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سرمقاله

  
چشم امید بیماران به 
وقف های درمان

*  برزجی

دردآور  انسان  برای  باشد  چه  هر  بیماری      
است مخصوصا اگر بیماری صعب العالج باشد . 
در این بیماری ها ضعف جسمانی از یک سو و 
هزینه های گزاف درمان از سوی دیگر افراد را 
عذاب می دهد. در بیماری های سخت، فرد در 
گرداب مشکالت جسمی، روحی، درمانی و مالی 
راه  نیست که هیچ  آنطور  البته   . اسیر می شود 
با  را  نباشد چرا که خداوند همیشه درد  عالجی 
درمان همراه کرده است. اما برخی از مسیرهای 
هزار  دو  از  بیش  است.  دشوار  و  سخت  درمان 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   )ادامه    ... العالج  صعب  بیمار 

آیت ا... نوری همدانی:
مسئوالن فقط در سخنرانی ها

 از رهبری مایه نگذارند

آیت ا... آملی الریجانی:
سیلی ایران به آمریکا

برایشان بسیار گران تمام شد

صوفی:
 »مصلحت سنجی« روحانی

 را به راست  متمایل کرد

حسینی: 
دل آرام ها به 

حرف های دلواپسان رسیدند

محمد هاشمی: 
روحانی را 

زود قضاوت نکنید

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

قابل توجه همشهریان گرامی

مـزون آتـور 
عرضه کننده انواع البسه زنانه 

واقع در خیابان مدرس- بین مدرس 5 و7 افتتاح گردید.

تلفن: 056-32226583
مدیریت: جمشیدی پور

خانواده های محترم نورس مفرد
با نهایت تأثر و تألم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحومه علو درجات و برای شما صبر جمیل آرزومندیم.

هیئت مدیره ، مدیر عامل ،کارکنان و اعضای شرکت تعاونی مرغداران عدالت بیرجند

جناب آقای مهندس غالمرضا قربانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از لیاقت و پشتکار 

شما می باشد به سمت 

مدیر سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده ، موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان 
خواهانم، ضمنا از زحمات و تالش های آقای مهندس اسفندیاری تقدیر و تشکر می نمایم.

علی سلطان پور

خانواده محترم نورس مفرد
با نهایت تاسف و تالم درگذشت والده مکرمه 

مرحومه سکینه ثمین 
را صمیمانه حضور شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و سالمتی آرزومندیم.

مشهد مقدس خانواده های :  اسالمی ، شهابی ، سادات

به تعدادی چرخکار ماهر نیازمندیم. )حقوق باال و بیمه(
09153635925 - جعفرپور

آگهی مزایده شماره 3/96 
فروش امالک مازاد بانک سپه

شرح در صفحه آخر

آگهـی مزایده فروش خـودرو
اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی در نظر دارد: 

با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده 2 الیحه 

اتومبیل های دولتی و فروش  از  قانونی نحوه استفاده 

 اتومبیل های زائد تعداد 5 دستگاه خودروی وانت

را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز 

برای بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت در ساعت اداری به واحد پشتیبانی اداره کل 

امورعشایر مراجعه نمایند. 

اینترنتی آدرس  به  کل  اداره  سایت  وب  به  مزایده  شرایط  دریافت   برای 

www.ashayer-kj.ir و یا دبیرخانه اداره کل مراجعه فرمایید.

روابط عمومی اداره کل امورعشایر خراسان جنوبی

سازمان امور عشایر ایران
اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

شرکت بیمه آرمان در راستای گسترش شبکه فروش درکلیه شهرستان های 
استان خراسان جنوبی ، به واجدین شرایط اعم از افراد حقیقی و حقوقی بر اساس مقررات

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نمایندگی اعطا می کند.
متقاضیان عالوه بر مراجعه به شعبه این شرکت در بیرجند، نبش مدرس 11

 از طریق ربات تلگرام نیز می توانند پس از مطالعه شرایط عمومی تقاضای خود را ثبت 
و در کمترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت نمایند.

@ armanins_tbot :آدرس ربات تلگرامی بیمه آرمان

آگهی جذب
 نماینده بیمه

چهل غروب غمبار از پرکشیدنت به سوی ابدیت گذشت و ما همچنان لحظات خوِب 
بودن با تو را مرور می کنیم.

ردگذشت روز  چهلمین  مناسبت  هب 

ساعت  از   1396/8/16 شنبه  هس  امروز  یادبودی  جلسه    
ل حسینیه آیت ا... آیتی ربگزار می گردد 

مح
 14/30 الی 15/30   رد

است.  سوگواران  اهی  دل  بخش  آرام  شما  فرمایی  تشریف 

زنده یاد

بازنشسته( )فرهنگی  صفایی   کوکب  حاجیه 
صفایی(   ... یدا حاج  )همسر  م  رد ما

وابسته افمیل  ساری  و  صفایی  اهی  خانواده 

جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برگزار می کند: 
پنجمیــن دوره آمــوزشی

مهلت ثبت نام: 20 آبان ماه 
آدرس: خیابان پاسداران - میدان قدس - جهاددانشگاهی 

تلفن: 32219187

تکنسیـن داروخـانه 
نسخـه خـوانی 

) دارای مجوز رسمی (

به مناسبت اربعین 
سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدالحسین )علیه السالم(

مراسم عزاداری با سخنرانی : 

آیت ا... عبـادی 
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند 

برگزار می گردد.
زمان: چهارشنبه 96/8/17 بعداز نماز مغرب و عشا

مکان: بیرجند، خیابان معلم ، نبش معلم 18 ،
مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد امام حسن مجتبی )ع(مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

فرزند عزیزمان امیر همت جو
در سالروز تولد قشنگت که همزمان با سالگرد 

درگذشتت می باشد، جای تو خالیست. 
چون آسمانی شدی این روز را به فرشتگان آسمانی 

تبریک  می گوییم.
 گرامی می داریم یاد عزیزمان را با ذکر فاتحه و صلوات

پدر، مادر و خواهران
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دالر ۲۲ تومان گران شد

در بازار دیروز - دوشنبه - دالر آمریکا افزایش قیمت محسوسی پیدا کرد و ۴۰۷۳ تومان فروخته شد. سکه تمام طرح جدید نیز با حرکت صعودی یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان قیمت دارد. به گزارش 
ایسنا، بازار سکه با شیب صعودی همراه شده است. نیم سکه ۶۷۸ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۳ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۵ هزار تومان عرضه می شود.طال در بازار داخلی نیز افزایشی شده است. هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۳۹۰ تومان و هر مثقال طال ۵۳۹ هزار تومان عرضه می شود. همچنین هر اونس طال برای معامالت در بازار جهانی ۱۲۶۹ دالر و ۵۲ سنت قیمت دارد.

سرمقاله

چشم امید بیماران
 به وقف های درمان
*برزجی

در  اکنون  هم  از صفحه ۱(    سرمقاله  )ادامه    .  .  .  
خراسان جنوبی نفس می کشند که غالبا تحت 
پوشش نهاد حمایتی هستند اما نفس هایشان 
آمار  این  از  اگر  آید.  برمی  دل  از  سختی  به 
در  سرطانی  بیماران  برای  که  رقمی  بگذریم  
است.  تامل  قابل  نیز  شود  می  گزارش  استان 
مرکز  مدیر  که  آنطور  آمارها   این  کنار  در 
ابتدای  جنوبی  خراسان  استان  خاص  بیماران 
 ۲۶۳ که    گفت  باید  است:  داده  آمار  امسال 
و  تاالسمی  به  مبتال  بیمار   ۷۷، دیالیزی  بیمار 
۱۴۵ بیمار مبتال به هموفیلی نیز در این استان 
بیمار  تعداد  ۱۷۵  این  از  زندگی می کنند که 
بیمارپیوندی هستند.   مبتال به ام اس و  ۱۶۲ 
تا کسی گرفتار این بیماری ها نباشد نمی تواند 
درک کند که هزینه های دیالیز، پیوند، یا شیمی 
درمانی در ماه یا در سال چقدر می شود. البته 
در سالهای اخیر تحول خوبی در حوزه درمان 
برداری  بهره  آن  داده که مهمترین  استان رخ 
بیرجند  در  سرطانی  بیماران  درمانی  مرکز  از 
نیست! مشکالت  پایان  این  اما  است.  بوده 

بی تردید وقف در حوزه درمان یکی از نیازهای 
و  است  امروز  جامعه  انکارناپذیر  و  ضروری 
همراه  نیکوکاران  و  خیران  که  است  آن  بهتر 
به  را  خود  خیرخواهانه  نیات  مسؤوالن  دیگر 
این سمت سوق دهند تا قدم های بیشتری در 
راستای کمک به بیماران نیازمند برداشته شود.

اند:  کرده  اعالم  اوقاف  مسؤوالن  بارها   
مراجعه  نهاد  این  به  روزانه  زیادی  »بیماران 
خیرخواهانه  های  کمک  از  تا  کنند  می 
کنند. استفاده  خود  درمان  برای  واقفین 

توان  نمی  نباشد  زمینه  این  در  وقفی  تا  اما    
فقط  وقف  هر  قانون  طبق  چون  کرد  کاری 
آنطور   » شود.  هزینه  باید  آن  نیت  اساس  به 
اند؛  گفته  استان  وقف  اندرکاران  دست   که 
ادراکشان  میزان  اساس  بر  مردم  گذشته   در 
مواردی را برای وقف معین می کردند و بسیاری 
نیاز جامعه نبوده ولی چون طبق  از این موارد 
سنت شرعی باید به آنچه که واقف گفته است، 
عمل شود مسؤوالن امر نیز مامورند و معذور! .
 بر اساس مطلب منتشر شده در سایت اوقاف استان،

در  بیشماری  های  وقف  تاکنون  گذشته  از 
البته   که  است  رسیده  ثبت  به  خراسان جنوبی 
وقف  نوع  یا  نیت  لحاظ  از  ها  وقف  از  بعضی 
زیبایی خاصی دارند مثل وقف برای جلوگیری 
مقابل(  )ادامه سرمقاله ستون    .  .  . ها؛   گربه  آزار  از 

)ادامه سرمقاله( در منطقه »بشرویه«،  موقوفه ای وجود 

دارد به نام »بند گربه ای« که صاحب این زمین آن را 
برای جلوگیری از اذیت و آزار گربه ها وقف کرده است. 
همان طور که می دانید در گذشته نگهداری گوشت 
در خانه ها به راحتی امروز امکان پذیر نبود و گاه 
خانه  در  موجود  گوشت  تکه  که  افتاد  می  اتفاق 
وقف  این  از  شد.پس  می  ربوده  ای  گربه  توسط 
گربه  نداشت  حق  بشرویه  در  خانه  صاحب  دیگر 
دهد. قرار  اذیت  مورد  گوشت  ربودن  دلیل  به  را 

دلیل  به  را  خانواده  افراد  نداشت  حق  همچنین   
سهل انگاری در نگهداری گوشت تنبیه کند بلکه 
با مراجعه به شخصی که زمین گربه ای در دست 
را دریافت می کرد  ربوده شده  بود، وجه گوشت   او 
تا محبت و عطوفت در میان مردم گسترش یافته 
و از رفتارهای خشن و غیر اسالمی کاسته می شد.  
هدفمند ساختن نیات واقفین، اعتمادسازی به فرآیند 
سودجویان  دست  کردن  کوتاه  و  استان   در  وقف 
بزرگترین  وقفی،  سرمایه های  از  خواران  موقوفه  و 
. است  خیریه  امور  و  اوقاف  ادارات   مسؤولیت 

در همین راستا همواره مسؤوالن اوقاف تاکید کرده اند 
که وقف های جدید به سمت نیازهای روز برود. با این 
کار می توان سهمی در کاهش مشکالت اقتصادی و 
کمبود اعتبارات دولتی داشت و از طرفی نیز فرهنگ 
حسنه وقف به نحو احسن در بین مردم نهادینه می شود. 
نیاز  یک  گذشته  از  بیش  امروز  جامعه  در  آنچه  اما 
و  بهداشت  بخش  به  توجه  شود  می  محسوب 
درمان است. با پیشرفت های امروزی انواع مختلفی 
که  شده  عجین  افراد  زندگی  با  نیز  ها  بیماری  از 
است.   نموده  درگیر  را  آنان  جانی  و  مالی  توان 
  وقف بر حوزه بهداشت و درمان یکی از تأکیدات 
ورود  و  هست  و  بوده  رهبری  معظم  مقام  مهم 
و  علمی  پزشکی،  درمانی،  مباحث  در  واقفان 
باشد. می  کشور  در  محسوس  نیاز  یک  خدماتی 

وقف  هزار   ۹ از  بیش  موجود  آمارهای  طبق 
سهم  که  رسیده  ثبت  به  جنوبی  خراسان  در 
است. اندک  ها  وقف  این  از  درمان  و  بهداشت 

مستمند ،  بیماران  درمان  دارو  هزینه  و  معالجه   
و  خاص  بیماران  به  درمان  و  دارو  هزینه  کمک 
صعب العالج ، ساخت و تجهیز درمانگاه و بیمارستان، 
محروم  مناطق  در  بهداشت  خانه  و  بهداری 
آسایشگاه  ساخت  و  معلوالن  به  کمک  روستایی ، 
برای معلوالن و از کارافتادگان را از جمله نیت هایی  
است که می توان در مقوله وقف به آن توجه کرد.  

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی به خبرنگار 
مشمول  کسانیکه  سوی  از  شبا  شماره  ورود  گفت:  مهر 
دریافت سود سهام عدالت هستند، از مرز ۳۴.۵ میلیون نفر 
سامانه   ۴ ورژن  نصب  از  بعد  که  افرادی  و  است  گذشته 
روزرسانی شد، صورت  به  گذشته  هفته  که  عدالت  سهام 
وضعیت دارایی های خود را مشاهده کرده اند، به ۴۰ میلیون 
نفر رسیده است.وی افزود: از یکم آبان ماه جاری، به  مدت 
۴ روز سامانه سهام عدالت به  منظور بروزرسانی سیستم 
و تغییرات الزم از دسترس عموم مشموالن سهام عدالت 

دوباره  است  روزی  چند  زمان،  این  پایان  با  که  شد  خارج 
امکان ثبت شماره شبای بانکی و مشاهده صورت وضعیت 
دارایی مشموالن سهام عدالت در نسخه جدید سامانه این 
ادامه داد: بر این اساس  سهام فراهم شده است.سبحانی 
تمامی مشموالن سهام عدالت و بازماندگان فوت شدگان این 
وارد کردن اطالعات هویتی مشموالن  با  سهام می توانند 
آگاه  از صورت وضعیت مربوطه  در سامانه سهام عدالت، 
حساب  شبای  شماره  کنون  تا  که  صورتی  در  و  شوند 
بانکی خود را به این سامانه اعالم ننموده اند، اقدام به ثبت 

شماره شبای بانکی خود کنند. در این راستا در خصوص 
باید گفت  عدالت  نسخه جدید سامانه سهام  ویژگی های 
در سامانه سهام عدالت هر فرد می تواند از مشمول بودن 
یا عدم مشمولیت خود در طرح سهام عدالت اطالع یابند. 
وی افزود: بازماندگان متوفیان سهام عدالت نیز می توانند 
وضعیت مشمول بودن متوفی یا عدم عضویت وی را در 
تا  کنند  مشاهده  و  بررسی  عدالت  اطالعاتی سهام  بانک 
در زمان مقتضی از چگونگی بهره مند شدن از سهم االرث 

سهام عدالت متوفی اطالع یابند. 

 شروع مجدد ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت 

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه به منظور کمک 
به متقاضیان مسکن، سه پیشنهاد را در قالب کاهش نرخ سود، 
افزایش مدت تسهیالت مسکن، انتشار اوراق توسط صندوق 
توسعه ملی در بازارهای جهانی و خرید اوراق MBS بانک 
ارایه کرده است.حسین عبده  بانک ها  مسکن توسط سایر 
تبریزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به منظور کمک به 
متقاضیان مسکن، پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه به بانک 
مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصالحاتی 
در سه زمینه انجام دهد. یکی از این اصالحات، افزایش مدت 
بازپرداخت تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۲ به 

۱۵ سال، کاهش نرخ سود از ۹.۵  به ۷ درصد و کاهش مدت 
سپرده گذاری از ۶ به ۴ ماه است.وی افزود:  مسیر دوم که بنده 
پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به 
اتکای تسهیالت اعطایی حدود ۵ میلیارد دالر به قیمت نرخ 
امروز اوراق منتشر کند. این اوراق را صندوق توسعه ملی بخرد 
و در دنیا به فروش  رساند. در این جا مساله پوشش ارز مطرح 
می شود که بانک مرکزی باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی 
امروز ارز را از صندوق می گیرد و به قیمت روز ریال می دهد و در 
سررسید هم اگر قیمت روز ارز از اصل و سود اوراق بیشتر شد، 
تفاوت نرخ را بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن و 

کمک به اقشار ضعیف و متوسط پوشش می دهد.عبده تبریزی، 
پیشنهاد سوم که توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و 
دکتر بت شکن مطرح شده را خرید اوراق MBS بانک مسکن 
توسط سایر بانک های داخلی دانست و گفت: موضوع سوم 
خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک های داخلی از 
محل سپرده ذخیره قانونی است که هم اکنون نرخ آن صفر 
  MBS است. بدین ترتیب پیشنهاد می شود بانک ها اوراق
بانک مسکن را با سود ۲ درصد بخرند؛ و هدف بانک مرکزی از 
این اقدام کمک به مردم برای تأمین مسکن حداقلی و پرداخت 

وام های خرد مقیاس است. 

سه برنامه جدید دولت برای کمک به خریداران مسکن

اعالم جزییات جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان
  

تامین  سازمان  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس 
اجتماعی گفت: سقف تعهدات و خدمات درمانی به بازنشستگان در قرارداد 
جدید ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. علی اصغر بیات با اشاره به اینکه 
مهلت بیمه تکمیلی بازنشستگان تا پایان آبان ماه است، گفت: از ابتدای 
آذر بیمه شدگان با قرار جدید خدمات بیمه تکمیلی دریافت می کنند و 
همچنین سه ماه فرصت دارند تا برای حذف و اضافه نام خود و افراد تحت 
تکفل شان در لیست بیمه قرارداد جدید به کانون های بازنشستگان در 
شهرستان های مختلف مراجعه کنند.بیات تاکید کرد: بازنشستگان و افراد 
تحت تکفل که در قرارداد سال ۹۶ حضور نداشتند اما تمایل دارند تحت 
پوشش خدمات بیمه تکمیلی قرار گیرند تا ۱۵ اسفند سال جاری مهلت 

دارند تا نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند.

 بررسی سبد معیشت کارگران
 در جلسه دیروز کمیته مزد

 هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور  
گفت: نخستین جلسه کمیته دستمزد برای بررسی کارشناسی دستمزد 
سال ۹۷ مهر ماه امسال در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تشکیل شد و مذاکرات در کمیته دستمزد، تعیین حقوق مشموالن 
قانون کار مطابق سبد معیشت کارگران مهمترین محورهای آن جلسه 
بود، به روزرسانی میزان افزایش قیمت کاالها با استناد به آمارهای بانک 

مرکزی و مرکز آمار از دیگر دستور جلسات در کمیته مزد است.
 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به ماده 
۴۱ قانون کار گفت: قانون کار برای تعیین حقوق کارگران تأکید بر نرخ 

تورم و هزینه سبد معیشت کارگران دارد.

 تخصیص ۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق 
ذخیره ارزی برای صنایع روستایی

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعالم کرد : اجازه استفاده از ۱.۵ میلیارد دالر 
ازمنابع صندوق ذخیره ارزی برای صنایع روستایی وایجاد اشتغال در روستاها 
و بخش های زیر ۱۰ هزار نفر کشور از سوی مقام معظم رهبری داده شده 
است. شریعتمداری تاکید کرد : در این  قانون و نیز آیین نامه اجرایی آن 
معدن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به نقش معدن درایجاد 
اشتغال  بخش ها و روستاهای کشور و گسترده بودن فعالیتهای معدنی به 
خصوص کوچک و توسط در پهنا و گستره ایران اسالمی این امکان هست 
که در ایجاد اشتغال مولد نقش موثری ایفا کند. وی اظهار کرد : به همین 
دلیل بخش معدن به طور ویژه در قانون به صراحت ذکر شده  و بخشی 

از این منابع هم عالوه بر منابع قبلی در اختیار بخش معدن قرارگرفت.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادي به طورفوق العاده  )نوبت اول(
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبتي: 5467       شناسه ملي: 14006400983        تاریخ انتشار: 96/08/16
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(  شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند 
راس ساعت 16روز شنبه تاریخ 1396/09/14 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه جنب مزار 
شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 
رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرسي مي توانند حداکثر 7 روز 
پس از انتشار آگهي دعوت به دفتر تعاوني به آدرس خیابان غفاری - نبش جابربن حیان - پالک 74 

مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
مالي 95  تصویب صورت هاي  بازرس 2-  و  مدیره  استماع گزارش هیئت   دستورجلسه: 1- 
 3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یک سال مالي 4- تصویب بودجه پیشنهادي سال 96

 5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار و استانی جهت درج آگهی های دعوت و اطالعیه های داخلی شرکت 
6- تعیین مبلغی جهت بازپرداخت به اعضای مستعفی شرکت

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره ۱396.3۵82( - نوبت دوم

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : 
شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( - بیرجند - بلوار پیامبر اعظم )ص( - سایت اداري- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان 

خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها - کدپستی 9719866838   تلفن :  32392000-056  نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات و نصب و تعویض کنتور و نصب رگوالتور در سطح ناحیه قاینات
 شرح مختصر کار و محل اجراي پروژه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، مشترکین ، گازباني ، قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ،

 بازرسي و نظارت بر توزیع گاز ، تعمیرات شبکه و انشعابات و اجراي 16500 متر توسعه شبکه و1400 انشعاب متفرقه و نصب 8000 کنتور و 5500 رگوالتور و 
تعویض 2500 کنتور در سطح ناحیه قاینات شامل : )شهرهاي قاین ، خضری و دشت بیاض ، آرین شهر ،  نیمبلوک ، حاجی آباد ، زهان ، اسفدن و روستاهاي تابعه(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ ت50659 ه - مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمین 2.800.000.000ریال )دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال( - ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد 
قبول نمي باشد. محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان در بخش خدمات امداد ، بهره برداري و گازباني از محل اعتبارات جاري و در بخش تعمیرات 
و توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگوالتور از محل اعتبارات سرمایه ای شرکت ملي گاز ایران )منابع داخلی - طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.

شرایط متقاضیان :
دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 در رشته نفت و گاز 

ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي
داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه

ارائه مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي 
ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت هاي مالي سال 95 و یا حداقل سال 94 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .

نکته : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارک فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .
برنامه زماني مناقصه :

مهلت اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران از 96/08/15 لغایت 96/08/21 -  ) اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت 
گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC - SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.(

آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري مورخ 96/09/08
اعالم نتایج  ارزیابي کیفي :  96/09/18 

آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 96/09/29
زمان و مکان بازگشایي پاکت ها : ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 96/09/29- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي

شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهینامه 
صالحیت پیمانکاري در حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 در رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي کیفي و 
همچنین اسناد مناقصه را به طور همزمان دریافت نمایند . از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند. جهت عودت اسناد مناقصه 

و بازگشایي پاکت ها دعوت به عمل خواهد آمد . 
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد 

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

شماره شناسه: 100936

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

-960876 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
زاده  حسن  علی  آقای  اجرایی   961876

سرباالئی محکوم به پرداخت مبلغ 32/267/608 ریال در حق 
آقای مهدی شه آبادی و مبلغ 1/530/000 ریال حق االجرا در 
حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه لوازم 
منزل توقیف و به مبلغ 30/350/000 ریال کارشناسی گردیده 
و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه  تاریخ 1396/08/29 
از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد  شد. 10  خواهد  فروخته  نماید 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 
 www.dadkj.ir مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت 

به  زاده  ابراهیم حاجی  آقای  اینکه  به  نظر 
شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  استناد 
المثنی  مالکیت  سند  صدور   درخواست 
نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است 

که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل پالک 508 فرعی 
از شماره یک اصلی واقع در بخش 8 شهرستان بیرجند که 
متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. 
اولیه ذیل  با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت 
ثبت 845 صفحه 355 دفتر امالک جلد 6 به نام ابراهیم 
حاجی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم 
تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای 
نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید 
واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 

علی فضلی
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/9/4

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد

میدان شهدا ، جنب بانك صادرات ، ساختمان آوا    32224۱۱3 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب
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 سیاحت آلمانی ها در میان گل های ارغوانی زعفران
گروه خبر- 16 گردشگر آلمانی از مزارع زعفران شهرستان قاین بازدید کردند و گل چیدند. هارتموت نیمن نویسنده کتاب راهنمای گردشگری 
ایران به زبان آلمانی که برای سومین سال متوالی است به شهرستان قاین سفر می کند گفت: در سال اول به اتفاق پسرم برای کار تحقیقاتی کتاب 
خود به قاین سفر کردم وپس از بازگشت به آلمان درباره زعفران توضیحاتی دادم که این باعث شد دوستانم عالقمند به دیدن مزارع زعفران شوند.

چرا ... برای رفت وآمد فالن مسؤول از وسیله نقلیه 
سازمان استفاده می کنه اون وقت کارمندان... باید با 
وسیله عمومی تو جاده بروند وجانشون ازدست بدهند 

آیا اینه قدردانی از قشر زحمتکش جامعه؟
936...778
دارند  آبی  بی  داد  با سالم چرا مسوولین همه جا 
ولی در روستای مسک چند جا لوله حدود یکسال 
است ترکیده و چشمه درست شده و هزاران بار با 
رییس اداره آب درمیان تماس گرفتیم ولی متاسفانه 
اصأل توجهی نمی کنند خواهش میکنم داد دل ما را 

بگوش مسوولین برسانید
919...876
خواهیم  می  استانداری  و  درمیان  فرمانداری  از 
درخصوص نگاه سختگیرانه برخی دستگاه ها مثل 
به  بنیاد مسکن شرکت برق نسبت  منابع طبیعی 
مردم روستاها که باعث نا امیدی و مهاجرت مردم به 

شهرها می شود بررسی و عنایت کنند
915...879
سالم حدود یک ماه است که تیرهای چراغ برق 
خیابان امیدیه ۴ رو اداره برق زحمت کشیدن وصل 
و آماده کردن ولی هنوز شب ها در تاریکی اهالی آن 
محل رفت و آمد می کنند... لطفا اگه دیگه مشکلی 
نداره نسبت به روشن کردن تیرهای چراغ برق اقدام 
کنید واقعا شب ها رفت و آمد برا زن و بچه های ما 

مشکل هست...باتشکر
901....659
وتجارت  ومعدن  صنعت  کل  مدیر  از  سالم  با 
خواهشمندیم برای وسایل نقلیه کارکنان خود که 
میباشد  مزاحمت همسایه ها وکسبه محل  باعث 
منزل  جلو  ساعته  تا10   8 )پارک  کنند  تدبیری 

وفروشگاه ها واقع در خیابان مطهری(
915...891
رو جمع  تا مطالب  از کسانی که زحمت کشیدن 
آوری و به چاپ برسونند کمال تشکر رو دارم واقعا 
عالی و جذاب و خواندنی بود. صفحه ۴ روز دوشنبه  
902...00۴
با سالم از شهردار جدید خواهشمندیم برخورد جدی 
با دست فروشان که اکثرا افغانی هستند داشته باشد 
این افراد کاالهای قاچاق اعم از لوازم خانگی ،چینی، 
 پوشاک و... راحت در اطراف بازار می فروشند مغازه ها

 در حال ورشکستگی می باشند
915...693
برای طرح یه مشکل به یکی از مهره های کلیدی ... 
مراجعه کردم مشارالیه از مالقات حضوری اینجانب 
تبری جستند و به معاون خودشون ارجاع دادند.معاون 
هم به من قول دادند که با رییس اداره ی متبوعتان 
 ... به معاون  از چند روز که  در میان میگذارم.بعد 
زنگ زدم که آیا موضوع رو پیگیر شدین نامبرده 
... به جهت اینکه دست به سر کنند اینجانب  در 
را عینا دروغ به اینجانب گفتن که اری موضوع را 
با اداره متبوعتان در میان گذاشتم و قابل حل نبود.
این در حالیه که بنا بر اطالعات موثق نامبرده هیچ 
تماس تلفنی با رییس اداره ی من نداشته اند.و عمدا 
به من دروغ گفته اند که بله  دیگر به نزد ایشون در 
... مراجعه نکنم.نا امید کردن مردم تا چه حد.پاسخ  

مطالبه گری آیا دروغه.؟
910...170
از مسوولین امر برای راه اندازی پرواز بیرجند تهران 

شرکت کاسپین تشکر می کنیم
915...100
چرا شرکت واحدهای بیرجند تا ساعت 2۴ سرویس 
دهی به شهروندان بیرجند مثل بقیه مراکز استانها 

نمیدهد .  استاندار محترم در این قضیه ورود کند  
915...801

دارای  چپ  پای  از  معلول  شنوا  کم  معلول  من 
دوفرزند همسرم دیابت دارد خانواده بی ضاعت در 
مسکن مهر معلولین ثبت نام بعد 6 سال30میلون 
درخواست بوده که 13میلون رابه سختی پرداخت 
به  بتوأند  که  هرکسی  یا  محترم  خیرین  از  کردم 

خانواده کمک صمیمانه تشکر می کنم
901....6۴8

ابالغ  با سالم  دارایی  و  اقتصاد  محترم  کل  مدیر 
قیمت های منطقه ای جدید با چه منطق و دلیل 

و بر چه مبنایی افزایش داشته است ؟؟؟!!!
933...188
سالم هزینه های مجوز جهت ساخت ساختمان در 
شهر بیرجند از تامین اجتماعی گرفته تا شهرداری و 
آتش نشانی بالغ بر %300رشد داشته است ،دلیلش 
احتماال رونق اشتغال کارگران ساختمانی که نیست 
915...261
به  اگر  دلسوز  مسوالن  خدمت  احترام  و  سالم  با 
شهرداری مراجعه کنید متوجه خواهید شد هزینه 
صدور پروانه شهرداری چهار برابر و هزینه استعالم 
تامین اجتماعی جهت پروانه چهل برابر شده است.
آیا در وضعیت رکود و اشتغال پر رونق استان صالح 

است!! اصال مهمه برای شما مسولین!!!
910....917
با سالم جاده شهرک بعثت چند سال شده درگیرند 
بدون  فلکه  آن  بخصوص  و  بشود  بانده   2 که 
استانداردش چند ماه شده است راکت هست و هیچ 
باشد  کار  به  مشغول  حتی 1نفرم  نیست...  خبری 

جهت اطالع مسوولین  یا شرکت مربوطه؟؟
910...993

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

نیاز خراسان جنوبی به مرکز جامع انتقال خون
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی:

گیاه زعفران از دیرباز تاکنون عالوه بر مصارف 
طبی، دارویی، خوراکی، معطرسازی و غیره به 
مورد  اشرافی  و  تزئینی  محصول  یک  عنوان 
استفاده قرار می گرفت که تمامی این عوامل 

بیانگر اصالت و محبوبیت این گیاه است.
ایرنا، ساعت ۴:30 صبح )یکشنبه(  به گزارش 
راهی سرزمین  بیرجند  از خبرنگاران  با جمعی 
طالی سرخ شهر قاین شدیم بی صبرانه منتظر 
دیدن مزارع زعفران بودم، رنگ ارغوانی برخی 
مزارع از دور من را هیجان زده کرده بود انگار 
گیاهی  که  زعفران  گل   ، مزارع  به  نرسیده 
اثرش  و  آورده  وجد  به  را  من  است  آور  خنده 

را گذاشته بود.
حس عجیبی بود همیشه دوست داشتم مانند 
خراسان  های  دشت  گلچین  دختران  و  زنان 
گل  از  پر  های  دشت  و  شده  بیدار  جنوبی 

زعفران را در طلوع سرخ سحر ببینم.
در  زعفران  خوشبوی  های  گل  چیدن  لذت 
با  را  قاینات  پیکر  و  در  بی  و  باز  های  دشت 
تمام وجود حس کردم، کشاورزان سختکوش 
زعفران کار با لبخندی ملیح بر لب و دستانی 
را  زعفران  های  گل  که  نرم  اما  بسته  پینه 
نوازش می کرد با چای زعفرانی از ما پذیرایی 

کردند.
به  زعفرانی  چای  فنجان  یک  نوشیدن  لذت 
ویژه در مزارع آن گاهی با زیباترین ساعت ها 
از  را  نگاهت  وقتی  کند  می  برابری  روزها  و 
چشم آینده می دزدی و فقط در همین لحظه 
کشی  می  نفس  را  آن  ثانیه  به  ثانیه  که  ای 
چقدر  زندگی  فهمی  می  تازه  می شوی  غرق 
از  سرشار  باشد  قشنگ  و  دلچسب  تواند  می 

جاذبه های ساده کشف نشده!

تورهای  میزبان  کشاورزی  مزارع 
داخلی و خارجی

کشاورزی  بخش  در  جنوبی  خراسان  آری 
است،  زیادی  جاذبه های  و  ها  دارای ظرفیت 
محصوالت استراتژیکی مانند زرشک، زعفران، 
هر  برای  که  نرگس  گل  و  انار  پسته،  عناب، 
کدام نام های زیبا و در خور شان آنها از جمله 
طال و یاقوت سرخ انتخاب شده است.برداشت 

محصوالت کشاورزی استان آنقدر زیبا و وصف 
کشاورزی  مزارع  ساله  هر  که  است  ناشدنی 
میزبان تورهای داخلی و خارجی زیادی به ویژه 

از کشور آلمان است.
گیاه زعفران این جواهر پاییزی در شرایط آب و 
هوایی خشک دارای عملکرد خوبی است لذا با 
توجه به شرایط اقلیمی کشور و خراسان جنوبی 
که در آن آب یکی از مهمترین عوامل محدود 
کننده توسعه کشاورزی است، تولید، گسترش 
و سرمایه گذاری این محصول از مزیت نسبی 
برخوردار است. رئیس جهاد کشاورزی خراسان 
هزار   15 امسال  گفت:  ارتباط  این  در  جنوبی 
هکتار از اراضی استان زیر کشت زعفران قرار 
دارد که پیش بینی می شود 5۴ تن زعفران از 
این مزراع برداشت شود. هاشم ولی پور مطلق 
استان  زعفران  زیرکشت  مزارع  سطح  افزود: 
کاهش پیدا نکرد اما تولید آن به دلیل شرایط 
آب و هوایی و سرمازدگی اندکی کاهش داشت.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه نخست 
کیفیت زعفران کشور را دارد، عنوان کرد: هر 
ساله در کشور 390 تن زعفران تولید می شود 

که 20 تا 25 درصد آن در این استان برداشت 
می شود.وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
سازو کارهای مختلفی برای حمایت از زعفران 
در دستور کار دارد، که خرید تضمینی زعفران 
توسط تعاونی های روستایی از جمله آن است.

وی ادامه داد: برای این مهم بایستی انبارهایی 
با شرایط مناسب از نظر امنیتی به بورس اعالم 
بیرجند،  های  شهرستان  در  انبار  سه  لذا  شود 
قاین و فردوس تعیین شد و از این هفته خرید 
تضمینی زعفران انجام می شود.ولی پور مطلق، 
خرید زنجیره ای زعفران را از دیگر برنامه های 
وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: این 
و  صادرکننده  کشورهای  که  معناست  بدین 
کشاورزان با ورود به این زنجیره عضو شرکت 
می شوند.وی یادآور شد: توسط بورس برخی از 
زعفران  خرید  قبال  در  و  شده  کددار  انبارهای 
اوراق بورس به کشاورز داده می شود، این اوراق 
قابلیت سندیت دارد که توسط بانک کشاورزی 
به عنوان وثیقه قبول می شود و کشاورزان قادر 

به دریافت تسهیالت خواهند بود.
برداری  بهره  نفره  هزار   350 فعالیت  به  وی 

کرد  اشاره  استان  در  زعفران  کشت  زمینه  در 
نسبت  داریم  درخواست  کشاورزان  از  گفت:  و 
بدون  آبیاری  نوین  های  سیستم  اجرای  به 
تسهیالت  دریافت  با  محدودیتی  هیچگونه 

اقدام کنند.

 پرونده قاچاق زعفران نداریم

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی هم 
در گفت و گو با ایرنا افزود: در پنج سال گذشته 
در  آن  پیاز  یا  زعفران  قاچاق  پرونده  هیچگونه 
انصاری گفت: برخی  ایم.منصور  استان نداشته 
کشاورزی  جهاد  مجوز  بودن  دارا  بدون  موارد 
بین شهرستان ها یا استان ها جابجا می شود 
کرد:  بیان  شود.وی  نمی  محسوب  قاچاق  که 
باید حتما  ها  بیماری  از شیوع  برای جلوگیری 
برای جابجایی پیاز زعفران از مراجع مربوطه به 
ویژه جهاد کشاورزی استان مجوز حمل و نقل 
اخذ شود.وی یادآور شد: چندین سال قبل پیاز 
زعفران استان به افغانستان قاچاق شد اما اکنون 
این کشور تولیدکننده شده و نیاز به قاچاق ندارد.

آبرسانی با تانکر تنها راه نجات
مزارع زعفران است

در  پیش  چندی  سرایان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
نشست برنامه ریزی آبرسانی سیار به مزارع زعفران 
این شهرستان گفت: با توجه به تغییر اقلیم منطقه، 
بحران خشکسالی و استمرار این پدیده، خشک و 
کم شدن آب قنوات به ویژه در نواحی کوهپایه 
ای این شهرستان، آبرسانی به مزارع زعفران با 
تانکر تنها راه نجات و روزنه امید برای برطرف 
کردن عطش مزارع زعفران است.موسی سلیمانی 
افزود: این شهرستان با سطح زیر کشت 2 هزار و 
625 هکتار و تولید 10 تن زعفران مقام دوم تولید 
زعفران را در استان به خود اختصاص داده و بیش 
از 20 درصد سطح زیر کشت زعفران شهرستان 
مناطق  در  زعفران  مزارع  از  معادل 525 هکتار 
کوهپایه ای واقع شده است.وی بیان کرد: در حال 
حاضر 780 نفر بهره بردار مستقیم با کاشت و 
برداشت زعفران در سرایان امرار معاش می کنند 
و با توجه به اینکه بیشتر درآمد مردم روستاهای 
کوهپایه ای از محصول زعفران است اگر حمایت 
های الزم در زمینه آبرسانی نشود مزارع زعفران 

در بی آبی از بین خواهند رفت و شاهد مهاجرت 
مردم از روستاها خواهیم بود.وی گفت: با توجه به 
هزینه های باالی آبرسانی، کشاورزان آبیاری را 
در نهایت صرفه جویی و ناقص انجام می دهند 
که چنانچه آبیاری به مزارع زعفران انجام نشود یا 
به صورت ناقص انجام شود پیاز زعفران از بین 
خواهد رفت و با کاهش عملکرد تولید زعفران در 

واحد سطح مواجه خواهیم بود.

25 درصد مزارع زعفران 
با تانکر آبرسانی می شود

مدیر جهاد کشاورزی سرایان افزود: کمبود آب 
در فصل آبیاری مزارع به دغدغه اصلی بسیاری 
از زعفران کاران روستاهای کوهپایه ای تبدیل 
شده است.وی گفت: 25 درصد مزارع زعفران 
در مناطق کوهپایه ای باید با تانکر آبیاری شود 
و با هر تانکر 120 متر مربع زمین آبیاری می 
شود.سلیمانی پیش بینی کرد که تا پایان فصل 
معادل  تانکر  هزار   10 حدود  زعفران  برداشت 
1۴0 هزار مترمکعب عملیات آبرسانی به مزارع 
زعفران صورت گیرد.اما با وجود همه این مزایا 
و مشکالت باید گفت خراسان جنوبی علی رغم 
مشهور  سرخ  یاقوت  و  سرزمین طال  به  اینکه 
و  نام  بدون  فله و  به صورت  اما زعفران  است 
نشان به کشورهای دیگر صادر می شود.درآمد 
های حاصل از زعفران و زرشک این منطقه نه 
تنها عاید کشاورزان نشده که در شهرهای بزرگ 
و بعضا خارج از کشور استفاده می شود.کشاورزان 
خراسان جنوبی رنج و مشقت های زیادی برای 
لذا  برند  برداشت زعفران می  و  کاشت، داشت 
دستگاه های مربوطه باید با حمایت از کشاورز 
دست دالالن را از استان کوتاه کنند.مشارکت 
کشاورزان و دستگاه های مربوطه به ویژه جهاد 
کشاورزی در زمینه برندسازی، بازارسازی، تنوع 
منطقه  در  اشتغال  ایجاد  و  فرآوری  محصول، 
باید در اولویت نخست قرار بگیرد.خام فروشی 
محصوالت استراتژیک استان ضربه بزرگی به 
اقتصاد آن می زند که با استفاده از توان شرکت 
های دانش بنیان می توان تولیدات استانی را به 
ارزش افزوده تبدیل و فرآورده های حاصل از آن 

را به بازارهای جهانی وارد کرد.

ساخت  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
استان  نیازهای  از  را  خون  انتقال  جامع  مرکز 
دانست و گفت: به دلیل کمبود نیرو و امکانات 

این پروژه در سال جاری اجرا نخواهد شد.
اظهار  مهر  با  گفت وگو  در  عاملی  محمدرضا 
داشت: در مرکز جامع انتقال خون استان افراد 
را  فرآورده خون خود  انتخاب  اهدا کننده حق 
به  نیاز  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  دارد.وی 
است،  مرکز  این  برای  زیادی  دستگاه های 
گفت: در حال حاضر برای ساخت این مرکز در 
استان امکانات و نیروی کافی وجود ندارد و نیاز 
ساخت این مرکز در استان احساس می شود اما 

در برنامه های سال 96 نخواهد بود.

راه اندازی مرکز پخش خون در طبس
جنوبی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
خون  پخش  مرکز  اندازی  راه  از  همچنین 
با  افزود:  و  داد  خبر  طبس  شهرستان  در 
بیمارستان  خون،  پخش  مرکز  اندازی  راه 
نیاز  مورد  خون  مستقیم  صورت  به  طبس 
می کند  تامین  مرکز  این  از  را  خود  بیماران 
طوالنی  مسافت  طی  نیست  نیازی  دیگر  و 
شود.عاملی  انجام  درخواست  استان  مرکز  از 
کنار  در  بیمارستان ها  همچنین  کرد:  تصریح 
آزمایشگاه های خود قسمتی به نام بانک خون 
جنبه  تنها  استان  انتقال خون  مرکز  که  دارند 
نظارت و بازرسی از آن را بر عهده دارد.عاملی 
بیان کرد: در حال حاضر برای هر بیمارستان 
میزان  چه  مصرف  بر حسب  که  شده  تعریف 
هر  ترتیب  همین  به  دارد  نیاز  خونی  فرآورده 
بر  تعریف شده که  بیمارستان  برای هر  گروه 
بیمارستان  اختیار  در  باید  آن  مصرف  حسب 
درخواست  دوباره  شود  تمام  اگر  و  گیرد  قرار 

چند واحد دیگر می دهند.

کمبود نیروی انسانی
در مراکز انتقال خون خراسان جنوبی

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مرکز 
انتقال خون استان اظهار داشت: مشکل کمبود 
و  است  محسوس  استان  خون  انتقال  در  نیرو 

این کمبود ها یکی از از دالیل عدم راه اندازی 
مجوز  به  همچنین  است.عاملی  جامعه  مرکز 
ارسال پالسما از استان اشاره و بیان کرد: یکی 
است  این  خون  انتقال  کالن  سیاست های  از 
در  تولیدش  امکان  که  خونی  فرآورده های  که 
کشورهای  از  می خواهد  و  نیست  کشور  داخل 
و  خون  از  فرآورده  این  شود  کشور  وارد  دیگر 
فرآورده ایرانی تشکیل شود اما در حال حاضر در 
کشور پاالیشگاهی وجود ندارد که این فاکتورها 
از پالسما تهیه شود.عاملی گفت: برای این کار 
شرکت های  از  اینکه  یکی  دارد  وجود  راه  دو 

معتبر آن را بخریم و یک راه هم این است که 
شرکت هایی پیدا شود که پالسما را از ما بگیرند 
و این فاکتورها را از پالسمای ایرانی تهیه کنند.
وی افزود: این کار چند سالی است که در انتقال 
سری  یک  سال  هر  و  می شود  انجام  خون 

می شوند. اضافه  گروه  این  به  دارند  استان ها 
افزود:  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
برای اینکه این پالسما مجوز ورود به کشور را 
بگیرد باید این شرکت ممیزی و بازرسی انجام 
گذشته  ماه سال  اسفند  در  که  و شرکتی  دهد 
استان خراسان جنوبی را بررسی و ممیزی کرد 
شرکتی از اتریش بود.وی اظهار داشت: در حال 
حاضر با این شرکت به صورت شفاهی قرارداد 
بسته شده و امکان ارسال پالسما از استان به 
کرد:  خاطرنشان  دارد.وی  وجود  شرکت  این 
در سال گذشته 50 میلیون دالر صرفه جویی 

گرفت. صورت  کشور  در  کار  این  اجرای  با 

تولید خون استان
پاسخگوی نیازها است

گفت:  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 

به  توجه  با  استان  وضعیت  حاضر  حال  در 
تولیدخون  ساختارهای موجود طوری است که 
ادامه  است.عاملی  نیازها  پاسخگوی  استان 
داد: در چند سال اخیر وضعیت اعتبارات بسیار 
نامناسب بود و ما مجبور شدیم کارهایی که بر 
رو کیفیت تاثیر داشت را حذف کنیم.وی گفت: 
از  که  است  سال  دو  حدود  حاضر  حال  در  اما 
حتی  و  داریم  خوبی  وضعیت  تجهیزات  لحاظ 
برخی تجیهزات را دپو داریم و به طور مرتب این 
تجهیزات به روزرسانی می شود.مدیرکل انتقال 
از خریداری سه یخچال  خون خراسان جنوبی 

داد  خبر  استان  برای  خونی  فرآورده  نگهداری 
بر 80  بالغ  اعتباری  با  یخچال ها  این  گفت:  و 
میلیون تومان خریداری شده است.وی از وجود 
پنج مرکز خونگیری در سطح استان خبر داد و 
روزه  داشت: یک مرکز در طبس که هر  بیان 
فعالیت دارد و یک مرکز قاین و فردوس هفته 
ای دو روز و دو مرکز بیرجند هم هر روزه فعالیت 
استان  در  مراکز  افزایش  به  اشاره  با  دارند.وی 
برای  می شود  تامین  استان  نیاز  چون  گفت: 
افزایش این مراکز برنامه ای نداریم و بیشتر در 
 زمینه سالمت خون فعالیت ها را دنبال می کنیم.

۶۰ درصد اهدا کنندگان خون 
در خراسان جنوبی مستمر هستند

گفت:  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  کل  مدیر 
در حال حاضر 60 درصد اهداکنندگان خون در 
استان اهدا کننده مستمر هستند که افزایش این 
اینکه  بیان  با  است.عاملی  کار  دستور  در  تعداد 
درحال حاضر 100 درصد خون مورد نیاز استان 
تأمین می شود، تصریح کرد: حتی در ماه مبارک 
رمضان که در اکثر استان ها دچار مشکل کمبود 
استان های  به  خون  ارسال  استان  مرکز  بودند 
دیگر از جمله زاهدان را داشته است.وی با بیان 
کنندگان  اهدا  تعداد  در  متوسط کشوری  اینکه 
داشت:  اظهار  است،   5۴ حدود  خون  مستمر 
خراسان جنوبی حدود 6 درصد باالتر از متوسط 
خراسان  خون  انتقال  است.مدیرکل  کشوری 
جنوبی بیان کرد: افرادی که اهدا کننده مستمر 
که  کسانی  به  نسبت  تری  سالم  خون  هستند 
برای اولین بار مراجعه می کنند دارند چون این 
افراد یک سری آموزش های الزم را دیده و از 
رفتارهای پر خطر پرهیز می کنند در نتیجه خون 
خراسان  خون  انتقال  کل  دارند.مدیر  سالم تری 
جنوبی گفت: سعی و تالش ما بر این است تا 

اهداکنندگان مستمر را در سطح استان افزایش 
دهیم و امید است شاهد افزایش اهدا کنندگان 

خون در سطح استان به 80 درصد باشیم.

اجرای طرحی برای افزایش 
تعداد اهداکنندگان مستمر خون

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از اجرای 
اهداکنندگان  تعداد  افزایش  منظور  به  طرحی 
مستمر خون در سطح استان برای نخستین بار 
خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای این 
به مراکز  بار  برای نخستین  از فردی که  طرح 
انتقال خون استان مراجعه کند خونگیری از وی 
انجام نخواهد شد.مدیرکل انتقال خون خراسان 
جنوبی ادامه داد: این افراد تنها از لحاظ سالمت 
اینکه مشخص شد که  از  ارزیابی شده و پس 
مشکلی نداشته و شرایط پزشکی را دارند پس 
اهدا  و  کرده  اهدا  خون  می توانند  ماه  سه  از 
استان شوند. انتقال خون  مراکز  کننده مستمر 

طرح  این  اجرای  با  شاید  کرد:  تصریح  عاملی 
نیاز خونی استان بین 10 تا 15 درصد کاهش 
پیدا کند اما به دنبال افزایش کیفیت خون اهدا 
شده در استان هستیم.عاملی نیاز روزانه مراکز 
تا 70   60 بین  را  خون  به  استان  خون  انتقال 
واحد دانست و بیان کرد: امید است اهداکنندگان 
خون در تمام طول سال خون خود را اهدا کرده 
و آن را محدود به لیالی قدر یا روزهای تاسوعا 
خونی  گروه  ترین  شایع  نکنند.وی  عاشورا  و 
در کشور و در استان را گروه خونی O مثبت 
این  کننده  نسبت مصرف  افزود:  و  عنوان کرد 
گروه خونی نیز بیشتر است چرا که وقتی جمعیت 
یک گروه بیشتراست قطعا در معرض خدمات 
یادآور شد:  و صدمات بیشتری نیز هستند.وی 
کمترین گروه خونی نیز گروه AB منفی است 
و به همین نسبت هم مصرف آنها کمتر است.

زعفران گیاهی فراتر از یک گل

اصالحیه:
پیرو درج گزارشی با عنوان “ضرورت برگزاری اتاق 
فکر رسانه ای برای توسعه استان” مورخ 8 آبان، 
قسمتی از صحبت های زاهدی مدیر مسئول روزنامه 
 زعفران بدین شرح اصالح می گردد : “رسانه های
 محافظه کاربیشتر منفی گرایی در آن ها موج می زند،

 یا مدح می کنند یا نق می زنند! “

عکس:احسان توال
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یادداشت

دانشگاهها؛
بنگاههایمزایدهمدرک!

* مهران ابراهیمیان

یک  نداشتن  و  جمعیتی  انفجار  اثرات  از  یکی 
و  دانشگاه ها  به  هجوم  جمعیتی  درست  سیاست 
تضعیف سیاست های آموزشی بوده است. آثار رشد 
نامتوازن جمعیت )baby bom( در مسیر خود از 
مهد کودک ها تا کنون که به بازار کار رسیده همواره 
و  اقتصاد  مختلف  سال های  طی  تخریبی  آثار  با 
سیاست ها را تحت الشعاع قرار داده است، و متأسفانه 
آمار بیکاری در بین فارغ التحصیالن بیش از دو برابر 
از ۴۰ درصد اعالم شده  و در برخی شهرها بیش 
است. برای این حجم دانشجو اگر سیستم آموزشی 
تربیت  نیروهای  می توانست  داشتیم حتماً  مناسبی 
شده اعم از حوزه های انسانی و مدیریت تا حوزه های 
مهندسی تحولی شگرف در مسیر توسعه و پیشرفت 
باشد، زیرا کشورهای توسعه یافته از یک سو مدیریت 
منابعی مناسبی دارند و از سوی دیگر نیروهای انسانی 
مولدی دارند که تکنولوژی های  جدید را ایجاد یا 
بومی سازی می کنند.هم اکنون گفته می شود ایران 
از لحاظ تعداد فارغ التحصیالن مهندسی در جهان 
رتبه پنجم را داراست اما درست برعکس تمام نقاط 
توسعه یافته جهان این رشته های مهندسی در کشور 
بیشترین آمار بیکاری را دارا هستند و تا سال گذشته 
بیش از ۲۵۱ هزار نفر بیکار در جامعه تحویل داده اند، 
در حالی که در جهان پاشنه فعالیت های تکنولوژیکی 
و زایش تکنولوژی های جدید و فعالیت های تولیدی 
روی شانه های آنهاست.آینده تکنولوژی ما به دلیل 
ناتوانی جذب مهندسان تاریک است و از سوی دیگر 
در حوزه های مدیریت و اجرای قوانین نیز قادر به 
جذب نیروهای انسانی تربیت یافته نیستیم..اما این 
یک سوی داستان است زیرا تا ریشه این مشکالت 
به نگاه متولیان دانشگاه ها بازمی گردد؛ آنجایی که 
معیار موفقیت دانشگاه یا مالک جذب دانشجو نه 
نگاه  دقیقاً  که  پیشرفت  و  توسعه ای  دغدغه های 
بنگاهدار به متقاضی مدرک بوده است.  رشته هایی 
اوج گیری  با  به خصوص  اخیر  سال های  طی  که 
تقاضای مدرک ایجاد شده نه براساس بازار کار که 
براساس داشته های دانشگاه ها و با نگاهی غیراسالمی 
و منطبق بر تفکر لیبرالی بوده است.به عبارت بهتر 
دانشگاه ها جوانان را به شکل کیسه های پولی دیده اند 
که با حداقل امکانات )یک استاد و ۲۰ متر اتاق و 
می توان  چگونه  سفید(  تخته  یک  و  صندلی  چند 
در قالب نام هایی چون دانشگاه آزاد شعبه فالن یا 
پردیس های فالن دانشگاه آنها را تخلیه کرد، بی آنکه 
باشد.به نظر  آتیه کشور و جوانان  معیار دانشگاه ها 
می رسد اگر یکی از معیارهای دانشگاه ها میزان جذب 
دانشجویان در بازار کار بود آنگاه ایده ال دانشگاه ها و 
تجهیز آزمایشگاه را وجود تنها یک کامپیوتر نمی دیدیم 
و آنگاه دانشجو به معنای اخص کلمه جوینده دانش 
بود و نه حافظ مطالب و منافع کتاب های اساتید!در این 
 باره حتماً تاریخ در مورد عملکرد شورای عالی انقالب 
فرهنگی، وزارت علوم و رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی 
قضاوت خواهد کرد، ولی جلوی ضرر را هر موقع که 

بگیریم باز منفعت به شمار می رود.

خواندنی ها

فرهنگ قهوه خوری و کافه  نشینی در دنیا

سنتی  مراسم  تا  گرفته  ایتالیایی  اسپرسو  از 
شما  تا  داریم  قصد  مقاله  این  در  ترک،  قهوه 
در  کافه  نشینی  و  خوری  قهوه  فرهنگ  با  را 
مردم  که  ببینید  کنیم.  آشنا  مختلف  کشورهای 

دنیا چطور قهوه خود را می نوشند.

)Espresso( ایتالیا: اسپرسو
قهوه  سفارش  ایتالیایی  کافه  یک  در  اگر 
این  از  احتماال  فروشنده  باشید  داشته  بر  بیرون 
سفارش شما خوشش نخواهد آمد. قهوه اسپرسو 
این  است.  بر  بیرون  قهوه  ایتالیایی  سبک  در 
نوشیدنی دوست داشتنی در یک فنجان کوچک 
نوشیده  سرپایی  نیز  معموال  و  شود  می  سرو 
که  باشید  داشته  یاد  به  همچنین  شد.  خواهد 
می  ها  صبح  فقط  را  کاپوچینو  ایتالیا  کشور  در 
را  کاپوچینو  سفارش  قصد  اگر  بنابراین  نوشند، 
کافه  به  صبح  جز  به  ها  زمان  دیگر  در  دارید 

مراجعه نکنید.

)Türk Kahvesi( ترکیه: قهوه ترک
قهوه  که  گوید  می  ترکی  المثل  ضرب  یک 
باید به سیاهی جهنم، به قدرتمندی مرگ و به 
شیرینی عشق باشد. این نوشیدنی غلیظ را پس 
مسی  ظروف  در  ترکی  شکالت  یک  با  غذا  از 

دسته بلندی به نام جذوه )cezve( می نوشند.

)Kaffee( دانمارک: قهوه
تاریک  و  سرد  های  زمستان  علت  به  شاید 
مصرف  میزان  که  است  اسکاندیناوی  ناحیه 
در  مقادیر  باالترین  از  یکی  دانمارک  در  قهوه 
یک  قهوه  که  بدانید  باید  حتما  باشد.  می  دنیا 
بخش حیاتی از فرهنگ دانمارک است و در هر 
همچون  شهری  خصوصا  شهرها،  از  ای  گوشه 
کپنهاگ، کافه های بی شمار و بی نظیری وجود 

دارد.

)Café au Lait( فرانسه: قهوه با شیر
با  قهوه  نوشیدن  با  را  خود  روز  ها  فرانسوی 
لیوانی که در آن قهوه  آغاز می کنند.  شیر داغ 
که  باشد  بزرگ  کافی  قدر  به  باید  ریزند  می 
نان  یا  و  فرانسوی  باگت  نان  آن  درون  بتوانند 

کرواسان  را فرو کنند.

)Café Cubano( کوبا: قهوه کوبایی
از  فرقی نمی کند که اول صبح باشد یا پس 
صرف غذا یا هر موقع دیگری از روز، کوبایی ها 
به  باشد.  قوی  و  غلیظ  قهوه شان  دارند  دوست 
عنوان بخش مهمی از فرهنگ اجتماع، کوبایی 
ها قهوه را در فنجان های کوچک و زمانی که 

در جمع دوستان هستند می نوشند.

)Kahwa( عربستان سعودی: قهوه
در عربستان و دیگر فرهنگ های کشورهای 
رسوم  و  آداب  با  همراه  نوشیدن  قهوه  عربی 
ابتدا  را  قهوه  آنها  مثال  گیرد.  می  انجام  خاصی 
به بزرگ ترها تعارف می کنند. همچنین در این 
گونه از کشورها عالوه بر اینکه درون قهوه هل 
می ریزند، آن را با کشمش می خورند که تلخی 

قهوه را کم می کند.

)Kaffe( هلند: قهوه
به  را  ارزان و بی کیفت آمستردام  قهوه های 
عنوان قهوه هلندی در نظر نگیرید. قهوه بخشی 
کافه  و  است  هلند  کشور  در  مردم  فرهنگ  از 
های مخصوصی برای سرو آن وجود دارند. قهوه 
 )Bakkie Troost( هلند که با نام بکی تروست
هم شناخته می شوند را در هر زمان از روز می 
توان نوشید. این قهوه ها معموال سیاه هستند و 

در کنار شیرینی سرو می شوند.

)Irish Coffee( ایرلند: قهوه ایرلندی
مردم این کشور قهوه ایرلندی را معموال بعد از 
شام می نوشند. این قهوه شامل قهوه داغ، شکر 
و خامه است. قهوه ایرلندی در حقیقت در سال 
۱9۴۰ برای گرم کردن توریست های آمریکایی 
به  روز  به  روز  و  شد  درست  سرد  یک شب  در 

محبوبیتش افزوده شده است.

 Café de( سفالی  ظرف  در  قهوه  مکزیک: 
از  قطعا  باشید  داشته  دوست  دارچین  Olla(اگر 

قهوه  این  برد.  خواهید  لذت  نوشیدنی  این  طعم 
با چوب دارچین و درون ظروف سفالی لعابدار و 
سنتی مکزیک سرو می شود. مکزیکی ها معتقدند 

که ظروف سفالی طعم قهوه را بهتر می کنند.

خلق نقاشی هایی خارق العاده
 با استفاده از نمک

با  العاده  خارق  هایی  نقاشی  خلق  از  تصاویری 
استفاده از نمک که توسط آقای دینو تومیک هنرمند 
جوان ایتالیایی کشیده شده نقاشی های او همگی 
دارای یک نظم خاصی است و بیینده را محو خود می 

کند . تومیک که بسیار جوان بوده و یک معلم هنر 
است در یک حرکت خالقانه نقاشی با نمک را آغاز 
کرده است . او در مورد این تصاویر از نقاشی هایش 
چنین توضیح می دهد : آزمایش تکنینک های جدید 
هنری و به اشتراک گذاشتن آن باعث خواهد شد 
که دانش شما در هنر باالتر برود . او اضافه کرد که 
نمک در حقیقت تنها یکی از سنگ هایی است که 
می توان با آن نقاشی کرد اما تا به حال کسی با آنها 
چنین کاری نکرده . هر پروژه نقاشی برای من سفر به 
دنیای ناشناخته ها است و این نه تنها برای من جدید 
و هیجان انگیز است بلکه برای تمام کسانی که هنر 
من را می بینند هم همینطور است .اکثر نقاشی های 
این هنرمند در ابعاد بسیار بزرگی هستند و به دلیل 
رنگ سفید نمک او باید در صفحاتی که پس زمینه 
سیاه دارند نقاشی خود را بکشد . برخی از نقاشی های 
او دارای نظم و پیچیدگی ظاهری خاصی هستند دینو 
تومیک برای خلق این آثار از یک ظرف پالستیکی 
که یک روزنه کوچک دارد استفاده کرده و نمک را 
با دقت و مهات خاصی روی صفحه نقاشی اش می 
ریزد سپس در هر جایی که الزم است با استفاده از 

قلم سفید رنگ خودش نمک ها را مرتب می کند .

جذابترین ها  

بهانه مراسم  به  الدین صادقی  جواد قوسی - قطب 
دوست  مسک،  کامیابی  احمد  پروفسور  نکوداشت 
صادقی  بود.  کرده  سفر  بیرجند  به  اش،  دیرینه 
نویسنده  وی  است.  سنندج  در   ۱۳۳۱ سال  متولد 
عضو  و  دانشگاه  استاد  مترجم،  تئاتر،  کارگردان  و 
در  و همچنین  است  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
پهلوی  کاله  انگلیسی،  کیف  شاه،  معمای  های  فیلم 
و یتیم خانه ایران بازی کرده است. در حاشیه مراسم 
از  توانستیم  سختی  به  مسک،  کامیابی  نکوداشت 
باغ  موزه  از  بازدید  قصد  وی  بپرسیم.  سوال  چند  او 
اکبریه را داشت و ما هم در مسیر موزه و در اتومبیل 

با او هم کالم شدیم.

صادقی  الدین  قطب  مابین  وصل  حلقه   *
دوستانی  ما  چیست؟  مسک  کامیابی  دکتر  و 
کشوری  در  مان  دانشگاهی  تحصیالت  که  هستیم 
واحد بوده و سالها در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
مشترک  های  فعالیت  همچنین  و  بودیم  همکار 
فرهنگی  جامعه  در  هرحال  به  ایم.  داشته  دانشگاهی 

با هم گذراندیم. و هنری مسیری را 

*  قاعدتا باید عضو فرهنگستان هنر باشید؟ 
آنجا هم بودم، اتفاقاتی افتاد که استعفا دادم.

ما  موسوی.  آقای  رفتن  بود؟  اتفاقاتی  چه   *
آمده  پیش  که  شرایطی  دلیل  به  که  بودیم  جماعتی 

برویم. ناچار شدیم  بود، 

خوسف  الخصوص  علی  و  بیرجند   *
هست،  هم  کامیابی  آقای  خود  منطقه  ،که 
و  شعر-  -بیشتر  ادبیات  در  ظرفیتهایی 
ما  که  دارید  پیشنهادی  چه  دارد.  موسیقی 
شما  یا  کنیم  استفاده  ظرفیت  این  از  بتوانیم 
باشید  داشته  اینجا  به  سفر  برای  ای  برنامه 
چرخه  وارد  باید  ها  ظرفیت  این  کنید؟  استفاده  تا 
تئاتر،  عرصه  در  را  آنها  و  شود  مدرن  های  خالقیت 
آثار  آن  از  بگیریم.  کار  به  دوباره  سینما  و  موسیقی 
و  کنید  استفاده  بخش  الهام  منابعی  عنوان  به  باید 
و  کنید  روز  های  خالقیت  چرخه  وارد  دیگر  بار  یک 

راه حل اصلیش هم همین است.

و  جنوبی  خراسان  با  چقدر  خودتان   *
نیامده  وقت  هیچ  من  ؟  دارید  آشنایی  بیرجند 

بودم و این سفر اولم است.

* حاال به طور کلی از لحاظ آشنایی 
به ویژه فرهنگی؟ به طور کلی با خراسان 
ندیده  را  منطقه  این  متاسفانه  ولی  بودم  آشنا 
که  سفر  این  از  خوشحالم  خیلی  و  بودم 
لحاظ عاطفی  از  و  نزدیک  از  ارتباطی  حداقل 

بکنم. برقرار 

*  االن در چه زمینه ای مشغول هستید؟ 
در چه زمینه ای؟ 

* آره، بازیگری را دیدم که انجام           می 
مشغول  که  جدی  کار  منظورم  ولی  دهید، 
هستید؟ بازیگری کار فرعی بسیار جزئی من است. من 
کارگردانی می کنم ، نویسنده ام، پژوهش می کنم، استاد 

دانشگاه هستم.
پیاده  اتومبیل  از  استاد  بودیم که  گفتگو  اینجای  در 
از موزه شد و من  بازدید  باغ اکبریه برای  شد و وارد 

استاد هستم. پی  در  همچنان 

طوری  چه  تئاتر  وضع  االن  شما  نظر  به   *
حرفه  دانشجویی،  زیاد  کارهای  است.  فعال  است؟ 
فعالیتی  نوع  همه  و  خصوصی  تئاترهای  آزاد،  ای، 
انجام می شود. ۱۸ دانشکده تئاتر وجود دارد. از نظر 
با  توام  همیشه  کیفی  نظر  از  ولی  داشته  رشد  کمی 

است. نبوده  گرفته  انجام  زیاد  فعالیتهای 
پیشرفتهایی  تئاتر  اخیرا  هم  بیرجند  *در 
فکر  شود،  می  انجام  فروشی  بلیط  داشته، 
چه  اساسا  بیشتر  پیشرفت  برای  کنید  می 
تنها  و  شود  تر  ای  حرفه  باید  دارد؟  نیاز  چیزی 

راهش این است که از آماتوری دربیاد.
باید  فن  و  تکنیک  معنا؟  چه  به  ای  حرفه   *

قوی تر باشد و از این شکِل فوق برنامه دربیاد.
الدین صادقی را در آیین  ادامه سخنرانی قطب  در 

بخوانید. مسک  کامیابی  احمد  نکوداشت 

تا زمانی که هنرمند  بیرجند  چه قدر خوب است در 
است  حیات  قید  در  کامیابی-  مثل  ای  شایسته 
ویژگی   ۲ ها  ایرانی  ما  شود.  می  گرفته  بزرگداشت 
تا  و  هستیم  پرست  مرده  اینکه  یکی  داریم.  زشت 
او  به  باشد  حیات  قید  در  بزرگی  که شخصیت  زمانی 
مشکالت  چنبره  در  گذاریم  می  و  کنیم  نمی  اعتنایی 
با  شد  کوتاه  دنیا  از  دستش  که  سپس  شود.  نابود 
تحسین  به  کنیم  می  شروع  غریب  و  عجیب  جمالت 
هستیم.  متملق  که  است  این  دوم  زشت  ویژگی  اش. 
چاپلوسی می کنیم و اصل مطلب را نمی گوییم. حتی 
سعدی هم در مقدمه کتابش خیلی تملق کرده است. 

نصف سالن پر نشده است!

جای  من  برای  کند:  می  خاطرنشان  صادقی 
خوشحالی دارد که از یک شخصیت دانشگاهی تقدیر 
به عمل می آید و متاسفم که فرهنگ کاذب سطحی 
حضور  اینجا  خواننده  یک  اگر  که  است  صورت  به 
پیدا می کرد خیابان ها بند می آمدند ولی برای یک 
است.  نشده  پر  هم  سالن  نصف  دانشگاهی  شخصیت 
این نشان می دهد ما دانشگاهی ها کوتاهی کردیم و 
نمی توانیم جوانان را به محافل خودمان جذب کنیم.

شازده و چوپان

می  فرانسوی  المثل  ضرب  یک  داد:  ادامه  صادقی 
دنیا  به  شازده  که  ها  آن  اند؛  دسته  دو  ها  آدم  گوید 
که  ها  آن  و  اند  نکرده  هنر  هم  خیلی  که  آیند  می 
شازده  به  تبدیل  پشتکار  با  و  آیند  می  دنیا  به  چوپان 
که  افرادی  به  آورم  می  فرود  تعظیم  سر  شوند.  می 
ها  مقام  باالترین  به  و  کنند  روستا شروع می  از یک 
می رسند، بدون این که چیزی به آنها پیشکش شود.

 
الگو نیازمند  جوانان 

صادقی با اشاره به این که کامیابی باالترین مدرک 
االن علم  اضافه می کند:  دارد،  را  فرانسه  دانشگاهی 
و  درآمده  کاریکاتور  صورت  به  ما  های  دانشگاه  در 
و  نامه  یک  با  و  رسند  می  فروش  به  ها  نامه  پایان 
دستور مدرک صادر می شود. در ایران نزدیک به ۱9 
نیازمند  و  ندارند  الگو  اینها  که  داریم  جوان  میلیون 
هر  نظرم  به  و  هستند  دانشگاهی  و  فکری  الگوهای 

اندازه در این زمینه کار کنیم باز هم کم است.

قلعة فورگ، شهرستان درمیانطاهره شبانی  قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

گفتگوی اختصاصی آوا  با قطب الدین صادقی

 دکترای تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس

ظرفیت های کهن باید وارد چرخه خالقیت مدرن شون
عکس : از قوسی     

* به نظر شما االن وضع تئاتر چه طوری است؟ 
تئاترهای  آزاد،  ای،  دانشجویی، حرفه  زیاد  کارهای  است.  فعال 
خصوصی و همه نوع فعالیتی انجام می شود. ۱۸ دانشکده تئاتر 
همیشه  کیفی  نظر  از  ولی  داشته  رشد  کمی  نظر  از  دارد.  وجود 

است. نبوده  گرفته  انجام  زیاد  فعالیتهای  با  توام 

رضایی - رییس سازمان  مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند  در گفت و گو با آوا  گفت :خودروهای 
از اول بهمن بر اساس مسافتی که طی می کنند  دیزلی 

،سهمیه گازوئیل دریافت خواهند کرد. 
   رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بارو مسافر شهرداری 
بیرجند گفت: طرحی با عنوان ساماندهی و تخصیص سوخت 
ناوگان حمل درون شهری، از ۱۵ اسفند سال گذشته آغاز 
با  باری  خودروهای  رانندگان  آن  براساس  ،که  است  شده 
 Utcms سوخت گازوئیل، باید با ثبت نام در سامانه ای بنام
درج مشخصات خود  به  و  کنند  ملی شرکت  دراین طرح 

وخودرویشان در این سامانه اقدام کنند.
 غالم پور افزود: متقاضیان بعد از تحویل مدارک خواسته 

شده و پرداخت هزینه های ثبت نام، از کارشناس این 
سازمان ، پروانه هایی با عنوان فعالیت واشتغال دریافت 
و  خودرو  مالک  به  مربوط  فعالیت  پروانه  کنند،که  می 

پروانه اشتغال متعلق به راننده ی خودرو است. 
اطالعات  و  مدارک  ثبت  از  پس  داد:  ادامه  وی   
مرکز  به  مدارک  آن،  نهایی  تایید  و  در سامانه  شخص 
 ، یا گنجایش خودرو  تناژ  به  توجه  وبا  ارسال می شود 

سهمیه سوخت خودرو تعیین می شود.
رییس سازمان حمل و نقل با ر و مسافر با بیان اینکه 
،هدف اصلی از این طرح ساماندهی خودروهای دیزل و 
مدیریت بهینه مصرف سوخت است،عنوان کرد :تاکنون 
شاهد  خودروهای  مالکان  همکاری  و  ضوابط  رعایت  با 

صرفه جویی شایانی دراین سرمایه ملی بوده ایم .
به گفته غالم پور از اول بهمن نزدیک تمام خودروهای 
مورد نظر ملزم به نصب GPS خواهند شد، و بعد از این 
،تخصیص سوخت به خودروها ، براساس میزان مسافت 
طی شده و کارکرد خودرو انجام می شود،  تا با این طرح 
عدالت به طور داشته ایم، از حدود ۱۲۰۰ خودروی ثبت 
نامی ، تنها حدود ۴۰۰ خودرو برای اخذ پروانه های فعالیت 
افزود:مالکان  پور  غالم  اند.  نموده  اقدام  خود  واشتغال 
خودروهای دیزل به منظور جلوگیری از قطع سوخت خود 
،قبل از اتمام طرح ودراسرع وقت به سازمان مدیریت حمل 
ونقل بارو مسافر شهرداری مراجعه کنند و برای تشکیل 

پرونده واخذ پروانه های فعالیت واشتغال اقدام نمایند.

رییس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری بیرجند بیان کرد

سهمیه بندی خودروهای دیزلی براساس مسافت طی شده از اول بهمن 

عکس : از رضایی    
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مدیریت  هزینه های دوران تحصیل 

برنامه ریزی در زندگی اهمیت زیادی دارد چون با 
انجام  از آن می توان نظم بیشتری را در  استفاده 
که  شغلی  و  کار  و  کسب  در  یا  و  روزانه  کارهای 
داریم ایجاد نمود. همچنین برنامه ریزی مالی نیز 
اهمیت  جویی  صرفه  و  ها  هزینه  مدیریت  برای 
زمان  در  بتوانیم  اینکه  برای  بنابراین  دارد  زیادی 
مدیریت  را  خود  های  هزینه  دانشگاه  در  تحصیل 

کنیم به یک برنامه ریزی خوب نیاز داریم.
* داشتن یک شغل نیمه وقت به ما کمک می کند 
تا در کنار تحصیل درآمدی هر چند اندک داشته 
باشیم. در این صورت بهتر میتوانیم مایحتاج مورد 
نیاز خود مثل کتاب، لپ تاپ و یا لوازمی را که در 
رشته ی تحصیلی خود به آن نیاز داریم تهیه کنیم.

* همچنین یک شغل نیمه وقت در دوران تحصیل 
به ما کمک می کند تا در زمان فارغ التحصیلی بهتر 
بتوانیم به یک فرصت شغلی خوب دست پیدا کنیم. 
اغلب برای کاریابی نیاز به تجربیات و مهارتها است 
اما اگر در دوران تحصیل بتوانیم تجربیات کاری را 
بدست بیاوریم در زمان فارغ التحصیلی راحت تر می 

توانیم یک فرصت شغلی خوب را پیدا کنیم.
در  تا  می شود  باعث  وقت  نیمه  داشتن شغل    *
کنار تحصیل و کسب علم و دانش بتوانیم مهارتهای 
نیز  را  خوب  کار  و  کسب  یک  داشتن  برای  الزم 
مورد  های  کتاب  ی  تهیه  برای  بیاوریم.  بدست 
نیاز خود همیشه از بن و کارتهای تخفیف استفاده 
در  که  هایی  کتاب  از  استفاده  همچنین   کنید. 
کمک  ما  به  تواند  می  نیز  هستند  ها  کتابخانه 
از را  خود  نیاز  مورد  های  کتاب  از  برخی  تا   کند 

کتابخانه ها قرض بگیریم.

همه امورآنگونه  که نشان می دهند، نیستند 

خانه  در  شب،  گذراندن  برای  مسافر،  فرشته  دو 
رفتار  خانواده  آمدند.این  فرود  ثروتمند  خانواده  یک 
نامناسبی داشتند و  زیر زمین سرد خانه را در اختیار 
آنها گذاشتند.فرشته پیر در دیوار زیر زمین شکافی 
دید و آن را تعمیر کرد. وقتی فرشته جوان از او پرسید 
چرا چنین کار را کرده، پاسخ داد همه امور بدان گونه 
که می نمایند، نیستند!شب بعد این دو فرشته به منزل 
یک خانواده فقیر ولی بسیار مهمان نوازرفتند. بعد از 
رختخواب  فقیر،  مرد  و  زن  مختصر  غذایی  خوردن 
خود را در اختیار دو فرشته گذاشتند.صبح روز بعد 
فرشتگان، زن و مرد فقیر را گریان دیدند، گاو آنها که 
تنها وسیله گذران زندگیشان بود، در مزرعه مرده بود.
فرشته جوان عصبانی شد و از فرشته پیر پرسید: چرا 
گذاشتی چنین اتفاقی بیفتد؟ !فرشته پیر پاسخ داد: 
وقتی در زیر زمین آن خانواده ثروتمند بودیم، دیدم 
که در شکاف دیوار کیسه ای طال وجود دارد. از آنجا 
که آنان بسیار حریص و بددل بودند، شکاف را بستم 
و طال ها را از دیدشان مخفی کردم. دیشب وقتی در 
رختخواب زن و مرد فقیر خوابیده بودم، فرشته مرگ 
برای گرفتن جان زن فقیر آمد و من به جایش آن 

گاو را به او دادم!
همه امور بدان گونه که نشان می دهند، نیستند و 

ما گاهی اوقات خیلی دیر به این نکته پی می بریم.

آنها که آزادی اساسی خود را فدای ذره ای
 امنیت موقتی می کنند، نه لیاقت آزادی 

را دارند و نه لیاقت امنیت را.

من تصمیم گرفتم که هرگز متوقف نشوم
 تا اینکه به پایان راه برسم 
و به هدفم دست پیدا کنم.

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد

وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
هم تواند کرمش داد من غمگین داد

تمام چیزهای بزرگ ساده هستند، و بسیاری
 می توانند با یک واژه بیان شوند: آزادی،
 عدالت، افتخار، وظیفه، بخشش، امید.

بدون شک بهترین پاداشی که زندگی برای 
ارائه دادن دارد، فرصت سخت کار کردن 
در کاری که ارزش انجام دادن دارد است.

قبل از اینکه شروع کنید به انتقاد کردن،  اول مطمئن شوید 
که آنچه می خواهید مورد انتقاد قرار بدهید، واقعا غلط بوده 
و مستحق انتقاد است. بعد مطمئن شوید رفتار آن  شخصی 
را که می خواهید مورد انتقاد قرار بدهید، درست ارزیابی 
کرده اید. اگر طرف مقابل  را خوب می شناسید و مطمئن اید 
که انتقادهایتان هیچ تاثیری روی او نخواهد داشت، از خیر 

انتقاد بگذارید و خودتان را خسته نکنید. 
آن  دادن  تغییر  توان  مقابل،  طرف  که  مطمئن اید  اگر 
خصوصیتی را که مورد انتقاد شماست ندارد، باز هم معقول 
نیست از او انتقاد کنید. برای انتقاد سازنده فقط یک دلیل 
به  می خواهید  مقابل   طرف  و  شما  بس:  و  داریم  موجه 
نتیجه بهتری دست پیدا کنید و مطمئن اید که این کار، 
شدنی است. نکته در این جاست که فرد مقابل باید با انتقاد 

شما رفتار و عملکردش بهتر شود و واقعا پیشرفت کند.
بزنید به هدف

دقیقا به هدف بزنید و بگویید که مشخصا کدام قسمت 
انتقاد شماست و  از رفتار یا گفتار طرف مقابل تان مورد 
هم  لفافه  در  البته  را  منظورتان  نداشته اید.  را   انتظارش 
انجام  دقت  به  را  کار  این  اگر  اما  بفهمانید  توانید  می 
در  برود.  باد  به  تالش تان  تمام  است  ممکن  ندهید، 
پایان انتقاد باید مطمئن شوید که طرف مقابل تان دقیقا 
 فهمیده است دلیل و انگیزه اصلی انتقاد شما از او چیست. 

این نکته مهمی است.

تا ضرورت ندارد، نگویید
انتقاد کنید، قصد و هدفی که در  زیاد  نفر،  از یک  اگر 
حرف هایتان  تاثیر  و  می شود  گم  دارید  انتقادتان  پشت 
اصالح  برای  کافی  زمان  مقابل تان  طرف  به  اگر  کم. 
از  او  رنجش  احتمال  هم  باز  ندهید،  گفتارش  و  رفتار 
شما زیاد است. فقط وقتی لب به انتقاد باز کنید که فکر 
می کنید ضرورت دارد. اگر در طرف مقابل تان رفتارهای 
زیادی وجود دارد که مورد انتقاد شماست، بهتر است هر 
از یک  بیشتر  کنید،  انتقاد  او  از  دفعه ای که می خواهید 

مورد را برای مطرح کردن انتخاب نکنید.
»همیشه« و »هرگز« را فراموش کنید

توصیف  برای  »هرگز«  و  »همیشه«  مثل  کلماتی  از 
نگویید:  مثال  نکنید.  استفاده  دیگران  منفی   رفتارهای 
بلند می خندی« یا »تو هیچ وقت  با صدای  »تو همیشه 
به حرف من دقت نمی کنی« و... این کلمات، شخصیت 
به  حس  این  و  می برد  فرو  دفاعی  الک  به  را  آدم ها 
نقاط  روی  شده اید  متمرکز  شما  که  می دهد  دست  آنها 
بسته اید.  قوت شان  نقاط  به  را  چشم تان  و  ضعف شان 
موثرترند  امثالهم خیلی  و  و »معموال«  اوقات«  »بعضی 

از »همیشه« و »هرگز« و امثالهم.
 شوخی را با انتقاد مخلوط نکنید

اگر چه شاید بامزه به نظر برسد که به هنگام انتقاد کردن 
از این و آن، حرف های تان را با شوخی مخلوط کنید اما 

بیشتر آدم ها آن را این طور تعبیر می کنند که دارید آنها 
را مسخره می کنید و در چنین شرایطی هم طبیعتا دیگر 

نمی شود به انتقادتان بگویید انتقاد سازنده.
چگونه انتقاد کنیم:از مقایسه کردن بپرهیزید

اگر مزایای رفتاری و گفتاری یک نفر دیگر را به رخ طرف 
مقابل تان بکشید، معموال تاثیر انتقادتان معکوس می شود. 
شونده  انتقاد  فرد  تحقیر  به  که  مقایسه ای  گونه  هر  از 
منجر می شود، پرهیز کنید. این کار، سازندگی انتقادتان 
را مخدوش می کند اما مقایسه هایی که طرف مقابل تان 
در آنها دست باال را خواهد داشت، مطلوب اند و حسن نیت 

شما را به فرد انتقادشونده منتقل می کنند.
چگونه انتقاد کنیم:توی جمع انتقاد نکنید

انتقاد از یک نفر در میان جمع، معموال به ایجاد حس 
حقارت ـ و دست کم  حس شرمندگی ـ در فردی منجر 
در  انتقادهایی  چنین  می کنید.  انتقاد  او  از  که  می شود 
نتیجه  و  می شوند  خاطر  رنجش  موجب  مواقع  بیشتر 
خلوت  در  که  انتقادهایی  اما  ندارند  پی  در  مطلوبی 
انجام می شوند، گویای حسن نیت انتقاد کننده اند و بار 

سازندگی شان بیشتر است.
چگونه انتقاد کنیم:به موقع بگویید

شاید بهترین موقع برای انتقاد کردن، مدت کوتاهی پس 
از ارتکاب همان عملی باشد که می خواهید از آن انتقاد 
کنید. البته تا آنجا که در توان تان هست باید سعی کنید 

زمینه را برای یک گفتگوی خصوصی در خلوت و بحث 
بی طرف با فرد انتقاد شونده فراهم کنید.

چگونه انتقاد کنیم:مثبت شروع کنید
هر آدمی دوست دارد که نقاط مثبتش دیده شود و مورد 
تحسین قرار بگیرد. به همین دلیل، بهتر است پیش از 
شروع کردن به انتقاد و تذکر دادن نقاط ضعف، از یک 
یا چند نقطه قوت در فرد انتقاد شونده یاد کنید و پس از 
اشاره به این ویژگی های مثبت، بگویید که در او یک نقطه 
ضعف هم می بینید که اگر بهبود پیدا کند نقاط مثبتش 
به  دوباره  هم  انتقاد  پایان  در  کرد.  خواهد  پررنگ تر  را 
به  را  او  مثبت اش،  تا حس  کنید  اشاره ای  او  خوبی های 

تغییر و بازسازی آن نقطه ضعف، ترغیب کند.
چگونه انتقاد کنیم: ویران نکنید، بسازید

»من مطمئنم که تو خیلی بهتر از اینها می توانی انجام 
وظیفه کنی چون... من مطمئنم که می توانم توی این 
چنین  گفتن   ».  . چون.  کنم  حساب  تو  روی  قضیه 
جمالتی باعث می شود اعتماد به نفس طرف مقابل تان 
افزایش پیدا کند و حس کند که شما دلتان می خواهد 
او از وضعیتی که دارد به وضعیت بهتری دست پیدا کند 
انتخاب  کردن  انتقاد  برای  که  کلماتی  و  لحن  اگر  اما 
می کند  حس  مقابل تان  طرف  باشد  نامناسب  می کنید، 
ترتیب،  این  به  و  بزنید  زمین  را  او  که شما می خواهید 

تاثیر حرف ها و انتقادات تان به حداقل می رسد.              
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گنجشک 12-  لجوج و نافرمان  
-زعفران - طرف - پایان زندگي 
از  اولیه -  تلگراف  13-  مخترع 
شهرهاي خراسان-  حواري خائن 
14-  طاحونه - قدرت و توان - 
واحد پول مقدونیه 15-  تصدیق 
 - زنجان  استان  -مرکز  روسي  

نسخه دوم ازهر نوشته اي
عمودي: 1- مطیع -  نشانه 2- 

شوروي  اشغال  رمز-   - دوستي  
جریان  در  ها  آلمان  توسط  سابق 
جنگ جهاني دوم 3- بلند مرتبه-  
حاشیه کتاب  -زن بهشتي - هر 
از   دریغ   - موسیقي  آالت  از  یک 
زمین-   واحد   - 5-راهنما  دیار 
گرداگرد   -6 هاي  ریش  پایتخت 
سازمان   - عرب  شش   - دهان 
جاسوسي اسرائیل 7- غوزه پنبه - 
محرم اسرار-  پرنده اي با پاهاي 
بلند 8- سگ فضانورد-  حدید - با 
وقار 9- شعله آتش - حامي-  طال 

10-  نمایشنامه رادیویي - ورزش 
رزمي چیني-  کالم تعجب خانم ها 
11-  رطوبت - فضاي سرپوشیده 
خانه-  گل شب بو 12- ا ز مناطق 
حفاظت شده بندرعباس-  شمشاد 
خراب   - صحرایي  نرگس   -
کردن 13-  نامي دخترانه - چرم 
فروش-  مقابل مذکر14-  نوشاد-  
فرماندهي-   مرکز   -15 زگیل 
توصیف  و  بررسي  به  که  علمي 
تبیین  بدون  اجتماعي  پدیدارهاي 

آنها مي پردازد.
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1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
رادتقاوپاقیلاع1
فرشاسیفاینمرا2
تامزاغارسبابر3
هینمامتماووی4
رهکپوافارعات5
فمساربلعثناک6
تامسایلایردص7
ههالجردنمبیلص8
ورابلییویشیا9
باسلکیهراوهح10
یتمارغربکتمب11
نلبدکاهنوناق12
ندارسکلبوداجر13
دوبهبهفرحکدرا14
هدننیرفایگنران15

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

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

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات(  

 09303107002
09155614880

نقاشی ساختمان  اجرای  رنگ های  روغنی
  پالستیک  ، اکرولیک  ،  کناف ، مولتی کالر، پلی استر

 و...09157411071 - 09384928910- باقری

پخش مواد غذایی و بهداشتی با برندهای 
معتبر به یک بازاریاب آقا باتجربه

 نیازمند است.   09368975977

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

پخـش و نصـب 

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

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

ام
خد

ست
ي ا

هـ
مجموعه فست فودهاي زنجیره اي عطاویچ)شعبه بیرجند(آگ

 جهت تکمیل پرسنل خود از افراد  واجد شرایط  ذیل استخدام به عمل مي آورد:
* صندوقدار خانم با روابط عمومي باال  2 نفر*   پیک موتوري آقا  2نفر

حقوق ثابت + بیمه
 واجدین شرایط صبح ها از ساعت 10 الي  14 و عصرها از ساعت 18 الي 21

با شماره هاي 32441387- 09125358104 تماس حاصل نمایند.

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

 )شهر و روستا(
09159658659

پخش تراکت 
 با سابقه پخش 2 میلیون تراکت 

تضمین خسارت    09374092908
شرکت پخش سراسری مهرگان 
پخش حافظ »مزمز« جهت تکمیل 

 کادر فروش خود بازاریاب با سابقه 
 آقا و خانم با حقوق ثابت،بیمه و 

پورسانت عالی استخدام می نماید. 
09156676874

32231503
ساعت تماس: 8 الی 15

فروش لیموترش
 جهت آبگیری

09156639456
تـرابـی

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

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

09157213571 - صالحی منش

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

علی آبادی
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پرورش اندام ایران روی سکوی قهرمانی جهان

با  کشورمان  فیزیک  و  کالسیک  بادی  اندام،  پرورش  ملی  تیم 
کسب 11 مدال رنگارنگ برای چهارمین سال پیاپی فاتح سکوی 
بادی  اندام،  پرورش  پوشان  شد.ملی  اسپانیا  در  جهان  قهرمانی 
 4 مدال طال،   5 با کسب  توانستند  فیزیک کشورمان  و  کالسیک 
مدال نقره و 2 مدال برنز برای چهارمین سال پیاپی فاتح سکوی 

شوند. اسپانیا   2017 قهرمانی 

نمی گذارند آب خوش از گلوی
 استقالل و پرسپولیس پایین برود!

پرسپولیس  و  استقالل  در  اخیر  سالهای  که  اتفاقاتی  بررسی 
فوتبال  از  فراتر  پرده  پشت  های  دست  می دهد  نشان  داده  رخ 
اجازه نمی دهند آب خوش از گلوی این دو تیم پایین برود.اوضاع 
گوید  می  طاهری  است.  شده  مبهم  و  پیچیده  دوباره  پرسپولیس 
وزارت ورزش می گوید  برگردد،  نمی خواهد  و دیگر  داده  استعفا 
برگردد!تیمی که فصل گذشته  باید  و  استعفایش مخالفت کرده  با 
قهرمانی  مدعیان  از  یکی  هم  فصل  این  و  بوده  ایران  قهرمان 
تغییرات  اسیر  دوباره  باشد،  داشته  مشکلی  نباید  طبیعتا  و  است 
خواهد  ادامه  کارش  به  طاهری  نیست  مشخص  و  شده  مدیریتی 
داد یا نه؟ بازهم آشفتگی، بازهم بی برنامگی و بازهم بالتکلیفی 
این  برای  ای  نانوشته  قانون  هوادار.ظاهرا  و  بازیکن  و  فنی  کادر 
آنها  گلوی  از  خوش  آب  نباید  وقت  هیچ  که  دارد  وجود  تیم  دو 
شاید  و  پرسپولیس  یا  باشد  آشفته  استقالل  باید  یا  برود.  پایین 
آقایان  برخی  نفع  رسد  نظر می  به  تیم.  دو  برخی فصول هر  هم 
و  نبینند  را  رنگ خوشی  وقت  هیچ  تیم  دو  این  که  است  این  در 

نکنند! حرکت  جلو  به سمت 

اتفاق عجیب در صدور رای انضباطی 
استقالل و پرسپولیس

برای انضباطی دیدار دربی ۸5 تیم های استقالل و پرسپولیس از 
بسیار جالب اعالم شد. نوع خود  انضباطی در  سوی کمیته 

فدراسیون  کل  دبیر  دفتر  در  روال  طبق  صادره  رای  ابتدا  در 
از  پس  و  نشست  امضا  انتظار  در  را  روزی  دو   - یکی  فوتبال 
روی  بر  رای  و  دید  را  اول  صفحه  فقط  نظر  مورد  تایپیست  آن 
خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفت.چند ساعت بعد رای 

منتشر شد. فوتبال  فدراسیون  از سوی  دوباره  تکمیلی 
برخی در این باره معتقد بودند که رای دوباره دچار تغییرات شده 
فکر  که  چرا  بود  تایپیست  از  دقتی  بی  یک  فقط  ماجرا  اما  بود، 
داشته  همراه  به  رای  صفحه   2 گل  یک  با  دربی  یک  نمی کرد 

باشد و فقط صفحه اول را تایپ کرده بود.

کودکان چرا گریه می کنند؟

دستیار تخصصی طب ایرانی با بیان اینکه یکی 
از دالیل شیوع آلرژی و ریفالکس کودکان این 
است که در ایام نوزادی و شیرخوارگی به محض 
گریه کودک به او شیر می دهند، متذکر شد: گاهی 
گریه کردن باعث افزایش حرارت ، بهبود هاضمه 
و دفع رطوبت های اضافی از بدن است. ذاکری 

درباره اهمیت منظم بودن ساعات شیردهی به 
نوزاد, اظهار کرد: یکی از دالیل شیوع آلرژی و 
ریفالکس کودکان این است که در ایام نوزادی 
و شیرخوارگی به محض گریه کودک به او شیر 
می دهند.وی افزود: از نظر طب ایرانی، دادن شیر 
به طفل باید طبق ساعات و برنامه منظمی باشد 
نه صرفاً بر اساس گریه و بی قراری چرا که این 

کار مانع هضم خوب شیر می شود.

امروز  که  شد  یاد  باشد  کشنده  میتوان  که  سبزی   7 از  دیروز 
این موضوع را می خوانیم .کدو سبز: هنگامی که پخته  دالیل 
است  گیاه  این  بودن  سمی  نشانه  بدهد  تلخ  طعم  و  باشد  شده 
اسفناج:   - شود   می  مرگ  و  مسمومیت  باعث  آن  مصرف  و 
مرگ    باعث  و  شود  می  کلیوی  نارسایی  دچار  آن  خوردن  زیاد 
حاوی  فرنگی  نخود  کنسرو ها  این  نخودفرنگی:   - شود  می 
عالئم  می کند.  ایجاد  بوتولیسم  مسمومیت  که  هستند  سمی 

این بیماری شامل تاری دید و مشکل صحبت کردن و بلعیدن 
نوعی  خیار:   . شود  می  مرگ  باعث  آن  خوردن  که  می شود 
نشستن  تمیز  با  که  دارد  وجود  خیار  در  سالمونا  نام  به  سمی 
سیب  خوردن  از  زمینی:  سیب   . شود  می  مرگ  موجب  آن 
سمی  وجود  نشانه  سبز  رنگ  کنید  خودداری  رنگ  سبز  زمینی 
چیلی  شود.  ختم  مرگ  یا  کما  به  می تواند  که   است  سوالنین 
ماده  یک  است،   )capsaicin( کپسایسین  حاوی  چیلی  قرمز: 

اثرات سمی روی بدن می گذارد  زیاد  شیمیایی فعال در مقادیر 
باعث  لی  معده  آسیب  می شود.  معده  دیواره  به  آسیب  باعث  و 
واکنش های  و  شده  خونش  جریان  وارد  مستقیما  ماده  این  شد 
به  منجر  می تواند  شدید  آلرژیک  واکنش  کند.  ایجاد  آلرژیک 
به  نیاز  و  بوده  خطرناک  بسیار  که  شود  آنافیالکتیک  شوک 

درمان فوری دارد.

سبزیجاتی که می توانند کشنده باشند

شهادت ۲ زائر ایرانی دیگر در حادثه واژگونی خودرو در عراق

فارس- منابع امنیتی عراق از واژگونی یک خودروی حامل زائران ایرانی در شمال 
»بابل« خبر دادند و اعالم کردند که در این حادثه دو زائر شهید و 4 تن زخمی شدند

انفجار مرگبار در مخزن جوشکاری

سرپرست مرکز اورژانس گفت:شهروندی در حال آماده سازی وسایل موکب این شهرستان برای 
انتقال به مرز شلمچه بود که با انفجار مخزن جوشکاری کاربیت دچار حادثه شد.شهریاری افزود: این 
فرد که از ناحیه سر و قفسه سینه دچار مصدومیت شدید شده بود ابتدا به مرکز درمان بستر هفتکل 
منتقل و سپس به بیمارستان گلستان اهواز اعزام شد اما به دلیل شدت جراحت وارده جان باختبه 

گفته وی گاز ذخیره شده در مخزن 200 لیتری جوشکاری کاربیت علت این انفجار بوده است.

دستگیری قاتل فراری پس از ۸ سال زندگی در کوه 

در  ساله   ۸۸ فردی  مسلحانه  قتل  پی  در  گفت:  سرهنگ غالم شهرکی 
سال 1۳۸۸ و متواری شدن قاتل از محل وقوع جرم، دستگیری قاتل به 
قرار  فرماندهی  این  آگاهی  پلیس  کاراگاهان  کار  در دستور  ویژه  صورت 
گرفت.وی افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده و اشراف اطالعاتی 
کاراگاهان پلیس، مخفیگاه قاتل که فردی ۳7 ساله بوده و طی این سال 
ها در کوه های اطراف کهیر زندگی می کرد را به صورت دقیق شناسایی 
و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه قاتل را دستگیر و به فرار ۸ ساله 
وی پایان دادند.فرمانده انتظامی شهرستان کنارک با اشاره به اینکه علت 
قتل نزاع و درگیری بوده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

6 دلیل ریزش و کم پشتی مو

یک  اندازه  به  باید  ماه  هر  معمول  طور  به 
سانتی متر به قد موها افزوده شود اما ریزش 
مو، موخوره، کمبود برخی از ویتامین ها و عدم 
مراقبت صحیح از موها باعث می شود مو به 
اندازه کافی رشد نکند و شکل و ظاهر مناسبی 
هم نداشته باشد. گر به هر دلیلی ریزش مو 

به  موهایتان  می کنید  احساس  باشید  داشته 
و  ریزش  دلیل  نمی کند. 6  کافی رشد  اندازه 
کم پشتی مو عبارتند از : استرس و نگرانی، 
درمان، ژن، تغذیه نادرست و کم، مشکالت 
است  کیفیت  بی  بهداشتی  مواد  هورمونی، 
بی،  ویتامین های  مناسب  مقدار  مصرف   .
ویتامین سی ، آهن و زینک)روی( برای رشد 

موی شما مفید هستند

مصرف ناآگاهانه داروهای گیاهی 
به بهانه پاکسازی کبد

اشاره  با  کبد  و  گوارش  تخصص  فوق  یک 
براینکه  مبنی  مردم  بین  در  شایع  تفکر  به 
»خوردن داروهای گیاهی هیچ ضرری ندارد«، 
گفت: انباشته شدن مواد حاصل از متابولیسم 
داروهای گیاهی در کبد، خطر ایجاد نارسایی 

جعفری   می دهد.  افزایش  شدت  به  را  کبد 
کشور  در  کبدی  بیماری های  شیوع  باره  در 
بیماری های  سری  یک  گفت:  و  کرد  اشاره 
عفونی مانند هپاتیت که راه های پیشگیری و 
اما  واکسیناسیون دارد درحال کاهش هستند 
ماشینی  زندگی  سبک  از  ناشی  بیماری های 
بوده  شیوع  درحال  چاقی  و  چرب  کبد  مانند 

و به سنین پائین تر در کودکان رسیده است.

نقش باکتری ها در گرفتگی عروق

نتایج یک آزمایش نشان می دهد که بسته شدن 
عروق تنها از رژیم غذایی ناشی نمی شود بلکه 
باکتری های دهان و روده هم در این زمینه نقش 
دارند.مولکول های چربی موجود در پالک ها که 
در عروق جمع می شوند و خطر حمله قلبی و 
سکته مغزی را افزایش می دهند از باکتری هایی 

که در دهان و روده وجود دارند نیز ناشی می شوند 
و وجود آنها تنها به نوع خوراکی های مصرفی فرد 
ارتباط ندارد. با شکل گیری پالک ها، عروق سفت 
و سخت و باریک شده و در نتیجه جریان خون 
حامل اکسیژن به اعضا و بافت های حیاتی بدن 
کند می شود. این وضعیت می تواند به حمله قلبی، 
سکته مغزی و دیگر مشکالت جدی سالمت و 

حتی مرگ منجر شود.

صادف خودرو در بلوار شهید بهشتی

فرماندهی سر آتش یار با اعالم خبر تصادف دودستگاه خودرو در بلوار شهید بهشتی به سامانه125خبر داد 
و افزود: دو تیم فرماندهی و اطفا حریق ایستگاه 
شماره یک این سازمان در محل حادثه حضور 
یافته و پس از ایمن سازی اولیه، با استفاده از ست 
هیدرولیک امدادی  اقدام به نجات مصدومین 
حادثه نمودند.ه توفیقی عنوان کرد: حاثه دیدگان 
سه نفراز سرنشینان خودرو پیکان بودند که جهت 
انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس شدند. 
خسارت وارده به خودروها سه میلیون تومان برآورد 

شده و به علت بی احتیاطی و سبقت از سمت راست توسط راننده خودرو پیکان بوقوع پیوسته است.

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 4۸- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

از قرار دادن لبـاس، پـارچه، پـرده و ظروف پالستیکی بر روی
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبی بخـاری خـودداری شـود. 
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خانه دختر  

پوکی استخوان در کمین 
سنین 60 سال به باال

کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر اظهار 
کرد: در سنین 60 تا 65 سالگی فرد مستعد پوکی 
استخوان است. نقدی ، با اشاره به اینکه پوکی 
استخوان در واقع کاهش تراکم استخوان است، 
گفت: استخوان ها به عنوان ساختار فیزیولوژی 

هستند که تعادل ما را حفظ می کنند. وقتی توده 
استخوانی ضعیف شود، به آن پوکی استخوان 
بر  آمارهای جهانی قریب  به  گفته می شود.بنا 
250 میلیون نفر در دنیا دچار پوکی استخوان 
هستند و با توجه به اینکه امید به زندگی افزایش 
یافته، در زنان بعد از سن یائسگی به دلیل اینکه 
تولید هورمون های زنانه مختل می شود، احتمال 

ابتال به پوکی استخوان افزایش می یابد.
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کسب مقام اول کشور 

توسط معلمان  درجشنواره 
الگوهای برتر

دادرس مقدم-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
پرورش  و  آموزش  معلمان  از  نفر  جنوبی گفت: ۶ 
استثنایی استان موفق به کسب رتبه نخست جشنواره 
شدند. کشور  یادگیری   - دهی  یاد  برتر  الگوهای 

المعی در گردهمایی معاونان آموزشی و کارشناسان 
آموزش ابتدایی و متوسطه اظهار کرد: فاطمه بارانی، 
فهیمه بارانی، کبری باغبان،ذهما حسینی و نجیبه 
گورکانی با مدیریت خانم عالیه بهدانی، موفق به 
کسب مقام اول کشوری در جشنواره الگوهای برتر 
با اشاره به رشد  یاد گیری شدند.وی،  یاد دهی - 
تحصیلی  سال  در  آموزان  دانش  نمرات  میانگین 
وجدان  پشتکار،  اخالص،  کرد:  تصریح  گذشته، 
کاری، ایمان و تعهد مهم ترین ویژگی بارز معلمان 
خراسان جنوبی به شمار می رود.دبیر شورای آموزش 
و پرورش توسعه مدارس طرح پوشش خرید خدمات 
شدن  نهادینه  برای  مناسب  راهکاری  را  آموزشی 
اقتصاد مقاومتی در تعلیم و تربیت استان دانست و 
ابراز داشت: قریب چهار هزار دانش آموز دختر و پسر 
آموزشی  استان تحت پوشش طرح خرید خدمات 
هستند.وی، با بیان این که هر گونه تنبیه بدنی در 
مدارس ممنوع است، خاطر نشان کرد: با افرادی که 
قانون را زیر پا گذاشته و یا دانش آموزی را مورد تنبیه 
بدنی قرار دهند، بدون اغماض برخورد شده و به نهاد 
های نظارتی آموزش و پرورش معرفی می شوند. 

 
گشایش نمایشگاه طراحی نشانه های 

عاشورایی در باغ اکبریه

 کاری- یکشنبه شب نمایشگاه طراحی نشانه های
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حضور  با  عاشورایی 
اسالمی خراسان جنوبی، معاون هنری و سینمایی 
اداره کل و  جمعی از هنرمندان در نگارخانه سرو 
و  هنری  معاون  یافت.  گشایش  اکبریه  عمارت 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

جنوبی  در حاشیه نمایشگاه به خبرنگار آوا گفت:  
تعداد آثار ارسالی به جشنواره 157 اثر بود که پس 
از بازنگری  30  اثر برتر عاشورایی برای نمایشگاه  
با  هایی  نشانه  اینکه  به  اشاره  با  شد.وی  انتخاب 
موضوع و مفاهیم مرتبط با واقعه عاشورا با  هدف 
اشاعه و ترویج فرهنگ حسینی در بین هنرمندان 
از اهداف نمایشگاه است خاطر نشان کرد:  آشنایی 
بیشتر هنرمندان با مسائل و مباحث عاشورا و تولید 
آثار فاخر در زمینه فعالیت های فرهنگی ، هنری و 
مذهبی )نشانه و نماد( از جمله دیگر خواسته ها و 
اهداف برپایی این نمایشگاه است .سیدعلی زمزم با 
بیان اینکه این نمایشگاه که برگرفته از آثار  هنرمندان 
برجسته کشور  است افزود: نمایشگاه تا پایان هفته 
جاری در دو شیفت کاری صبح )1۲-۹( و عصر 
 )1۶ تا 1۹( پذیرای عموم مردم و عالقمندان است. 

رئیس سازمان بنیاد مستضعفان 
به خراسان جنوبی سفر می کند

گروه خبر-مدیرکل بنیاد مستضعفان استان گفت: 
چهارشنبه 17 آبان رئیس سازمان بنیاد مستضعفان 
خسروی  می کند.  سفر  جنوبی  خراسان  به  کشور 
اظهار کرد: در سفر پیش رو محمد سعیدی کیا به 

استان در ابتدای ورود به شهر اسدیه خواهد رفت.

نوجوان بشرویه ای برنده جایزه مسابقه 
بین المللی نقاشی محیط زیست کائو ژاپن 

فرهنگی هنری  مرکز  زهرا غریبی عضو  کاری- 
مسابقه  هشتمین  جایزه  دریافت  برای  بشرویه 
بین المللی نقاشی محیط زیست »کائو« به توکیو 
دعوت شد.مدیر کل کانون پرورش فکری استان 
خراسان جنوبی  عنوان کرد: زهرا غریبی عضو 14 
در هشتمین  بشرویه  هنری  فرهنگی  مرکز  ساله 
مسابقه ی بین المللی نقاشی محط زیست » کائو« 

سال ۲017   کشور ژاپن انتخاب شد.

آغاز بهره برداری از
معدن طالی شادان خوسف

صدا و سیما-معدن طالی شادان شهرستان خوسف 
کانسنگ  تن  هزار   8۶0 و  میلیون   ۲7 ذخیره  با 
سازمان  معادن  امور  معاون  شد.  برداری  بهره 
 ۲ ساالنه  گفت:  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
میلیون و ۶۶0 هزار تن کانسنگ طال با عیار 55 
این معدن استخراج می شود از  ام   صدم پی پی 

ساالری افزود: بخش خصوصی در این معدن 183 
میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.وی گفت: 
بهره برداری از معدن طالی شادان خوسف، برای 

150 نفر شغل ایجاد می کند.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

کمبود متخصص بیهوشی و متخصص جراحی عمومی در استان

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

افزایش 57 درصدی معامالت تاالر بورس خراسان جنوبی
غالمی- معامالت تاالربورس اوراق بهادار استان در ماه مهر در مقایسه با شهریور، 57 درصد افزایش داشته است. مدیر بورس منطقه ای  استان با بیان اینکه 13 میلیون و ۶0۲ هزار و 7۲۶ سهم به 
ارزش 80 میلیارد ریال، مهر در تاالر بورس داد و ستد شد گفت: این رقم در مقایسه با شهریور، 57 درصد افزایش داشته است. هریوندی افزود: همچنین شاخص کل در مهر،  ۶48 واحد افزایش داشته 
است. وی مجموع معامالت تاالر بورس استان از ابتدای سال تا پایان مهر را  353 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 43 درصد آن مربوط به خرید سهام و 57 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی  خبر داد

اولین موتور آمبوالنس 
خراسان جنوبی  وارد 
بیرجند می شود 
برزجی- رئیس مرکز فوریت های پزشکی خراسان 
جنوبی از ورود اولین موتور آمبوالنس استان خبر داد 
و گفت: این واحد آمبوالنسی هفته آینده وارد بیرجند 
می شود. دکتر دلخروشان در گفتگوی اختصاصی 
موتور  این  دریافت  کرد:  عنوان  آوا  خبرنگار  با 

آمبوالنس را مدیون رایزنی های دکتر قائمی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هستیم که در  سفر 
رئیس اورژانس کشور به خراسان جنوبی درخواست 
شد. وی با تاکید بر اینکه این موتور آمبوالنس از 
اورژانس تهران به خراسان جنوبی اهدا شده گفت: 
است  تومان  میلیون   50 تا   40 موتور  این  ارزش 
که به همین میزان نیز تجهیزات پزشکی همراه 
دارد. وی تجهیزات فرد موتورسوار را نیز در حدود 
10 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با ورود این 
موتور بسترسازی های الزم انجام خواهد گرفت و 
تا پایان سال 4 تا 5 واحد موتور آمبوالنس دیگر نیز 
به خراسان جنوبی داده می شود.  وی یاد آور شد: 
این موتور قادر خواهد بود خدمات اورژانس را در 
مناطقی) کوچه های باریک ( که امکان تردد خودرو 
نیست  پوشش دهد .الزم به ذکر است که مشاور 
وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور در 
سفری که اوایل آبان به خراسان جنوبی داشت قول 
این موتور آمبوالنس را داده بود که در کمتر از یک 
ماه با پیگیری های رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

این وعده محقق شد.

آموزش و پرورش نقطه شروع 
کنترل آسیب های اجتماعی 

 
اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر  محمودی  برزجی- 
و  معلمان  کلیدی  نقش  بر  استانداری  فرهنگی  و 
های  آسیب  کنترل  و  تعدیل  در  آموزشی  سیستم 
اجتماعی تاکید کرد. عصمت محمودی در مراسم 
افتتاح طرح امید که باحضور مشاوران مدارس استان 
های  آسیب  است  قرار  اگر  گفت:   گرفت  انجام 
اجتماعی و پدیده های اجتماعی کنترل و مدیریت 
شده  و یا کاهش یابد، نقطه آغاز آموزش و پرورش 
است و آنچه که در خانه و خانواده مغفول مانده اگر در 
آموزش و پرورش جبران نشود فردا در جامعه تبدیل 
 به آسیب خواهد شد. وی  گفت : در غیبت سرمایه ،
امنیت ، اعتماد و  سالمت اجتماعی هیچ اقتصادی 
رونق نخواهد یافت و از این باب است که باید نه 
پا به پای اقتصاد مقاومتی که با گامهایی بلندتر و 
محکم تر برای بهبود اوضاع اجتماعی تالش کرد. 
الزم به ذکر است  طرح امید  با هدف افزایش امید 
و رضایتمندی برای دانش آموزان سراسر استان در 

مقطع متوسطه ی اول اجرا می شود.

اولین بانوی مدیر جهادی 
شهرستان منصوب شد

مریم  خانم  استان،  در  بار  اولین  برای  حسینی- 
کشاورزی  جهاد  جدید  مدیر  عنوان  به  جوادی 
دیروز  صبح  گردید.  منصوب  سربیشه  شهرستان 
جلسه تودیع ومعارفه مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
باحضور مسئوالن استانی و شهرستانی برگزارگردید 
که در آن، از زحمات سید حسن رضوی تقدیر بعمل 
آمد و مریم جوادی به سمت جدید خود منصوب 
در   ، جهادی  بانوی  این  با  تکمیلی  شد.گفتگوی 

شماره های آتی روزنامه درج خواهد شد.

تمام روستاهای خوسف  
تا پایان سال تلفن دار می شوند

اینکه  بیان  با  خوسف  شهرستان  تسنیم-فرماندار 
تمام روستاهایی که تلفن همراه یا ثابت ندارند تا 
پایان سال تلفن دار می شوند، گفت: تمام روستاهای 
خراسان جنوبی که زیرساخت تلفن همراه یا ثابت 

ندارند تا پایان سال تلفن دار می شوند. 

بیش از ۲۴ هزار بازرسی
 از واحدهای صنفی استان انجام شد

گروه خبر-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
واحدهای  بازرسی  هزار  حدود ۲4  از  گفت:  استان 
صنفی استان بیش از ۶00 پرونده تخلف تشکیل 
منظور  به  بازرسی ها  این  کرد:  اظهار  شد.شهرکی 
جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمت ها در قالب 
طرح های مختلف صورت گرفته است.وی بیان کرد: 
امسال از ۲4 هزار و 781 مورد بازرسی  های انجام شده 
از واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی ۶05 
پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و ۲58 میلیون 
تعزیرات  به  و  تشکیل  ریال   7۶0 و  هزار   4۹1 و 
حکومتی ارسال شد تا مراحل قانونی خود را طی کنند.

تا نیمه آذر سال  کاوش-  “بیمارستان رازی 
شروع  را  خود  فعالیت  کامل  طور  به  جاری 
خواهد کرد و تا پایان آذر،  با اتمام زیباسازی،  
به طور کامل به بهره برداری می رسد” این 
خبر خوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
در نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد 
دستگاه  که  این  بیان  با  قائمی  کاظم   بود. 
سی تی اسکن با پیگیری هایی مکرر انجام 
شده در هفته گذشته نصب و آماده بهره برداری 
است، ادامه داد: این دستگاه آماده ارائه خدمت 
در شیفت صبح و عصر به مردم و در شیفت 
بیماران بستری شده است. وی  به  نیز  شب 
همچنین به نصب دستگاه آنژیوگرافی اشاره و 
ابراز امیدواری کرد: تا هفته آینده این دستگاه 

نیز به طور کامل به بهره برداری برسد.

راه اندازی»ای آر سی پی«
در بیمارستان رازی،

پایان انتقال بیمار به مشهد!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به این 
که بخش »ای آر سی پی« بیمارستان رازی 
افتتاح  آینده  هفته  دو  یا  هفته  یک  نیز طی 
خواهد شد، اضافه کرد: این بخش یک تکنیک 
های  عمل  برای  غیرتهاجمی  جراحی   جدید 
جراحی شکم است که با افتتاح آن، دیگر نیاز 
به اعزام بیماران به مشهد و سایر استان ها 
نخواهد بود. قائمی از آماده انتقال بودن بخش 

 قلب، جراحی قلب و سی سی یو، پو سی سی یو 
و جراحی مغز و اعصاب به بیمارستان رازی 
خبر داد و یادآور شد: در بخش جراحی عمومی 
نیز اعمال جراحی غیر اورژانس به بیمارستان 
رازی منتقل و اورژانس ها مختص بیمارستان 
امام رضا)ع( خواهد بود. رئیس دانشگاه علوم 
سازمان  رئیس  سفر  به  همچنین  پزشکی 
اورژانس کشور به خراسان جنوبی اشاره کرد 
و گفت: ایشان برای اختصاص شش تا هفت 
دستگاه آمبوالنس به استان قول مساعد داده 
که یکی از این آمبوالنس ها تاکنون تحویل 

استان شده است.

مطالبات ۱۳۴ میلیارد تومانی
از سازمان های بیمه گر

علوم  دانشگاه  مطالبات  میزان  ادامه  در  وی 
 134 را  گر  بیمه  های  سازمان  از  پزشکی 
میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد: از این 
میزان 80 تا ۹0 میلیارد تومان طلب پرسنل و 
پزشکان از دانشگاه است که با پیگیری های 
انجام شده ، وزارت بهداشت و درمان قول داده 
که تا آخر آبان بخش قابل توجهی )حقوق دو 
تا سه ماه( از این طلب پرسنل را پرداخت کند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کارانه پرداختی 
پرسنل و پزشکان را به طور متوسط ماهیانه 
افزود:  و  دانست  تومان  میلیارد   1۲ بر  بالغ 
خارج  دانشگاه  عهده  از  حقوق  این  پرداخت 

است. قائمی با تاکید بر این که راه اندازی این 
بیمارستان یکی از نیازهای استان بوده ، اضافه 
کرد: و به همین دلیل دانشگاه علوم پزشکی 
تاکنون نهایت همکاری را در صدور مجوزها 

برای این دانشگاه داشته است.

افزایش ۳۰ درصدی دانشجویان

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
این  دانشجویان  درصدی  افزایش 30  از  نیز 
افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  دانشگاه 
درصد   100 ارشد  کارشناسی  دانشجویان 
افزایش و دانشجویان پی اچ دی نیز با افزایش 
با  بوده است. عابدی  رو  روبه  300 درصدی 
این  نیز در  دانشجویان دستیاری  اینکه  بیان 

مدت از 40 دانشجو به 80 دانشجو افزایش 
یافته است، خاطرنشان کرد: تعداد دانشجویان 
دستیاری دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سال 
۹3 بالغ بر 100 درصد رشد داشته است. به گفته 

 وی امسال نفر اول و دوم قبولی پی اچ دی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  کشور  آناتومی 

بیرجند بوده است.

۴ طرح آموزشی دانشگاه،
آماده بهره برداری

عابدی از آماده بهره برداری بودن چهار پروژه 
آموزشی دانشگاه خبر داد و افزود: ساختمان 
مرکز  پزشکی،  دندان  دانشگاه  دو  شماره 
مهارت های بالینی، مرکز یادگیری الکترونیک 

و مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی را از جمله 
این پروژه ها است.

به مدت یک سال خروجی
متخصص اطفال نخواهیم داشت

بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی  معاون درمان 
در  متخصص  پزشک   57 بکارگیری  از  هم 
شهرستان های استان خبر داد و بیان کرد: کار 
تقسیم این نیروها بین شهرستان های استان 
از دو هفته گذشته آغاز شده و تاکنون حضور 
53 نفر در استان قطعی شده است. به گفته 
دهقان امسال برنامه آموزشی رشته تخصصی 
اطفال از سه سال به چهار سال افزایش یافته 
به مدت یک سال خروجی  این شرایط  با  و 
رو  این  از  داشت  نخواهیم  اطفال  متخصص 
وجود  نیز  رشته  این  در  کمبودهایی  امسال 
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  داشت. 
بیرجند خاطرنشان کرد: در همین راستا تالش 
شد تا از ظرفیت نیروهای متخصص مشغول 
به کار در سایر بخش ها و یا تمدید قرار داد 
نیروهای طرحی که در حال اتمام طرح خود 
هستند این کمبود جبران شود، در نتیجه به 
غیر از دو بیمارستان تا مهر آینده مشکلی در 
این زمینه نخواهیم داشت. دهقان همچنین به 
کمبود متخصص بیهوشی در استان اشاره و 
بیان کرد: در زمینه پزشکان متخصص جراحی 

عمومی در استان کمبود داریم. 

بهره برداری کامل از بیمارستان رازی بیرجند تا نیمه آذر

سند توسعه استان براساس فناوری های نوین تهیه شود
برزجی- یک استاد دانشگاه گفت: باید سند 
 توسعه خراسان جنوبی بر اساس فناوری های
کمیته  در  شود.دکترعمیدیان  تهیه  نوین 
جنوبی  خراسان  مشورتی  شورای   ICT
میلیارد   400 حدود  کرد:  عنوان  تهران  در 
وزارت  شده  اداره  وجوه  صندوق  در  اعتبار 
با  دارد.وی  استانی  که سهمیه  است   ICT
خراسان  در  دیتاسنتر  بوده  قرار  اینکه  بیان 
جنوبی راه اندازی شود افزود: باید یک طرح 
مطالعاتی برای ظرفیت استان مشخص شود 
که بتوان برای بودجه وحمایت آن از معاونت 

علمی و وزارت کمک گرفت.

ICT پست بانک ، بانک تخصصی
 ICT عمیدیان همچنین به حمایت وزارت
کرد   اشاره  نوپا  و  کوچک  شرکت های  از 
 ICT گفت:پست بانک نیز بانک تخصصی
شده است و قرار است از طرح ها و شرکت های 
کرد  امیدواری  ابراز  کند.وی  حمایت   ICT
که میز مشورتی خراسان جنوبی های مقیم 
 تهران بتواند با اطالع رسانی که انجام می دهد 
 مردم و مسئوالن را به بهره بردای از توانمندی ها

و استعدادهای هم استانی های داخل وخارج، 
توجه دهد.

آلمان ها ، فرصت های سرمایه گذاری 
استان را تهیه می کنند

شهپردبیر شورای مشورتی خراسان جنوبی در 
تهران نیز در این جلسه به دیدارهای جداگانه 
خود با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اشاره 
کرد و گفت: در این دیدارها مطرح شد که یک 
شرکت آلمانی حاضر است با دانشگاه بیرجند 
زیرساخت های  و  فرصت ها  که  ببندد  قرارداد 
و  داخلی  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  توسعه 

خارجی را تهیه و در اختیا ر عموم قرار دهند.
توسط  نیز  بودجه  این  پرداخت  افزود:  وی 
سازمان برنامه و بودجه کشور تقبل شده است.

وی با اشاره به اهمیت این قرارداد گفت: این 
قرارداد یک سند معتبر جهانی است که موجب 
تسریع در تصمیم گیری و وثوق سرمایه گذاران 
می شود و آنان نیز با اطمینان بیشتری اقدام 
به سرمایه گذاری می کنند که این امر می تواند 
سرعت و شتاب توسعه استان را دگرگون کند.

آی - سیمای اختصاصی
خراسان جنوبی با گویش محلی

رئیس هیئت مدیره آی سیما   مهندس قوی 
نیز با اشاره به ظرفیت باالی استان بر تجمیع 
محتواهای فکری تاکید کرد و گفت: آی-سیما 

نیز برای تامین محتوای شبکه خود حاضر است 
خواستار  وی  کند.  گذاری  سرمایه  استان  در 
نخبگان  و  مردم  پیش  از  بیش  همکاری 
در  و....خراسان جنوبی  نویسندگان  هنرمندان 

تا  شد  محلی  گویش  با  هایی  برنامه  تدوین 
بتوان شبکه آی – سیمای اختصاصی خراسان 
کردکه  تاکید  کرد.وی  اندازی  راه  را  جنوبی 
می توان call-center با قیمت ارزان در 

خراسان جنوبی راه اندازی نمود.

برج فناور در استان راه اندازی شود
احمدی مدیر یکی از شرکتهای مستقر درپارک 
شرکت ها  اینکه  بیان  با  :نیز  استان  فناوری 

رایگان  را  محتوا  که  هستند  سازمان هایی  و 
عرضه می کنند گفت: گرچه نحوه قیمت گذاری 
محتوا مشخص نیست، اما نیروی متخصص 
استان  در  آور  فن  برجهای  اگر  و  داریم 

راه اندازی شود می توان نیرو ها را به کار گرفت

ارایه هاستینگ رایگان
برای شرکت های مستقر 

درپارک علم و فناوری استان
مدیرکل ارتباطات و فّناوری اطالعات استان 
نیزکه از طریق سامانه زوم با این کمیته ارتباط 
برقرار کرده بود ضمن ارایه گزارشی از وضع  
ICT استان گفت: باید یک کار مطالعاتی در 

خصوص توانمندی های استان تهیه شود.دلگیر 
رایگان  سایت(    )میزبان  هاستینگ  ارایه  از 
و  علم  درپارک  مستقر  شرکت های  برای 
فناوری استان خبر داد.وی در خصوص شبکه 
آی سیما نیز اظهار کرد که با مشخص شدن 
نوع محتوا می توان یک کنسرسیوم با شرکت 
آی-سیما، همراه اول و پارک فناوری تشکیل 
شود.مهندس دلگیر مدیر کل سازمان ارتباطات 
و فن اوری اطالعات استان عنوان کرد: پیشنهاد 
تولید سنسور توسط یکی از همشریان خراسان 
ایالت کنتاکی داده شده است. جنوبی مقیم  

تکلیف دانشگاه بیرجند به حمایت
از شرکت های نوپا در زمینه فناوری

ناصری رئیس پارک علم و فناوری استان نیز 
با اشاره به وجود 4 مرکز رشد در استان عنوان 
در  پارک  در  مستقر  شرکت   43 حدود  کرد: 
زمینه فناوری اطالعات مشغول فعالیت هستند.

وی ضمن تاکید بر انجام آمایش سرزمین از 
نظر ICT به بیان برخی از مشکالت در حوزه 
شرکت های مستقر در پارک علم و فناروی 
دانشگاه  اگر  که  شد  آور  یاد  پرداخت.وی 
بیرجند به نسل 3 تبدیل شود موظف خواهد 
کند. حمایت  را  نوپا  های  شرکت  که   بود 

در دیدار نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس با وزیر آموزش و پرورش مطرح شد

سرانه مدارس شبانه روزی قاینات افزایش می یابد
نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در 
مجلس گفت: در دیدار با وزیر آموزش و پرورش 
مدارس  سرانه  عنوان  به  مبلغی  واریز  قول 
شد.فرهاد  داده  زیرکوه  و  قاین  شبانه روزی 
بیرجند،  در  تسنیم  با  گفت وگو  در  فالحتی 
با اشاره به دیدار و نشست خودمانی و کاری 
با وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در این 
نشست که در دفتر بطحایی برگزار شد فرصتی 
قاینات  شهرستان های  معرفی  ضمن  تا  بود 
و  آموزش  کمبودهای  و  مشکالت  زیرکوه  و 

پرورش حوزه انتخابیه خود را بازگو کنم.
وی افزود: قبل از این دیدار از المعی مدیرکل 
آموزش و پرورش خواسته بودم تا مشکالت 
آموزش و پرورش استان را برایم به صورت 
ما  به دست  اما مشکالت  کند  ارائه  مکتوب 
تنها  دیدار  این  در  دلیل  همین  به  و  نرسید 
خود  انتخابیه  حوزه  مشکالت  از  برخی  به 
مردم  پرداختم.نماینده  داشتم  اشراف  که 
مجلس   در  زیرکوه  و  قاین  شهرستان های 

گفت: از مواردی که در دیدار با وزیر آموزش 
و پرورش مطرح کردم در زمینه سرانه مدارس 

شبانه روزی، کمبود فضاهای آموزشی، اشتخر 
شنای زیرکوه، کالس های کانکسی شهرستان 

زیرکوه، گازکشی مدارس و سرویس مدارس 
دیدار  این  در  افزود:  بود.فالحتی  روستایی 

وزیر آموزش و پرورش دستور داد تا در اسرع 
وقت مبلغی برای سرانه مدارس شبانه رزوی 

مشکالت  تا  شود  واریز  زیرکوه  و  قاینات 
شود. برطرف  تا حدی  روزی  شبانه  مدارس 

وی اظهار کرد: در زمینه کالس های کانکسی 
شهرستان زیرکوه نیز مقرر شد برای نوسازی 

و تجهیز مدارس اقدام شود و این کانکس ها 
جمع آوری شود.نماینده مردم شهرستان های 
اسالمی  شورای  مجلس  در  زیرکوه  و  قاین 
گفت: خوشبختانه تمامی دیدارهایی که ما در 
مرکز کشور با مسئوالن داریم همه رضایت 
بخش و امیدوارکننده است اما وقتی به استان 
می آید تا قرار می شود که به نتیجه برسد کار 
می گیرد.فالحتی  قرار  ما  روی  پیش  سختی 
استان  در  پرورش  و  آموزش  رویکرد  افزود: 
باید مورد رضایت معلمان باشد و اگر معلمان 
استان خراسان جنوبی از شرایط موجود راضی 
باشند در این صورت است که ریاست آموزش 
و پرورش استان کارآمد است.وی اظهار کرد: 
با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال 
تحصیلی، اما هنوز برخی از کالس های درس 
بدون دبیر تخصصی درس مربوطه است که 
معلم مجبور است بدون تخصص و اطالعات 
سر کالس درس حاضر شود و متاسفانه در 

این راستا دانش آموزان ضربه می خورند.
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 او هر چه تندتر رود دورتر می  افتد.    )امالی مفید: ص42، ح11(

چسباندن انگ عدم اعتقاد بر پیشانی 
اصالح طلبان ، درست نیست

اقلیت  فراکسیون  سخنگوی  قنبری  داریوش 
گفت:  هشتم  دور  در  طلبان(  )اصالح  مجلس 
است.  غلط  دارد،  وجود  اصالحات  به  که  دیدی 
است  اصالح طلب  که  کسی  هر  بگویند  این که 
بر اساس بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات،رد 
پیشانی  بر  را  اعتقاد  انگ عدم  و  صالحیت شود 
این  و  نیست  درست  بچسبانند،  اصالح طلبان 
پیش داوری بایستی اصالح شود. نیروهای مؤمن 
به نظام و انقالب را که دیدگاه های مترقی دارند 
از  استفاده  یقینًا  و  قطعًا  بکنند.  دلسرد  نبایستی 
نیروهای اصالح طلب نظام را قدرتمندتر می کند 

و منافع ملی را بهتر به پیش می برد.  

پورابراهیمی: شیپور جنگ اقتصادی
 به صدا درآمده است 

مهر- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
صدا  به  را  اقتصادی  جنگ  شیپور  آمریکا  اینکه 
در شرایط جنگ  نمی شود  است، گفت:  درآورده 
کرد. عمل  اقتصادی  صلح  شیوه  به  اقتصادی 

محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به موضوع تشدید 
تحریم های ضدایرانی آمریکا اظهار کرد: اقداماتی 
در دولت برای مقابله با تحریم ها آغاز شده است، 
اما حال و هوای کشور و حال و هوای دولت را 

متناسب با جنگ اقتصادی نمی بینیم.

پاسخ زیرکانه آشنا به اظهارات تاج زاده 

معاون  اظهارات  به  رئیس جمهور  مشاور فرهنگی 
سیاسی وزارت کشور در دولت اصالحات واکنش 
نشان داد. حسام الدین آشنا در واکنش به اظهارات 
سیدمصطفی تاج زاده در توئیتر خود نوشت: گفته اند 
روحانی باهوش تر از آن است که به راست گردش 
راست  به  گردش  روحانی  احتماال  می گویم  کند، 
نمی کند ولی گردش راست به سمت روحانی بعید 

نخواهد بود.

واکنش بانک به سخنان عارف:
 بهتر است هم پیمان بمانیم 

توسعه  و  اعتدال  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
که  عارف  محمدرضا  اخیر  سخنان  درباره 
مجلس  انتخابات  در  طلبان  »اصالح  بود  گفته 
ائتالف  وارد  توسعه  و  اعتدال  حزب  با   یازدهم 
محترم  عارف  آقای  نظر  گفت:  شوند«،  نمی 
اتفاقی  چه  آینده  در  ببینیم  باید  هم  ما  و   است 
می افتد. مرتضی بانک افزود: برداشتم این است 
که جریان اصالحات و جریان اعتدال هم پیمانان 
قوی و مستحکمی هستند که می توانند در آینده 
در  را  تأثیرگذار  نقش  این  مطلوبی  نحو  به  نیز 

جامعه سیاسی کشور ایفاگر باشند. 

ادعای جدید نتانیاهو علیه ایران 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی 
شد که ایران به دنبال استفاده از پیوندهای نزدیک 
خود با سوریه برای استقرار زیردریایی های خود در 
بنادر سوریه است. نتانیاهو پیشتر نیز چنین ادعایی 
بود. کرده  ارائه  لندن  چتم  هاوس  اندیشکده  در  را 

 عربستان جنون نا امن سازی
 پیدا کرده است

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
نظام درباره تحوالت اخیر در عربستان مطلبی را در 
صفحه توئیتر خود منتشر کرد. رضایی در این مطلب 
آورده است: »عربستان جنون نا امن سازی پیدا کرده 
است؛ از تصفیه داخلی تا برهم زدن ثبات در منطقه.

ترامپ غیر قابل اعتماد بودن آمریکا 
را تایید می کند

 
مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار 
یاداشتی اعالم کرد که اقدامات »ترامپ« مواضع ایران 
در خصوص غیر قابل اعتماد بودن آمریکا را ثابت می کند.
سابق  مسئول  اشتون  کاترین  مهر،  گزارش  به 
در  که  یادداشتی  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
جدید  های  تنش  به  کرده  منتشر  »پراسپکت« 
خیلی  نویسد:  می  و  پرداخته  ایران  و  آمریکا  میان 
وارد صحنه شود،  ترامپ،  دونالد  از آن که  تر  قبل 
رهبران ایران نگران بودند که آمریکا ممکن است 
نباشد. متعهد  پایدار  به صورت  توافق هسته ای  به 

جان کری: مخالفان برجام 
به فتوای آیت ا... خامنه ای توجه کنند

 
گفت:  آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر  کری  جان 
نمی  نظر  در  هستند  برجام  مخالف  که  آنهایی 
که  داد  فتوا  ای  خامنه  ا...  آیت  که  گیرند 
نیست. ای  هسته  ساخت سالح  درصدد  ایران 
سخنان  در  اشتون  انتخاب،  گزارش  به 
ترین  پیچیده  از  یکی  برجام  گفت:  خود 
توافق  که  زمانی  است.  ممکن  های  توافق 
توجه  قابل  هم  آن  نتیجه  گرفت  صورت 
می  داوطلبانه  چرا  کرد:  اضافه  وی  بود. 
سبب  که  بیندازید  دور  را  برجامی  خواهید 
سال   15 ایران  است  ممکن  را  اقدامی  شود 
دهید. تغییر  فردا  به  دهد  صورت  دیگر 

حسینی: دل آرام ها به حرف های دلواپسان رسیدند

زمان  گذشت  گفت:  ارشاد  و  فرهنگ  اسبق  وزیر    
پیش بینی درست رهبری و نیروهای متدین و انقالبی و 
نادرستی منطق بزک کنندگان چهره آمریکا را نشان داد 
و معلوم شد چه کسانی در تشخیص مصالح ملی دقت 
و هوشیاری بیشتری دارند. سید محمد حسینی ، تصریح 
 کرد: کسانی که دلواپسان را تمسخر می کردند و خود را دل آرام و قهرمان جلوه 

می دانند، حال خود آنها به همان حرف های دلواپسان رسیده اند.

 »مصلحت سنجی« روحانی را به راست  متمال کرد

اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای  عضو 
مشهود  کامال  را  روحانی  راست حسن  به  گردش 
می داند اما می گوید باید عملکرد رئیس جمهور را در 
شرایط امروز دید؛ شرایطی که به گفته او روحانی را 
مجبور کرده است مصلحت سنجی و اقدامات دولت 
را بر اساس آن اولویت بندی کند. صوفی می افزاید: روحانی باهوش تر از 

اینهاست که به پایگاه اجتماعی خود پشت کند و آن را از دست دهد.

محمد هاشمی: روحانی را زود قضاوت نکنید

اصالح طلب  سیاسی  فعال  هاشمی،  محمد 
را  مالحظه  دو  باید  حامی  گروه های  گفت: 
رئیس جمهور  اینکه  اول  باشند.  داشته  نظر  در 
نیست  آنها  رئیس جمهور  فقط  انتخابات  از  بعد 
گروه ها  همه  رویکرد  و  خواسته ها  به  باید  و 
باشند  داشته  نظر  در  را  زمان  که  است  این  دوم  نکته  باشد.  داشته  توجه 
است.  نگذشته  زیادی  مدت  دوم  دوره  از  نکنند.  قضاوت  عجله  با  و 

خطاب  همدانی  آیت ا...نوری   
کرد:  خاطرنشان  مسئوالن  به 
فریب  کنند  مراقبت  مسئوالن 
و  آزمون  وارد  نخورند،  را  غرب 

استفاده  تجربه  از  نشوند،  خطا 
خیانت های  ببینند  کنند، 
توصیه های  و  غرب  گذشته 
فقط  بگیرند،  جدی  را  رهبری 

مایه  رهبری  از  سخنرانی ها  در 
انجام  را  خود  کار  بعد  نگذارند، 
فرمودند  بارها  ایشان  دهند، 
متکی  نکنید  اعتماد  آمریکا  به 

کرد:  تاکید  وی  باشید.  خود  به 
رهبری  که  بدانند  مسئوالن 
در  مدیریت  تجربه  سال   ۴۰
دارند،  را  نظام  مختلف  ارکان 

خوب  را  غرب  و  آمریکا  ایشان 
تجربه  همین  با  و  می شناسند 
آمریکا  دادند،  ادامه  را  امام  راه 
ابا  فتنه ای  و  جنایت  هیچ  از 
هسته ای،  بهانه  روز  یک  ندارد، 
یک روز حقوق بشر و روز دیگر 
راه  به  مذهبی  و  قومیتی  فتنه 
می اندازد، هر کاری می کند تا به 

بزند. نظام اسالمی ضربه 
کرد:  بیان  تقلید  مرجع  این 
دشمن  نقشه های  از  دیگر  یکی 
کردن  رنگ  کم  یا  بردن  بین  از 
اهداف و شعارهای انقالب است؛ 
باید هدف و  بدانند که  مسئوالن 
استکبار  همان  که  امام  شعار 
اشرافی  خوی  با  مقابل  ستیزی 
خصوصا  مردم  حقوق  از  دفاع  و 

بماند. زنده  محرومان است، 

بر  تاکید  با  قضائیه  قوه  رئیس   
پیش  و  دشمنان  شناخت  ضرورت 
در  گفت:  آنها  ترفندهای  بینی 
در  همچنین  و  انقالب  تاریخ  طول 
مشاهده  دیگر  های  سرزمین   تاریخ 
می کنیم که هرکجا دشمنان شناخته 
شده اند و ترفندهایشان پیش بینی 
است. آمده  دست  به  پیروزی  شده، 
اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه  رئیس 
فرینده  اقدامات  مراقب  باید  مردم 
 دشمنان باشند، افزود: امروز اختاپوس 
رسانه ای غرب خصوصاً آمریکایی ها 
 در کل دنیا اثرگذار است و سرمایه های
عظیمی را برای تاثیرگذاری در دنیا 
اساس  همین  بر  بندند.  می  کار  به 
مردم عزیز ما باید تبلیغات دشمن و 
ساختارهای تاثیرگذار آنها را بشناسند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه خطِر 

همیشه  باید  را  کمین  در   دشمِن 
مّد نظر داشت، اظهار کرد: سیلی اخیر 
جمهوری اسالمی به صورت آمریکا 
و اذناب منطقه ای آن برایشان بسیار 

که  بینند  می  زیرا  شده  تمام  گران 
صدها میلیارد دالر برای جنگ افروزی 
در منطقه هزینه کرده اند و فایده ای 
برایشان نداشته است. امروز جمهوری 

در  اقتداری  چنان  دارای  اسالمی 
 منطقه است که هرگز تصور آن را هم 
نمی کردند لذا هر روز به دنبال جنجال 
و برنامه ای جدید هستند چنان که 

در روزهای اخیر تحرکات عربستان و 
همچنین استعفای نخست وزیر لبنان 
نتیجه  طبیعتاً  که  بوده ایم  شاهد  را 
است. آنان  پرده  پشت  طراحی های 

موکب خراسان جنوبی در عراق    * عکس : اسدزاده دهگردشی مسؤوالن در 8 روستای بخش مرکزی    * عکس:کمالی حضور گردشگران آلمانی در مزارع زرشک استان    * عکس:بستانی

سیلی ایران به آمریکا برایشان بسیار گران تمام شد 
آیت ا... آملی الریجانی:

مسئوالن فقط در سخنرانی ها از رهبری مایه نگذارند 
آیت ا... نوری همدانی:

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ، بیانگر هویت ساختمان

مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرایی آن، شناسنامه فنی و ملکی و ساختمان، سندی است که حاوی اطالعات فنی و ملکی ساختمان 
بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد و چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی در آن قید می گردد.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بیانگر هویت یک ساختمان است. از شناسنامه فنی ملکی بیشتر، بهره برداران و مصرف کنندگان نهایی منتفع می شوند و می بایست در 
کلیه نقل و انتقاالت ساختمان،تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمان و چگونگی طراحی،نظارت و اجرای آن مطلع شوند. همان طور که یک کاال نشان استاندارد می 
گیرد و یک مرجع رسمی، کیفیت آن را تایید می کند، شناسنامه فنی ملکی هم در واقع چنین وضعیتی را درباره ساختمان ایفا می کند و هویت ساختمان را از جهت اینکه 
چه کسانی آن را طراحی کردند، چگونه محاسبات آن صورت گرفته، چه مقدار نکات و مقررات مربوط به محاسبات و ضوابط فنی، از جنبه های مختلف از جمله معماری، 
سازه، برق و مکانیک رعایت شده، به چه وسیله ای اجرا شده و چه مقدار استانداردهای اجرایی در موقع ساخت و ساز رعایت شده، اعم از اسکلت، نازک کاری و اینکه 
چگونه کار تحت نظارت بوده؛ همه اینها در شناسنامه فنی منعکس می شود.  وقتی ساختمانی دارای شناسنامه فنی ملکی باشد، یعنی اینکه تمام ابعاد پنهان و آشکار 
این ساختمان برای خریداران، استفاده کنندگان و بهره برداران قابل رویت است.آشکار شدن زوایای پنهان و آشکار ساختمان و اینکه در نگاه اول به این شناسنامه از 
کیفیت اجرای ساختمان و تأیید یا عدم تأیید آن در مراحل مختلف توسط ناظران اطالع یابند برای بهره برداران نکته بسیار مهمی است که از ویژگی ها و اثرات شناسنامه 

فنی ملکی ساختمان است.

آگهی مزایده شماره 3/96            نام مزایده گذار: بانک سپه          موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیان عرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف

93،92، 100 و 101 فرعی از 1929 1
شهرک صنعتی قاین16/7672814/59/850/000/000صنعتیاصلی از اراضی شهرک صنعتی

زمین واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی می باشد
20 درصد نقد الباقی 36 قسط متوالی و متقاضی باید کلیه شرایط شرکت مزبور را دارا باشد

2
قطعه 4050 از بلوک صنایع 
شیمیایی )کارخانه سروشان 

پلیمر(
بیرجند- شهرک صنعتی4730160012/150/000/000صنعتی

زمین واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی می باشد 
و متقاضی باید کلیه شرایط شرکت مزبور را دارا باشد. کارخانه به همراه 

ماشین آالت به صورت یکجا به فروش می رسد
20 درصد نقد الباقی 36 قسط متوالی

191/532/000---11608کشاورزی1632 فرعی از 12 اصلی3
نهبندان - نرسیده به روستای 

20 درصد نقد الباقی 36 قسط متوالی---خوانشرف

4
23 فرعی از 1584 اصلی 

بخش دو بیرجند
 )کارخانه تولید بدنه موتور(

3746/472459/42صنعتی

کارخانه 
 5/849/371/500

ماشین آالت 
2/238/000/000

بیرجند - شهرک صنعتی- 
20 درصد نقد الباقی 36 قسط متوالیماشین آالت به صورت جداگانه و نقدی واگذار می گرددبلوار تالش شرقی 6

5
2254 فرعی از یک اصلی

1008430ورزشی از 644 اصلی
سهم بانک 

502/739/454
نهبندان - بلوار غدیر- خیابان 

20 درصد نقد الباقی 36 قسط متوالی531/018/548 سهم مشاع از 3/718/000/000 سهم عرصه و اعیانباهنر 12- باشگاه ورزشی

معدن گرانیت تاالران6

شماره پروانه 
نوع ماده معدنیبهره برداری

میزان 
استخراج 

11/500/000/000سالیانه
خراسان جنوبی- شهرستان 
نهبندان - بخش شوسف- 

روستای خواجه دوچاهی

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله صالحیت فنی، توان 
مالی و ... مورد تایید سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان 

جنوبی را دارا باشد همچنین معرفی مسئول فنی، ارئه طرح بهره 
برداری، تودیع ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد

  20 درصد نقد ، الباقی 36 قسط متوالی
1031/14486

4000 تنگرانیت84/10/7

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده 
به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.  الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/8/27  

ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/9/7  ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.  د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است. هـ : به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود 
تعلق می گیرد.  و: برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32387125-056تماس حاصل فرمایید. 

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

 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

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات -  مدیریت خراسان جنوبی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی










