسال 
مدارك

1554 واحد تجاری1
بیرجند - مهرشهر- نبش خیابان 9 دی 62/581/0530,000,00093,375,000اصلی

 9 دی 10

بیرجند  
بلوار 

شهید 
آويني  

اداره 
كل راه و 

شهرسازي 
خراسان 
جنوبي  

ساختمان 
شماره 1 

1554 واحد تجاری2
بیرجند - مهرشهر- بلوار همت- همت2 - 6481/6430,000,00096,000,000اصلی

امام خمینی 9 - بین فرعی 5 و7

1554 واحد تجاری3
بیرجند - مهرشهرخیابان مهر3- حدفاصل 6381/930,000,00094,500,000اصلی

بهجت 18 و20- بین فرعی 3 و 5

4324 واحد تجاری4
بیرجند - موسی بن جعفر)ع(607818,000,00054,000,000اصلی

بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 3

4324 واحد تجاری5
بیرجند- موسی بن جعفر)ع(607820,000,00060,000,000اصلی

بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 1

4324 واحد تجاری6
بیرجند - الهیه- الهیه غربی- بین الهیه 55/2573/1525,000,00069,062,500اصلی

2 و4

4324 واحد تجاری7
بیرجند- الهیه - الهیه 1 - باالتر ازتعاونی 607818,000,00054,000,000اصلی

مسکن اتحاديه تاكسیرانی

4324 واحد تجاری8
بیرجند - الهیه - الهیه 1 - باالتر ازتعاونی 607818,000,00054,000,000اصلی

مسکن اتحاديه تاكسیرانی

1 فرعی از واحد تجاری9
سايت اداری - جنب مسجد حضرت 1441535/5535/522,000,000589,050,000اصلی

ابوالفضل )ع(
مشخصات قطعات مسکونی و تجاری نیمبلوك به صورت نقدي

ف
ردي

قیمت پايه مساحتپالك ثبتيشهركاربري
هر متر مربع 

)ريال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده5درصد 

قیمت پايه مزايده

آدرس تحويل   آدرس ملك
مدارك

شهرك 275/4582481,000,00012,400,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی1
احداثي مهر

بیرجند 
 بلوار شهید آويني  

اداره كل راه 
و شهرسازي 

خراسان جنوبي  
ساختمان شماره 1

275/4592501,000,00012,500,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی2

275/4402481,100,00013,640,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی3

275/425250850,00010,625,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی4

275/426250850,00010,625,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی5

275/439250850,00010,625,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی6

275/460250850,00010,625,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی7

275/408250774,0009,675,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی8

275/409250774,0009,675,000/ 11 اصلینیمبلوكمسکونی9

شهرك 411/685483,200,0007,680,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری1
احداثي مهر

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری2

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری3

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری4

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری5

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری6

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری7

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری8

411/685502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری9

411/685483,000,0007,200,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری10

411/68544,272,500,0005,533,750/ 11 اصلینیمبلوكتجاری11

411/685502,200,0005,500,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری12

411/685502,200,0005,500,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری13

411/685502,200,0005,500,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری14

411/685462,300,0005,290,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری15
مشخصات قطعات تجاری بیرجند به صورت نقدي

ف
قیمت پايه هر مساحتپالك ثبتيشهركاربريردي

متر مربع )ريال(
مبلغ قابل پرداخت بابت 

سپرده5درصد قیمت پايه مزايده
آدرس 

ملك
آدرس تحويل   

مدارك

بیرجند  4472/1390156,0123,000,00064,411,500/ 1554 اصلیبیرجندتجاری1
مهرشهر  

خیابان 
بهجت و 

مهر

بیرجند 
بلوار شهید 

آويني - اداره 
كل راه و 

شهرسازي 
خراسان جنوبي  

ساختمان 
شماره 1

1554/4472/1390251,5422,000,00056,694,000  اصلیبیرجندتجاری2

1554/4472/1390355,1730,000,00082,755,000  اصلیبیرجندتجاری3

1554/4472/1390550,7525,000,00063,437,500  اصلیبیرجندتجاری4

1554/4472/1390655,7228,000,00078,008,000  اصلیبیرجندتجاری5

   مشخصات واحدهای مسکونی بیرجند با شرايط 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله

پالك كاربريردیف
ثبتي

مساحت
)متر مربع(
طبقه واحد

قيمت پایه 
مزایده به ازای 

هر متر مربع

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 5 
امکانات واحدآدرس ملكدرصد ضمانتنامه

آدرس ارسال 
مدارك

مسکونی1

1 فرعی 
از 227 
101/513,000,00065,975,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج شرقی

تراس:6 مترمربع
انباری:2/8 مترمربع

پاركینگ:همکف

بیرجند 
بلوار شهید 

آويني
 اداره 

كل راه و 
شهرسازي 
خراسان 
جنوبي  

ساختمان 
شماره 1

مسکونی2

1 فرعی 
از 227 
74/612,700,00047,371,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج شرقی

تراس:4/3 مترمربع
انباری:2/3 مترمربع

پاركینگ:محوطه

مسکونی3

1 فرعی 
از 227 
101/912,960,00066,031,200اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج شرقی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3 مترمربع
پاركینگ:همکف

مسکونی4

 1
فرعی 
از 227 

اصلی
139/212,760,00088,809,600

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه هشتم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع
انباری:3/6 مترمربع

پاركینگ:همکف

مسکونی5

1 فرعی 
از 227 
101/512,440,00063,133,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه هشتم برج غربی

تراس:6 مترمربع
انباری:2/9مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی6

1 فرعی 
از 227 
74/612,400,00046,252,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه هشتم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع
انباری:2/7مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی7

1فرعی 
از 227 

101/912,386,00063,106,670اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 

پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه هشتم برج غربی

تراس:5/9مترمربع
انباری:3مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی8

1 فرعی 
از 227 

91/912,570,00057,759,150اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 

پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه هشتم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع
انباری:2/8 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی9

1 فرعی 
از 227 
128/912,730,00082,044,850اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه هشتم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3/2 مترمربع
پاركینگ: همکف

مسکونی10

1 فرعی 
از 227 
139/212,900,00089,784,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس-طبقه نهم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع
انباری:3/6 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی11

1 فرعی 
از 227 
101/512,900,00065,467,500اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه نهم برج غربی

تراس:6 مترمربع
انباری:2/9 مترمربع
پاركینگ: زيرزمین

مسکونی12

1 فرعی 
از 227 
74/612,800,00047,744,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه نهم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع
انباری:2/4 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی13

1 فرعی 
از 227 
101/912,660,00064,502,700اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه نهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی14

 1
فرعی 
از 227 

اصلی
91/912,750,00058,586,250

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه نهم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع
انباری:2/8 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی15

1 فرعی 
از 227 
128/912,920,00083,269,400اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه نهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3/2 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی16

1 فرعی 
از 227 
139/213,100,00091,176,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه دهم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع
انباری:3/4 مترمربع
پاركینگ:  همکف

مسکونی17

1فرعی 
از 227 

101/512,800,00064,960,000اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 

پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه دهم برج غربی

تراس:6 مترمربع
انباری:2/9 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی18

1 فرعی 
از 227 
74/612,700,00047,371,000اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه دهم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع
انباری:2/4مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی19

1 فرعی 
از 227 
101/912,980,00066,133,100اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه دهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3 مترمربع
پاركینگ: همکف

مسکونی20

1 فرعی 
از 227 
91/912,930,00059,413,350اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه دهم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع
انباری:2/8 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی21

1 فرعی 
از 227 
128/913,050,00084,107,250اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 

ياس- طبقه دهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3/2 مترمربع

پاركینگ: همکف

مسکونی22

1 فرعی 
از 227 
139/213,040,00090,758,400اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع
انباری:3/34 

مترمربع-پاركینگ: 
همکف

مسکونی23

1 فرعی 
از 227 

101/512,780,00064,858,500اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 

پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج غربی

تراس:6 مترمربع
انباری:2/9 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی24

1 فرعی 
از 227 
74/612,710,00047,408,300اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع
انباری:2/3 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی25

1 فرعی 
از 227 
101/912,960,00066,031,200اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3 مترمربع
پاركینگ: همکف

مسکونی26

1 فرعی 
از 227 
91/912,930,00059,413,350اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 
پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع
انباری:2/8 مترمربع
پاركینگ: محوطه

مسکونی27
1فرعی 
از 227 

128/913,020,00083,913,900اصلی
بیرجند-سراب- حاشیه بلوار 

پیامبر اعظم- مجتمع مسکونی 
ياس- طبقه يازدهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع
انباری:3/2 مترمربع

پاركینگ: همکف

اداره روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 9 واحد تجاری و27 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند به صورت 20 درصد نقد و مابقي اقساط 
5 ساله و 5 قطعه زمين تجاری در بيرجند و 15 قطعه زمين تجاری و 9 قطعه زمين مسكونی در نيمبلوك به صورت نقد را با مشخصات مندرج در جدول از طريق 
مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاريخ 96/08/08 لغايت 96/08/11  به آدرس :  بلوار شهيد آويني- روبروي صدا و سيما - اداره 
 http://mrud-skh.ir كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 2- مديريت امالك و حقوقی و يا ادارات راه و شهرسازي شهرستان بيرجند و قاين و يا آدرس اينترنتي 
مراجعه و مدارك را حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 96/08/24 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قید گردد مربوط به مزايده 9 
واحد تجاری و 27 واحد مسکوني در شهر بیرجند و 5 قطعه زمین تجاری در بیرجند و 15 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نیمبلوك 

تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.
پاكت الف ( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد ) با ارائه اصل فيش بانكي ( به حساب 
شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( بانك ملي به نام اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي.  پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده 
تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي و همه 
پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.  به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير 
از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  واگذاري واحد هاي تجاري به برنده مزايده 
به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي وگواهي بهره برداري خواهد بود.  واگذاري واحد هاي مسكوني به 
برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد خواهد بود. واگذاري اراضي تجاري و مسكوني 
پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت 
پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم 
نمايند. عدم پرداخت بهای ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت 
سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه 
و شارژ واحدهاي مسكوني و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. واحد های تجاری امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد و واحد های مسكونی امتياز و انشعابات آب ، 
برق ،گاز دارد. بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 96/08/25 در محل اداره كل انجام خواهد شد.  كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله 

وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.


