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انتقال گاز به نهبندان آغاز شد

رنا
 : ای

س
عک

      / مشروح در صفحه 7

سرمقاله

  
دستها روی دست ما
*هرم پور

      یکی دو شب قبل که سیمای محترم جمهوری 
اسالمی همچون عملکرد پر از سؤال گذشته اش در 
چنین مواقعی باز هم برای پرکردن صفحه ی ذهن 
مردم از گزارش های حاشیه ای و سرپوش گذاشتن 
به خطای راهبردیش در دور نگه داشتن چشم مردم 
از واقعیت های زلزله ی کرمانشاه، به پخش هزارباره 
و  کرد  می  اقدام  محله  یک  از  محدودی  تصاویر 
گزارشگران محترم را در کادری کاماًل مهیا و از پیش 
تعیین شده قرار می داد، و البته گزارش های تولیدی 
استانهایش را برای خالی نبودن عریضه ی وقت مردم 
»باز پخش« می کرد، گزارشی از برداشت زعفران در 
شهر »خمین«، تعجب من و قطعاً تعداد بیشتری از 
و  کاشت  از  ترها  قبل  برانگیخت.  را  استان  مردم 
داشت و برداشت زعفران در اطراف کرمان  و یزد 
و سمنان  چیزهایی شنیده بودم و حتی در برنامه ی 
تلویزیونی »پایش«  هفته ی قبل  از زبان خانم جوانی 
به عنوان نامزد جایزه ی انتخاب کارآفرین برتر شنیدم  
که در اطراف اصفهان هم به صورت انبوه زعفران 
می کارند، اما نمی دانستم به استان مرکزی هم از 
) 2 )ادامه سرمقاله  در صفحه  هشت سال قبل پیاز....  

رزمایش مشترک بسیج 
و نیروی انتظامی در مهرشهر

صفحه 7

هزینه یک و نیم  میلیارد تومانی خیران 
برای بهسازی کتابخانه ها

       صفحه 7
» ایدرو«  به صنایع 
کوچک و متوسط  

استان نیز توجه کند 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
و  مهندسي  مطالعات  مدیر  با  دیدار  در  جنوبي  خراسان  استانداری 
اقتصادي ایدرو ) سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران( سخن 
روند سرمایه گذاري  در  ایدرو  رویکرد  اینکه  بر  تاکید  با  مي گفت 
در استان باید بر محور صنایع کوچک تغییر پیدا کند ، افزود: براي 
سرمایه گذاران در بخش هاي مختلف در استان  ... ) ادامه خبر در صفحه 7(

فرآوری 7.5 هزار تن زرشک
در خراسان جنوبی                   

    صفحه 7

ساعت سکوت صنعت  / صفحه 3

8 صفحه    / احمدی نژاد/  یار  سه  بست نشینی  پایان  مهر/  مسکن  از  انتقادات  به  احمدی نژاد  شویم/واکنش  متحد  ایران  علیه  تا  کنند  صلح  اسرائیل  با  عربی  کشورهای  است/تل آویو:  کرده  برداشت  بد  را  سخنانم  ایران  نیست/ماکرون:  هم  ای  چاره  و  است  تاکتیکی  عقب نشینی  روحانی  ها:  کرمانی  امید 

محمد هاشمی:
 انتظار ندارم روحانی کامال 

به سمت یک طیف حرکت کند

سید حسین مرعشی:
هیچ گاه ادعا نکرده ایم

 روحانی اصالح طلب است

محمدجواد ظریف :
عربستان هم می تواند در

 صلح منطقه شریک باشد

ناصر ایمانی:
 فعال باید جریان

 احمدی نژاد را تحمل کرد

سردار وحید حقانیان:
 قصد توهین و جسارت به 
آقای جهانگیری را نداشتم

 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8 صفحه8

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت نا به هنگام

حاجیه خانم شرف داودی ثانی 
همسر مرحوم حاج احمد کمیلی )کاسب بازار(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع جنازه آن مرحومه امروز دوشنبه 96/8/29 
ساعت 2 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین برگزار می شود.

خانواده های: کمیلی، داودی ثانی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
رئیس محترم نظام دامپزشکی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه آمرزش الهی

 و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
ضمناً مراسم تشییع آن مرحومه امروز دوشنبه 96/8/29 ساعت 2 بعدازظهر

 از محل سالن بهشت متقین و مراسم سومین روز آن عزیز از دست رفته 
سه شنبه 96/8/30 از ساعت 14 الی 15 در محل مصلی بیرجند برگزار می گردد.

روابط عمومی نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

گذشت زمان خوبی ها و خاطره ها را محو نمی کند

در چهارمین سال عروج فرزند عزیزمان 

شادروان سید امیر طالبی گل 
که همزمان  بود با شهادت علی بن موسی الرضا )ع( 

یادش را گرامی می داریم. 

برای شادی روحش صلوات

خانواده های: طالبی گل و فرزین

جناب آقای عباسعلی مدیح 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری  
و عضو هیئت مدیره فروشگاه های شهروند 

شهرداری تهران 
نموده  تبریک عرض  و شایستگی شماست،  توانمندی  از  نشان   که 
از خداوند متعال سربلندی و توفیق روز افزون تان را مسئلت می نمایم.

دکتر رضا زنگویی

جناب آقای مهندس مالیی
انتصاب بجا  و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان سربیشه
 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته آن برادر گرامی

در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده 
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد به منظور تامین نیروهای مورد نیاز خود، تعداد 427 
 نفر در مشاغل تخصصی و به صورت پیمانی استخدام نماید. آگهی استخدام پیمانی این دانشگاه همزمان با دانشگاه های

علوم پزشکی سراسر کشور در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org منتشر و قابل 
دسترسی می باشد. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت مذکور مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام: پنجشنبه 25 آبان 1396 لغایت چهارشنبه 1 آذر 1396

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

استخدام پیمـانی

انا هلل و انا الیه راجعون
با کمال تأسف و تاثر درگذشت 

استاد زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  

چهارمین رئیس دانشگاه بیرجند )۱۳۶۲تا ۱۳۶۶( 

و از مفاخر و چهره های ماندگار بیرجند 

پروفسور جمشید درویش 
را به جامعه علمی و دانشگاهی، همشهریان عزیز به ویژه

دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه بیرجند و خانواده گرامی ایشان 

تسلیت عرض می نماییم. از درگاه حضرت رحمان برای آن فقید  سعید 

رحمت و رضوان و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. 

  رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند

درگذشت استاد ارجمند و پیشکسوت علم و دانش زنده یاد 

دکتر جمشید درویش 
که همه بیرجندی ها را در غم و اندوه فرو برد را به 

جامعه دانشگاهی و خانواده معزز مرحوم و همه مردم  استان 
خراسان جنوبی و رضوی از صمیم قلب  تسلیت عرض نموده، 
استاد دکتر درویش با مرحوم استاد دکتر علوی در تاسیس 
نور  پیام  و  پزشکی  علوم  دانشگاه   اسالمی،  آزاد   دانشگاه 

به عنوان عضو هیئت موسس و همچنین در استان شدن بیرجند 
وگسترش دانشگاه بیرجند نقش بسزایی داشتند.  

روحش شاد و یادش گرامی باد 

 انجمن بیرجندی های مقیم تهران

خانواده محترم زنده یاد دکتر جمشید درویش
جامعه محترم علمی و دانشگاهی بیرجند

درگذشت زنده یاد دکتر جمشید درویش

 از مفاخر و چهره های علمی و دانشگاهی و چهارمین رئیس دانشگاه بیرجند طی سال های 
62 تا 66  که خدمات ارزنده و مجاهدت علمی و اجرایی ایشان در توسعه کمی وکیفی
 دانشگاه بیرجند در سال های ریاست این دانشگاه بر جامعۀ دانشگاهي پوشیده نیست

 اندوهي بزرگ و جانکاه است.
فقدان آن مرد بزرگ را به خانواده داغدار و جامعه علمی و دانشگاهی بیرجند 

تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی 
و برای خاندان معظم صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

سید محمد حسین زینلی
رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

 و مدیرعامل شرکت کویرتایر

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 
شماره 1034-96 و 1035-96  شرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان جنوبی     شماره شناسه: 107396

شرح در صفحه آخر
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پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به ۳۰۰ هزار بازنشسته کشوری

فارس- ابراهیم صادقی فر سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اعالم خبر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به 300 هزار نفر از بازنشستگان کشوری اظهار 
داشت: با تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تسهیالت قرض الحسنه به افراد یاد شده پرداخت خواهد شد که به صورت قرعه کشی اسامی اعالم می شود.

وی افزود: مراسم قرعه کشی تسهیالت 4 میلیون تومانی بازنشستگان این صندوق هفتم آذرماه برگزار می شود.

سرمقاله

دستها روی دست ما
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( پیاز زعفراِن ناب قاینی را 

منتقل کرده اند و این روزها با اندکی رسیدگی 
پرسود،   محصول  این  از  بیشتر،  و  بهتر  های 
منفعت ها می برند. دیدن و شنیدن این خبرها، 
های  استانی  هم  و  من  در  حسادتی  نه حس 
کدورت  کمترین  نه  و  کند  می  ایجاد  عزیزم 
محصول  این  چرا  اینکه  به  نسبت  خاطری 
وقتی  که  باید کشت شود،  آنجا هم  در  بومی 
ایران  جای  »همه  باشی  داشته  اعتقاد  واقعًا 
پیشرفت  و   و سود  تولید  است«؛   سرای من 
و  من  برای  هم  ایران،  جای  همه  آبادانی  و 
افتخار  مایه  من  های  استانی  هم  برای  هم 
با  همراه  ای  اما گالیه  است.  خاطر  آرامش  و 
احساس نگرانی شدید از وضعیت آینده استان 
بتوان کنار  باشد که  شاید کمترین واگویه ای 
گوش مسؤولین بی خیال مطرح کرد و آستین 
برای زدن تازیانه ای تنبیهی از جنس کلمات 
یادم  آورد.  باال  راحتشان  و  نرم  های  گرده  به 
دیگرم  عزیز  همکاران  چه  و  من  چه  هست 
قاچاق  مافیای  از  روزنامه  همین  در  بارها 
گذشته  سالهای  در  افغانستان  به  زعفران  پیاز 
نوشتیم و هیچ بازخوردی ندیدیم تا امسال که 
در یکی دو مصاحبه مسؤولین کشوری، دست 
ها جلو دوربین ها به هوا رفت و بر سرفرود آمد 
کیلو  امسال صدها  افغانستان  وای..،  »ای  که 
تولید زعفران مرغوب داشته و بخشی از بازار 
ایران را گرفته است..حاال چه خاکی بر سرمان 
استان  در  ما  که  پیداست  ناگفته  بریزیم..«. 
خراسان جنوبی با خشکسالی مواجهیم، این را 
هزاران بار گفته ایم و نوشته ایم و خوانده ایم 
و شنیده ایم، بگذارید بگویم با قحطی خاموش 
با بیچارگی و  و اجازه بفرمایید بهتر بنویسم؛  
استان  وضعیت  مواجهیم!  تدریجی  بدبختی 
که  ایست  کویرمانده  در  مسافر  وضعیت  ما 
و قطره  است  رو خوش  پیش  به سراب  دلش 
و  آب  ی  مانده  باقی  از  اندک  اندک  و  قطره 
تا کجا،   و  تا کی  اما  نان همراهش می خورد 
از  یکی  میان،  این  در  داند.  نمی  هم  خودش 
در  مردم  ماندگاری  تواند  می  که  مسائلی 
کند،  بیشتر  را  زندگی  به  امیدشان  و  روستاها 
و  بومی  محصوالت  روی  گذاری  سرمایه 
است،  استان  پرسود  و  فرد  به  منحصر  البته 
زرشک.  و  عناب  زعفران،  مثل  محصوالتی 
محصوالتی که به دلیل انحصار کشت و داشت 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . برداشتشان   و 

زمان جدید بازپرداخت سپرده های 
موسسه کاسپین اعالم شد

تسنیم- عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از تعیین تکلیف پول 
سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین خبر داد.محمدرضا تابش با اشاره 
به آخرین وضعیت پرداخت پول سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین 
گفت: تاکنون 90 درصد این سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.وی با بیان 
اینکه این 90 درصد شامل افرادی می شوند که زیر 200 میلیون در موسسه مالی 
و اعتباری کاسپین سپرده گذاری کرده بودند، ادامه داد: پرداختی ها به این افراد آغاز 
شده است و در چند روز آینده سپرده این افراد به آنها بازگردانده می شود.عضو 
ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: از چند روز گذشته نیز تعیین 
تکلیف افرادی که باالی 200 میلیون در موسسه مالی و اعتباری کاسپین 
سپرده  دارند آغاز شده و پرداختی به آنها نیز در چند روز آینده آغاز می شود.

هشدار چندباره تامین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان

2۰۱۸؛ سال زلزله های بزرگ و ویرانگر 

از مقاله دو دانشمند، پیش بینی کرده  ایسنا- گاردین طی گزارشی 
است که سال 2018 تعداد وقوع زمین لرزه های بزرگ افزایش خواهد 
حال  در  متناوب  طور  به  زمین  وضعی  حرکت  سرعت  زیرا  داشت. 
کاهش است.حرکت وضعی زمین نامچرخشی است که سیاره زمین 
است.  شرق  سمت  به  زمین  چرخش  می دهد.  انجام  خود  دور  به 
اگر از سمت ستاره قطبی به زمین نگاه کنیم، زمین خالف جهت 
هشدار  می کند.دانشمندان  دوران  خود  دور  به  ساعت  عقربه های 
در سراسر جهان  ویرانگر  زلزله های  تعداد  آینده  در سال  داده اند که 
تغییرات در سرعت  معتقدند  آنها  یافت.  افزایش چشمگیری خواهد 
حرکت وضعی زمین می تواند فعالیت های لرزه ای شدید را به ویژه در 

مناطق بسیار پر جمعیت گرمسیری ایجاد کند. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی: مسکن مهر 
مناطق زلزله زده کامال پا برجاست

تسنیم- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه های 
مسکن مهر مناطق زلزله زده کرمانشاه کامال پا برجا هستند که باعث 
اظهارنظر  گفت:برخی  شده،  مالی  و  جانی  تلفات  چشمگیر  کاهش 
افراد تحت تاثیر اخبار کذب بوده است.احمد اصغری مهرآبادی افزود: 
در شهرستان سرپل ذهاب دو پروژه 20 واحدی و 576 واحدی توسط 
تعاونی های مسکن احداث شده که پروژه اول هیچگونه آسیبی ندیده 
و پروژه دوم که دارای 24بلوک بوده نیز از نظر سازه ای سالم و حتی 
یک سقف نیز از کل پروژه فرو نریخته است، این در حالی است که 
دیوارهای جانبی آن بلوک ها به خصوص در طبقات پایین با توجه به 

شدت زلزله 7.3ریشتری تخریب شده است.

ایسنا- معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش 
مطالبات  از  تومان  میلیارد   255 واریز  از  پرورش  و 

حقوق  شامل  مطالبات  این  گفت:  و  داد  خبر  معلمان 
معوق معلمان حق التدریس شاغل است که به حساب 

آن ها واریز شده است.
حق  معلمان  مطالبات  مجموع  افزود:  الهیار  علی 
التدریس شاغل 455 میلیارد تومان بود که 200 میلیارد 
حساب   به  نیز  بقیه  و  پرداخت  سال  ابتدای  آن  تومان 
معلمان در همه استان ها واریز شده است.وی گفت: 97 
در  معلمان  امتحانات  الزحمه  حق  برای  تومان  میلیارد 
این  تأمین  برای  که  بدهکاریم  فرهنگیان  به   95 سال 

اعتبار نیز در حال رایزنی هستیم.
وی افزود: اعتبار حق الزحمه امتحانات فرهنگیان پیش 

در  که  شد  ابالغ  پرورش  و  آموزش  به  بار  یک  این  از 
محل دیگری خرج شد و دوباره در حال تأمین این اعتبار 

هستیم.
پرداخت  از  پرورش  و  آموزش  مالی  و  پشتیبانی  معاون 
سرانه 114 میلیارد تومانی مدارس از ابتدای ماه آذر خبر 
داد و گفت: برای هر دانش آموز از 10 تا 30 هزار تومان 
سرانه بسته به استان و منطقه آموزش و پرورش در نظر 

گرفته شده است.
مناطق  مدارس  از  سرانه  توزیع  اولویت  افزود:  الهیار 

محروم خواهد بود.
وی گفت: با تفاهم نامه ای که با بانک ملی منعقد شده 

است از این پس فرهنگیان وام های 50 میلیون تومانی 
کاال  خرید  تومانی  میلیون   20 مسکن،  ساخت  و  خرید 

و 10 میلیون تومانی ضروری را دریافت خواهند کرد.
الهیار افزود: پرداخت این وام ها به فرهنگیان بدون نوبت 
و با سود بازپرداخت 12 درصد خواهد بود و دستور العمل 
شده  ابالغ  ملی  بانک  شعب  همه  به  نیز  آن  پرداخت 

است.
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  براساس 
وزارت آموزش و پرروش ، وی گفت: برای پرداخت این 
وام ها مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان برای سال های 96 

و 97 در نظر گرفته شده است.

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به فرهنگیان

عنوان  تحت  ای  مجموعه  است  شده  گزارش  ایسنا- 
متولی بیمه سالمت با در اختیار داشتن برخی از اطالعات 
بیمه شدگان و مستمری بگیران و بازماندگان بیمه شدگان 
متوفی سازمان تامین اجتماعی، با برقراری تماس تلفنی 
و بعضًا با مراجعه حضوری به درب منازل این افراد، ادعای 
که  کنند  کارت می  رفاه  و  کارت طالئی سالمت  صدور 
بیمه شدگان و بازنشستگان عزیز هوشیار باشند که این 

ادعاها کذب است.اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی برای چندین بار با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
این سازمان هیچ  و درمانی  اجرایی  واحدهای  » کارکنان 
گونه تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به منازل بیمه 
و  نداشته  غیره  و  سالمت  کارت  ارائه  منظور  به  شدگان 
ندارند و مخاطبان؛ هرگونه برنامه جدید این سازمان را فقط 
از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی 

پیگیری  جمعی  های  رسانه  یا  و   www.tamin.ir
کنند. اصل موضوع نیز از سوی مراجع ذیربط در سازمان 

تامین اجتماعی در حال پیگیری و برخورد قانونی است.
از بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم تقاضا می شود 
شده،  ذکر  افراد  مراجعه حضوری  یا  و  تماس  در صورت 
ارتباطات  مرکز  به  تلفن 1420  از طریق شماره  را  مراتب 

مردمی این سازمان گزارش دهند.«

دست  در  هم  بازارشان  استان،  در   ) سرمقاله  )ادامه 

همین مردم بوده و سودهای خوب و درآمدهای 
زندگی  و  طاهر  و  طیب  و  حالل  و  امیدبخش 
همین  از  نفر  هزاران  اشتغال  همراه  به  سازشان 
راه تأمین شده است. علیرغم همه ی شعارهای 
سالهای اخیر اما واقعیت این است که مسؤولین 
نه تنها نتوانستند برای نگه داشتن این محصول 
و  جنوبی  خراسان  نام  به  آن  ثبت  و  استان  در 
اقدام  آن  انتقال  حق  و  ثبت  حق  از  برخورداری 
با  نتوانستند  حتی  بلکه  دهند،  انجام  مؤثری 
حمایت های مؤثر و مناسب و به موقع، شرایط 
تولید  جهت  استان  بومی  کشاورز  برای  بهتری 
محصول مرغوب تر و توسعه سطح زیرکشتش، 
ایجاد  نیز  و  فروشش  بازار  از  او  خاطرجمعی 
صنایع فراوری و یا بسته بندی در کنار محصول 
تولید شده اش داشته باشند. در حاشیه ی امن 
بی خیالی و غفلت برخی از مدیران ما در حوزه 
های اقتصادی، متأسفانه نه تنها ظلم مضاعفی 
به مردم استان به ویژه روستائیان می شود بلکه 
غیرقابل  فجایع  دستخوش  استان،  این  آینده 
جبران و مشکالت عجیب و غریبی  در تصمیم 
شده  بینی  پیش  غیرقابل  وسرنوشت  ها  گیری 
دارد.  فراوان  افسوس  و  مندی  گالیه  جای  که 
چیز شعاری شده  که همه  فضایی  در  متأسفانه 
زیبا  شعارهای  همه  این  پِس  از  عملی  کمتر  و 
گزیده  فریادهای  و  ها  حرف  و  پسند  عامه  و 
اجرای  به  هم  امیدی  آید،  می  شده  انتخاب  و 
استان«   سرزمینی  آمایش  »طرح  مثل  طرحی 
توسعه  به  آن  از  بخشی  که  داشت  توان  نمی 
به  توجه خاص  ویژه  به  و  بخش کشاورزی  ی 
بود. یافته  اختصاص  بخش  این  های  ظرفیت 

برنامه  و  ها  طرح  سایر  با  و  بیامرزد  )خدایش 
ها  خبری  بی  جمعی  دسته  گور  در  که  ها 
خوابیده  ها  کردن  فردا  و  امروز  و  ها  غفلت  و 
و  هوشیار  اما  انشاءاهلل(  فرماید  محشورش  اند، 
و  ها  غفلت  سایه ی همین  در  که  باشیم  بیدار 
سهل انگاری ها و نجابت های بیش از حدمان، 
احتمااًل فردا برای خرید محصوالتی که تا سالها 
فروششان  و  تولید  معنوی  و  اسمی  سند  قبل 
دست  باید  بود،  جنوبی  خراسان  استان  نام  به 
استان  سایر  در  عزیزمان  هموطنان  روی  پیش 
دیگری  های  دست  بجنبیم،  کنیم.دیر  دراز  ها 
شد.     خواهند  بلند  هم  محصوالتمان  سایر  روی 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه )سهامی خاص(

 ثبت شده به شماره 47 و شناسه ملی 14003732392 
 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه )سهامی خاص( 
می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور به 
ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان زیرکوه به آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان زیرکوه، شهر حاجی آباد، بلوار جهاد 
کشاورزی برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به 
عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت 

شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 
 الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه )در خصوص تغییر سال مالی شرکت(
 ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی

تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق

تاریخ انتشار: 1396/8/29
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد 
شرق راس ساعت 12 روز شنبه 1396/9/18 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع 

در بلوار شهدای عبادی برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو شرکت، سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمنا کاندیداهای سمت بازرسی در شرکت تعاونی، موظفند حداکثر طی مدت یک هفته از انتشار 

آگهی دعوت به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک مربوطه را تحویل نمایند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس، تصویب صورت های مالی سال 95، تصمیم 
گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال 96، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه )سهامی خاص(

 ثبت شده به شماره 11 و شناسه ملی 14003539586 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه 
)سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/9/12  در محل سالن اجتماعات 
ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه واقع  در انتهای بلوار جهاد  برگزار می گردد. بدینوسیله 
از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی 
نامه از تشکل خود  و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور به هم رسانند. 
 الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه )در خصوص تغییر سال مالی شرکت(
 ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی

تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 269 و شناسه ملی 14003322831 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان 
)سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11 در محل مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام 
دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن 

کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 
الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه )در خصوص تغییر سال مالی 

شرکت(
 ب:  دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی

تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی
هیئت مدیره

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

شماره ثبت: 5467      شناسه ملی: 14006400983        تاریخ انتشار: 96/08/29

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند 
ساعت  16 روز  شنبه تاریخ 1396/09/11 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه ، جنب 
مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. ازکلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم 
به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
 دستورجلسه: 

1- اصالح ماده )6( اساسنامه مورد عمل 
2- تصمیم گیری در خصوص اصالح بند )ب( ذیل ماده )12( اساسنامه مورد عمل  

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت شمیم ابتکار آریا
 )سهامی خاص(   شماره ثبت: 4677    شناسه ملی: 10360061470

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت شمیم ابتکار آریا )سهامی خاص( ساعت 18 روز 
یکشنبه 96/9/12 در محل سالن جلسات هتل سپهر واقع در بیرجند، خیابان جمهوری اسالمی، نبش 
جمهوری اسالمی 4 برگزار می گردد. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم در 
خصوص موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند و یا با دادن وکالت کتبی )تنظیم فرم مخصوص 
در دفتر شرکت یا وکالت نامه محضری( به یکی دیگر از سهامداران حق رای خود را تفویض نمایند. 
همچنین یادآوری می گردد داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس شرکت حداکثر تا تاریخ 
96/9/11 فرصت دارند با مراجعه به دفتر شرکت و ارائه تصویری از شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی 

و یک قطعه عکس 4×3 نسبت به تکمیل فرم تقاضا اقدام نمایند. 
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به 
تاریخ 95/12/29 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 4- انتخاب اعضای هیئت مدیره )پنج نفر 
عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل( برای مدت دو سال 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یک سال 6- اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت حق الزحمه بازرس 7- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار به 
منظور درج آگهی های شرکت 8- تصمیم گیری در خصوص خط مشی آینده شرکت 9- افزایش سرمایه 

شرکت از طریق مشارکت اعضا 10- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی

هیئت مدیره شرکت شمیم ابتکار آریا

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان

 )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 344 و شناسه ملی 14003440417 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان 
نهبندان )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11 
نهبندان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  نمازخانه   - کشاورز  بلوار   - نهبندان  شهرستان  آدرس  به 
دعوت  سهام  صاحبان  قانونی  نمایندگان  و  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله  گردد.  می  برگزار 
با در دست  افراد حقیقی  با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و  به عمل می آید 
 داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 
الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه )در خصوص تغییر سال 

مالی شرکت(
ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: تصمیم گیری در خصوص انتخاب 

بازرسین قانونی - تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی
هیئت مدیره

فروش آپارتمان 76 متری طبقه دوم، جدید ساز، واقع در نواب صفوی
۰91516۰7۳68

آگهی مناقصه های شماره 96/22 و 96/21 و 96/20 
شماره شناسه: 107368

مبلغ تضمین موضوع مناقصه شماره مناقصه
شرکت در مناقصه

نگهداری، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات 96/2۰
سربیشه طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

118/۰۰۰/۰۰۰  ریال

نگهداری ، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات 96/21
بشرویه طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

116/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نگهداری، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات 96/22
درمیان طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

11۳/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200.000 ریال برای هر مناقصه به حساب سیبا 
شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند. مهلت تهیه اسناد: از تاریخ  96/8/29 
تا پایان وقت اداری 96/9/8 - تحویل اسناد پایان وقت اداری 96/9/18 و بازگشایی پاکت ها 96/9/21 تضمین: 
تضمین شرکت در مناقصه  به شرح فوق و به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز 
 نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
 محل تهیه اسناد: بیرجند - بلوار پاسداران - میدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبی - اتاق شماره 124

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

 به یک خانم جهت نگهداری
 از سالمند نیازمندیم.
کاریابی کارآفرین

3222646۰ -۰9۰3۱6۱432۰
یم

ـد
زمن

ـا
نی  یک جوان دیپلم یا فوق دیپلم

 الکترونیک یا برق استخدام می شود.
کاریابی کارآفرین

۰9۰3۱6۱432۰

یم
ـد

زمن
ـا

نی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*29 آبان 1396* شماره 3935

سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی مسوول بازسازی روستای شیخ سله کرمانشاه
گروه خبر- بازسازی روستای زلزله زده شیخ سله در کرمانشاه بر عهده سپاه انصار الرضا)ع( قرار گرفت. معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان گفت: این روستا 2 هزار و 500 نفر جمعیت 
دارد که سپاه انصار الرضا، عالوه بر اسکان موقت و درمان زلزله زدگان، مسئولیت بازسازی، تامین تجهیزات و اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی آن را بر عهده دارد.علی آبادی با بیان اینکه 
بازسازی روستاهای بزرگ که در زلزله کرمانشاه تخریب شدند به فرماندهی سپاه مراکز استانها واگذار شده است افزود: 40 نفر برای کمک رسانی و ارائه خدمات بهداشتی به این روستا اعزام شدند.

چرا با وجود دکل مخابراتی چند ماه است همراه 
اول در روستای سیسکان و حومه آنتن نمی دهد.

910...372
بیرجند  مسوالن  به  نباشید  خسته  و  سالم 
خودروهایی که از واحدهای ارتش در بلوار ناصری 
رو  برگردان  دور  میخوان  وقتی  میان  بیرون 
دوربزنند و به سمت دیگر بلوار بروند دچار حادثه 
و تصادف میشوند.خواهش میکنم پل هوایی که 
ناصری  طراحی شده است   بلوار  درهمان مکان 
ساخت آن شروع  شود تا این همه خسارت مالی 
و جانی  برای مردم ایجاد نشود.ممنونم از زحمات 
شود  کار  شهرمان  وساز  ساخت  در  هرچه  شما 
ما هست پس دست در دست هم  آبروی  باعث 

شهرمان رو آباد کنیم.
915...320
شورای محترم اسالمی شهرستان بیرجند سالم 
آیا افزایش چندین برابری در هزینه های پروانه 
جای پیگیری ندارد؟!! پاسخگو باشید لطفا! بخدا 
شما  به  امیدشان  و  مظلومند  منطقه  این  مردم 
چند  افزایش  این  متاسفانه  که  هاست  نماینده 
صد درصدی دودش تو چشم همه مردم میره در 

انتظار پاسخ هستیم
910...917
جاوید  آقای  به  تبریک  ضمن  عزیز  آوای  سالم 
بیرجند - آقای شهردار کی تشریف می  شهردار 
آورید منتظر تغییر و تحول هستیم چه برنامه ای 
دارید فضای سبز میخواهیم پارک با وسایل بازی 
استاندارد الزم داریم جشن های مردمی خوب - 
نشاط - میدان های زیبا - المان های زیبا - آسفالت 
 مناسب - پاکیزگی و نظافت معابر و خیابان ها - 
در  امکانات  ایجاد   - فرسوده  بافت  به  رسیدگی 
خیابان ها و محله های تازه ساز شمال شهر و...  
قابل  مدیریت همگی  و  ریزی  برنامه  با  خداقوت 

حل است منتظرتان هستیم
915...624
بیرجند،  محترم  فرماندار  و  شهر  محترم  شورای 
نتیجه اقدامات انجام گرفته در خصوص کاهش 
هزینه های صدور پروانه ساختمانی به کجا رسید 
اطالع  تر  سریع  سرما  فصل  شروع  به  با  لطفا 

رسانی فرمایید 
915...592
در سالی که امام خامنه ای سال تولید و اشتغال 
فاقد  و  محروم  استان  در  باالخص  و  نهادند  نام 
است؟کاش  منصفانه  آیا  جنوبی   خراسان  شغل 
را  مردم  عمر  و  وقت  اتالف  از  کمی  مسووالن 
هر  که  دارد  تامل  فهمیدند.جای  می  ادارات  در 
خیلیا  و  میکشد  طول  ماهها  و  روزها  اداری  کار 

یادشون رفته»مردم ولی نعمت مایند«
933...188
سالم من باز نشته تامین اجتماعی هستم حقوق که 
بیست هفتم هربرج پرداخت میشه ولی اگر فرداش 
توی  روز  دو  که  نمیکنند  پرداخت  باشه  تعطیل 
حسابشان بمونه مگر ما روز تعطیلی خرج نداریم 
برج قبل پنجشنبه بود پرداخت نکردند این برج هم 

پرداخت نکردن چونکه به  تعطیلی خورده بود
915...326
سالم لطفأ درمورد بیماران ام اس به مسوالن بگید 
این ها که توان کار ندارند برای خرجی روز مرگی 

خود چکارکنند مسوالن به دادشان برسند
915...494
از  وپرورش  آموزش  محترم  مدیرکل  توجه  قابل 
آنجایی که دمای هوا رو به یخ بندان است وطول 
به حداقل رسیده متاسفانه همکاران مسوول  روز 
جنابعالی  توجه جدی به این امرنداشته وثمره آن 
زیادی  شمار  گرمایشی  سیستم  اندازی  راه  عدم 
ازمدارس ابتدای است وهم زمانی تعطیلی مدارس 
هنگام  آفتاب  غروب  با  عصر  شیفت  در  ابتدایی 
عزیمت این کودکان معصوم از مدرسه  به خانه  که 
معموال مسیرطوالنی را طی مینمایند بامشکالت 
جدی مواجه شدند لذا شایسته است در اسرع وقت 
اقدام عاجل در این خصوص صورت گردد: یکی از 

والدین نگران حقوق کودکان
915...621
با سالم خدمت ریاست .... یک سال شد که اضافه 
کار وکارانه پرسنل  را ندادید چطور بوجه ندارید که 
250میلیارد داخل بانک ... دارید و هرماه سود می 
گیرد وزحمت کشید نیروهای ... را یک سال شد که 
پرداخت نکردید از استاندار محترم ونماینده محترم 
اگر  داریم  رسیدگی  درخواست  عاجزانه  فقیه  ولی 
بودجه ندارند چرا این همه بریز و بپاش وساختمان 

سازی شمارا بخدا نیروها  را دریابید
915...995
خشکی  رفتار  اینقدر  بیرجند  ادارات  همه  چرا 
بیرجند  ادارات  بیاورید  کاله  میگوید  دارند؟تهران 
رفتار  این همه  تهران می فرستند.  را  بدن  سر و 
خشک چه نتیجه ای برای این شهر محروم داشته؟ 
گیری  ازسخت  مملو   ... های  خانه  رفتارکارکنان 
های بی مورد است. منزل بنده عدل است یکسالی 
رفتیم ناصری و تایک ماه دیگر برمیگردیم اما قبول 
نکردنش گفتند مربوط به ما نمی شوید ... دیگری 
بروید.به جای دیگری رفتیم میگن همسرت خیابانه 
عدل بگو کارت ملی خود را درست کنه!مال این 

منطقه بشه. این پاسکاری یعنی چی ؟؟
915...384
توجیه  قابل  اصال  بیرجند  ورودی های  شهرداری 
نیست شهر بازی یا دریاچه مصنوعی یا باغ پرندگان 

چی شد؟؟؟,شما پیگیر باشید آوا خواهشا خواهشا
915...608
اول  متری  بیست  با  تقاطع  در  سرعتگیر  نصب 

مدرس )سعیدی 5 و 8( بسیار ضروریست.
915...212

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

سایه رکود در شهرک صنعتی بیرجند

دکتر جمشید درویش استاد برجسته و محصل دبستان شوکتیه درگذشت

موسس مرکز لرزه نگاری و گروه زمین شناسی و دانشکده پزشکی بیرجند 

دست  به  فرصتی  پیش  روز  چند  صویاتا-  
آوردم تا در یکی از خیابان های شهرک صنعتی 
بیرجند ساعتی را به گشت وبگذارنم و از حال و 
روز صنایع یک خیابان در این شهرک گزارشی 
حاصل  خوانید  می  ادامه  در  آنچه  کنیم  تهیه 
خیابان  یک  در  روی  پیاده  ساعت  یک  همین 

شهرک صنعتی بیرجند است. 

تبلیغ پودر لباس شویی
 در کارخانه تولید لوازم خانگی!

ابتدای خیابان کارخانه ای است که روی تابلوی 
 ، خانگی!  لوازم  تولید  شده  نوشته  آن  ورودی 
مشتاقانه از درب نیمه باز آن داخل می شوم که 
ببینم در شهرک صنعتی بیرجند چه لوازم خانگی 
این  ! دو سوله بزرگ در حیاط  تولید می شود 
کارخانه وجود دارد که در های آن بسته است 
اما سمت راست واحد اداری وجود دارد که وارد 
آن می شوم تا بیشتر از این کارخانه تولید لوازم 
خانگی بدانم. دو نفر در سالن این واحد پشت 
میزهایشان نشسته بودند. روی دیوار نیز تبلیغی 
را  خودم  بود.  نصب  شویی  لباس  پودر  یک  از 
معرفی کردم و خواستم تا با مسئول کارخانه در 
خصوص تولید چند لحظه ای سخن بگویم. دو 
کارمند با تعجب همدیگر را نگاه کردند و باالخره 
، نیست  کارخانه  جا  این  داد:  پاسخ  نفر   یک 

 شرکت پخش است ما یک سالی شده که اینجا 
را اجاره کرده ایم! 

می  صنعتی  های  شهرک  مدیرعامل  گرچه 
گوید که” فقط  واحدهایی که کاربری خدماتی 
 دارند  و  تحت عنوان تعمیرات مجوز گرفته اند؛ 
می توانند در صورت تعطیل شدن  واحد را به 
شرکت خدماتی  دیگری اجاره دهند “اما هر چه 
از  نگاه کردم چیزی  کارخانه  این  تابلوی  روی 

تعمیر یا خدمات مشاهده ننمودم!

بازار خراب است ، فروش نیست!

  به سمت کارخانه رو به رو حرکت می کنم 
یک کارخانه فراوری سنگ که درب بزرگ آن 
داخل  تابلویی  وارد می شوم مگرچه  است  باز 

نشوید”  وارد  هماهنگی  “بدون  که  دارد  وجود 
اما خبری از نگهبانی نیست گویا همه در خط 
تولید مشغول کار هستند. یکی از سوله ها، خط 
تولید آن فعال است کمی نزدیک تر می شوم 
است  بلند  کارخانه  آالت  ماشین  آنقدر صدای 

که صدا به صدا نمی رسد. بنابراین کمی منتظر 
باالخره   . بیاید  بیرون  شخصی  تا  مانم  می 
فردی مرا می بیند و به سمتم می آید . فوری 
کارت خبرنگاری ام را نشانش دادم با اینکه سر 
توضیح  کامال  گذاشت  نمی  موجود  صدای  و 
دهم که برای چه کاری وارد شدم اما خودش 
مرا به یکی از مدیران کارخانه معرفی می کند. 
به او اطمینان می دهم که می خواهم گزارشی 
از مشکالت شهرک صنعتی تهیه کنم . انگار 
. می گوید”  باز می شود  کم کم سفره دلش 
بازار خراب است ، فروش نیست، پول مان از 
سال   11 خورد،  نمی  برگشت  مشتری  سمت 

است که تولید سنگ را شروع کردیم اما به زور 
یک خط تولید را می چرخانیم  آن هم به خاطر 
اینکه 8 کارگرمان بیکار نشوند”. از بانک هایی 
که سود 18 درصدی می گیرند هم گالیه مند 
در   . دارد  مالیات  از  هم  دردی  پر  دل   . است 

مجموع توضیح کاملی به من نمی دهد و می 
خواهد که با شریک دیگرش صحبت کنم .که 
را  کارخانه  قبل  دقیقه  ده  همان  هم  او  البته 
ترک کرده بود. از او خداحافظی می کنم و در 
قسمتی   . اندازم  می  دید  کمی  کارخانه  حیاط 
معدنی  پیکر  غول  های  سنگ  حیاط  این  از 
شده  نوشته  هم  برخی  روی  اند  شده  انباشته 

معدن نهبندان!.

فروش سال به سال کم می شود!

کارخانه بعدی هم تولید سنگ گرانیت است اما 

کمی بزرگتر! وارد قسمت اداری می شوم سراغ 
اتاق  آخرین  به  را می گیرم که  مدیر کارخانه 
مدیرداخلی   . شوم  می  راهنمایی  راهرو  یک 
فروش  برای  و  است  نشسته  آنجا  کارخانه 
می  چانه  و  چک  مشتری  چند  با  محصولش 

زند. کمی منتظر می مانم تا صحبت شان به 
انتها برسد. وقتی خود را معرفی کردم به گرمی 
استقبال می کند و تمایل دارد که حرف بزند. 
از سابقه کار 12 ساله کارخانه می گوید و اینکه 
تا سال 90 فقط یک خط تولید داشته اما پس 
از آن دو خط دیگر هم راه اندازی شده است. 
او هم از فروش کم می نالد و می گوید:” قبال 
سه شیفت کار می کردیم اما االن رکود بازار 
ساخت و ساز باعث شده که همان یک شیفت 
هم به زور کار کند”. او ضعیف شدن برخی از 
معادن استان را نیز دلیل بر کاهش تولید سنگ 
کارخانه اش می داند و می افزاید:” حتی برخی 

شده  هم  تعطیل  گرانیت  مخصوصا  معادن  از 
است “. وی از سرامیک، کاشی و آلومنیوم به 
کارخانه خود  تولیدات  رقبای سرسخت  عنوان 
یاد می کند و می گوید: بسیاری از فروشندگان 
هم خریدشان را از کارخانه های اصفهان انجام 

سنگ  شده  تمام  قیمت  آنجا  چون  دهند  می 
شود.  می  تمام  ارزانتر  برایشان  و  است  کمتر 
وی فصل رونق کارخانه سنگش را تا سال 90 
می داند و می افزاید: بعد از  فرو کش کردن 
پیدا  نزولی  نیز سر  تولید سنگ   ، مهر  مسکن 

کرد و فروش سال به سال کمتر می شود. 

تعطیلی خط های تولید
 یکی پس از دیگری 

وی از تعطیل شدن واحدهای جانبی این کارخانه  
خبر می دهد و می گوید: خط ابزار گیوتین هم 

داشتیم که دیگر تعطیل شده است. بعد از اینکه 
درد و دل های این مدیر تولیدی را شندیدم از 
کارخانه خارج می شوم و راهم در این خیابان 
صنعتی ادامه می دهم. روبه روی کارخانه بزرگ 
هبلکس هست تا چشم کار می کند در محوطه 
کارخانه تولیدات هبلکسی روی هم چیده شده 
اطراف  خیابان  دو  به  تولیدات  این  پای  حتی 

کارخانه هم کشیده شده است! 

خلع ید گردید و تحویل شرکت 
شهرک های صنعتی شد

بعد از هبلکس مجدد به کارخانه سنگ دیگری 
می رسم وارد شده و سراغ مدیرکارخانه را می 
گیرم که می گویند مدیر نیست باید تلفنی با او 
صحبت کنید. به سختی چند کلمه ای از یک 
کارمند حرف می کشم . می گوید بعد از تعطیل 
شدن، تازه یک سال شده که مجدد شروع به 
بیشتر  است.  خراب  خیلی  اوضاع  کردیم.  کار 
مدیر  خود  با  گوید  می  و  دهد  نمی  اطالعات 
صحبت کنید!به راهم ادامه می دهم . قسمتی 
دیگر از این خیابان ملکی است که روی دیوار 
آن نوشته شده “ خلع ید گردید و تحویل شرکت 
کارخانه  این  شهرک های صنعتی شد”. طول 
هم زیاد است هر چه می روم به انتهایش نمی 
رسم و به این می اندیشم که در مکان به این 
اکنون  که  شده  می  تولید  چیزی  چه  بزرگی 

تعطیل و خلع ید شده است. 

کارخانه ای با چند مرغ و خروس!

راستم  سمت  در  باز  چرخانم  می  که  را  سرم 
کارخانه ای است نام یک واحد تولیدی بر روی 
یکی  مشارکت  با  البته  شده  نوشته  آن  تابلوی 
داخل  که  بینم  نمی  بازی  درب  اما  بانکها!  از 
شوم فقط چند تا مرغ و خروس در محوطه آن 
مشغول گشت و گذار هستند. باز هم به راهم 
می  خیابان  این  انتهای  به  و  دهم  می  ادامه 
رسم  یک ساعت از حضورم  در شهرک صعنتی 

گذشته است! 
)Ava.news11@gmail.com(

دانشگاه  اسبق  رئیس  پیکر  کاری-  نسرین 
بیرجند که بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع 
گفت روز پنج شنبه 25 آبان  از محل بیمارستان 
امام رضا )ع( تشییع و در بهشت رضا مشهد به 
خاک سپرده شد. پرفسور جمشید درویش فرزند 
محمدابراهیم در سال 1330 در شهرستان بیرجند 
در محله خیابان چشم به جهان گشود. او  ابتدای 
کودکی را در مکتب علم و فضل آموختن و با 
این جهت  از  و  آشنا شده  قرآن  مبنای  و  قرآن 
از 7  آن  از  نیز مسلط شد. پس  زبان عربی  به 
سالگی وارد دبستان شوکتی شد. پدر وی ابتدا 
کتاب  به  آن  از  بعد  و  داشت  فروشی  خواربار 
فروشی تغییر شغل داد و از این نظر درویش از 
کودکی و از نزدیک با کتاب و کتاب خوانی آشنا و 
بسیار عالقمند شد . وی  پس از کسب دیپلم در 
سال 1349 جهت ادامه تحصیل در رشته زیست 
شناسی به دانشگاه تبریز سفر کردند و از آنجا 
موفق به کسب بورسیه ادامه تحصیل شدند و 
در سال 1353 جهت کسب مدرک فوق لیسانس 
و دکترا به فرانسه مهاجرت کرد.وی همزمان با 
فعالیت در دانشگاه بیرجند در سال 1365 ازدواج 
کردند و حاصل این ازدواج دو فرزند می باشد . 
طی 6 سال فعالیت در این دانشگاه خدمات ارزنده 
ای را از خود به یادگار گذاشت  و در نهایت به 

دانشگاه مشهد منتقل شدند .

 تحصیالت رسمی و حرفه ای 

درویش  از 4 سالگی تا 7 سالگی در مکتب به 
وارد  سالگی   7 از  و  پرداخت  می  اندوزی  علم 
 1343 سال  در  آن  از  پس  و  شوکتی  دبستان 
وارد دبیرستان شوکتی شد. پس از کسب دیپلم 
وارد  شناسی  زیست  رشته  در   1349 سال  در 
لیسانس   ، سال   4 طی  و  شده  تبریز  دانشگاه 

گرفت  دانشگاه  آن  از  را  خود  شناسی  زیست 
لیسانس  رده  در  اول  رتبه  به کسب  توجه  با   .
موفق به اخذ بورسیه جهت ادامه تحصیل شد 
سال  در  فرانسه  زبان  دوره  گذراندن  از  پس  و 
 4 طی  کرد  مهاجرت  فرانسه  کشور  به   1353
سال موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس و دکترا 
آکادمی  از  تکامل  و  بیوسیستماتیک  زمینه  در 
علوم مون پلیه شدند . رساله دکترای در زمینه 
بیوسیستماتیک و تکامل جوندگانی مثل موش و 
موش کشتزار بوده است که پس از دفاع از آن 

در سال 1357 به ایران بازگشتند .

 مشاغل و سمتهای مورد تصدی 

حیوانات  پرورش  مرکز  بنیانگذار  درویش 
انستیتوی علوم تکاملی دانشگاه مون پلیه است. 
تعهد  به  توجه  با  دکترا  مدرک  کسب  از  پس 
خدمتی که به دانشگاه تبریز داشت  ، به تبریز 
رفته و از سال 1357 در آنجا شروع به تدریس 
کرد . پس از انقالب فرهنگی تا 1363 مدیریت 
گروه زیست شناسی دانشگاه تبریز را بر عهده 
داشت . نماینده گروه زیست شناسی در کمیته 
زیست شناسی ستاد انقالب فرهنگی در جهت 
بررسی کتب و تدوین برنامه های جدید زیست 
شناسی بودند . از سال 1363 به مدت 4 سال به 
پیشنهاد وزارتخانه به عنوان رئیس مجتمع عالی 

بیرجند شروع به کار کرد.

برگزار کننده سمینار 
برسی موانع پیشرفت جنوب خراسان

تاسیس مرکز لرزه نگاری و تاسیس گروه زمین 
شناسی و دانشکده پزشکی دانشگاه بیرجند و نیز 
راه اندازی شعبه ای از مرکز تحقیقات کویری 

بیرجند  دانشگاه  در  تهران  دانشگاه  بیابانی  و 
کننده  برگزار  . همچنین  است  کارهای وی  از 
های  پیشرفت  موانع  و  عوامل  بررسی  سمینار 
فرهنگی و آموزشی جنوب خراسان و هجدهمین 
کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه بیرجند بود . 
از سال 1366 از ریاست دانشگاه بیرجند استعفا 
داد و به دانشگاه مشهد منتقل شد . وی  سال 
ها مدیر گروه زیست شناسی ، معاون پژوهشی 
دانشجویی  و  آموزشی  معاون   ، علوم  دانشکده 
دانشکده علوم ، مدیر پژوهشی دانشگاه و مدیر 

گروه پژوهشی جونده شناسی بود. 

استاد نمونه سال 1387

شادروان دکتر درویش در سال 1387 به عنوان 
انتخاب شد. ایشان مؤسس  استاد نمونه کشور 
فردوسی  دانشگاه  پژوهشی جانورشناسی  مرکز 
مشهد بود و از سال 1392 تاکنون ریاست آن را 
به عهده داشت.از مرحوم دکتر جمشید درویش 
بیش از صد مقاله در نشریات معتبر بین المللی 
و داخلی به چاپ رسیده و بیش از 40 مقاله در 
ارائه شده  داخلی  و  المللی  بین  کنفرانس های 
است. وی مؤلف چهار عنوان کتاب و مترجم پنج 
عنوان کتاب دیگر بود. همچنین از او سه اختراع 
به ثبت رسیده است. دکتر درویش بیش از 60 

طرح پژوهشی نیز اجرا کرده است.

توصیه دکتر درویش
 به همکاران جوان و دانشجویان

تالش کنید و با سعه صدر و پیگیری زیاد فکر 
و ایده ای را که دارید به مرحله عمل برسانید و 
از راه سختی که در پیش دارید خسته نشوید؛ 
زیرا آنچه را که ما در حال ساخت آن هستیم ، 

بسیار نو وبدیع است و جامعه با آن آشنا نیست و 
نیاز به تالش زیاد است تا بتوانیم آنها را نهادینه 
کنیم و باید باور داشته باشیم که جامعه ما به 
 محورهای مربوط به تنوع زیستی نیازمند است .

جامعه  است  پژوهش  که  باشید  داشته  توجه 
دیده متاسفانه  اما   . آموزش  نه  و  سازد  می   را 

 

می شود که بخش اعظم فکر دانشگاه معطوف 
به آموزش است و هرگز حاضر نیست به بدنه 
پژوهشی دانشگاه توجه کند و می طلبد که نسل 
پژوهشی  به سیستم  را  آموزشی  جوان سیستم 
تغییر دهد تا اینکه عضو هیات علمی به عنوان 
و  ابتکار  و  مدرس  نه  شود  شناخته  محقق 
خالقیت و تفکر آنها بر سر کالس حاضر شدن 
و تدریسشان مقدم باشد . راه زیادی را پیش رو 

داریم تا از یک دانشگاه مدرسه ای شکل به یک 
دانشگاه تحقیقاتِی محقق پرور گذر کنیم .

پیام تسلیت رئیس دانشگاه فردوسی 
به مناسبت درگذشت جمشید درویش

فردوسی  دانشگاه  رئیس  کافی،  محمد  دکتر 
مشهد هم در پیامی به مناسبت درگذشت استاد 
درگذشت  تأسف بار  خبر  است:  آورده  درویش 
همکار گران قدر زنده یاد دکتر جمشید درویش، 
دانشگاه  زیست شناسی  پیشکسوت  استاد 
دل هایمان  بر  بزرگ  اندوهي  مشهد  فردوسي 
تالش  سال ها  طي  ایشان  ارزنده  نهاد.خدمات 
دانشکده  زیست شناسی  گروه  استاد  به عنوان 

زیست شناسی  انجمن  فعال  عضو  و  علوم 
نیست.  پوشیده  دانشگاهي  جامعۀ  بر  کشور 
و  علم  عرصه  در  نه تنها  که  برجسته ای  استاد 
شناخت ناشناخته های عالم جانداران سرآمد بود، 
بلکه استاد ادب و محبت و متانت بود. بی شک 
نام و یاد او همواره زنده و جاودان خواهد ماند! 
دکتر جمشید درویش سال ها نقش پررنگی در 
برنامه ریزی های کالن زیست شناسی در سطح 
تخصصی  رشته های  تأسیس  ازجمله  کشور 
جانورشناسی داشت. از خداوند متعال براي آن 
مرحوم علّو درجات و رحمت الهي و براي خانواده 
دانشگاه  دانشجویانش در  و  داغدار و همکاران 
فردوسي مشهد صبر و شکیبایي آرزومندم. یاد 

و خاطر بزرگان علم، پاینده باد.

تسلیت استاندار خراسان جنوبی
 به مناسبت درگذشت پروفسور درویش

استاندار خراسان جنوبی نیز درگذشت پروفسور 
زیست شناسی  برجسته  استاد  درویش  جمشید 
کشور و از مفاخر و مشاهیر خراسان جنوبی را 
تسلیت گفت.محمد مهدی مروج الشریعه ضمن 
استانی  هم  ایشان،  محترم  خانواده  به  تسلیت 
های عزیز و شریف، جامعه علمی و دانشگاهی 
تسلیت استاندار خراسان جنوبی در سومین روز 
و  کشور  درویش  جمشید  پروفسور  درگذشت 
از  استاد فرزانه پروفسور درویش،  استان گفت: 
مفاخر  و  زیست شناسی کشور  برجسته  اساتید 
از چهره  ارزشمند خراسان جنوبی و  و مشاهیر 
های ماندگار علمی و دانشگاهی استان هستند 
که منشأ خدمات ارزنده ای در عرصه علمی و 
فرهنگی کشور و نیز خراسان جنوبی بوده و در 
دوره تصدی در سمت ریاست دانشگاه بیرجند 
نیز خدمات ماندگاری از خود به جای گذارده اند.

ساعت به وقت سکوت  
عکس ها از برزجی
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ضرب المثل محلیو

داستان گم شدن مال

روزی مال خرش را گم کرده بود مال راه می رفت 
و شکر می کرد. دوستش پرسید حاال خرت را گم 
کرده ای دیگر چرا خدا را شکر می کنی؟ مال 
گفت به خاطر اینکه خودم بر روی آن ننشسته 

بودم و اال خودم هم با آن گم شده بودم!؟

ماه بهتر است

روزی شخصی از مال پرسید: ماه بهتر است یا 
سوالی  چه  این  نادان  ای  گفت  مال  خورشید!؟ 
است که از من می پرسی؟ خوب معلوم است, 
خورشید روزها بیرون می آید که هوا روشن است 
شبهای  ماه  ولی  نیست!  وجودش  به  نیازی  و 
تاریک را ورشن می کند, به همین جهت نفعش 

خیلی بیشتر از ضررش است

  اسوده کسی که خر نداره از کاه وجویی خبر نداره :هرچه دارایی کمتری داشته باشی راحت تر هستی
 ُهمچ اسیا باش  درشت بِستو ونرم پس ده  : همیشه گذشت داشته باش

طنز نگاشت

نقد فیلم آرگو

از  چند  تنی  درخواست  به   - تندرو 
فیلم  نقد  به  برکف  مریدان همیشه جان 
سخیف آرگو اثر بِن اَفلِک می پردازم. 
است.  بدی  فیلم   Argo-آرگو خب 
بود  ننشسته  خانواده  و  نبود  زشت  اگر 
اش حواله  خوبی  چندان  نه  جاهای   تا 

آن  با  افلک  بن  مردک  کردم.  می   
لباس های کاپیتانی آمده برای من فیلم 
فیلمش  که  حالی  در  ساخته،  اسکاری 
در حد جشنواره عمار هم نیست. اصال 
این  دیدن  با  شود  می  منقلب  آدم  حال 
و  ریش  آدم  مشت  یک  آمده  فیلم. 
گذاشته  را  مدرن  ماقبل  خنگ  پشمی 
ها همگی  ها، و آمریکایی  ایرانی  برای 
به  پایبند  و  پوش  جلیقه  و  خوشتیپ 
خانواده. من خودم آمار موثق دارم که 
آمریکایی ها یکی درمیان شناسنامه شان 
این.  از  این  نزن.  زر  پس  دارد.  مشکل 
ثانی یکی از طرف سیا آمد همه را  در 
برگ  هم  ما  کرد،  فرار  و  برد  برداشت 
چغندر بودیم؟ اینجوریه؟ خب مغززنگ 
زده، فیلم میخوای بسازی یک چیز بساز 
که بگنجه، آخه صبح ناشتا و کله پاچه؟ 
اینجا،  ریخته  ول  ایرانی  همه  این  ثالثا 
رفتی از ایرانیان مقیم واشنگتن سی دی 
فارسی  لهجه  آن  با  که  کردی  استفاده 
صحبت کردنشان فاتحه فیلم را بخوانند؟ 
تا   100 حداقل  زدی،  می  زنگ  یک 
بودند  حاضر  هوادارانم  از  پسر  و  دختر 
بیایند توی فیلمت، که قدری پیچ و مهره 
های آن گروگان عینکی را سفت کند تا 
اینقدر لق نزند، در ازای فقط یک برگ 
ویژه  های  جلوه  با  هم  بعدش  اقامت. 
برداشتی میدان شهیاد ساختی؟ بزرگراه 
همت ات کو؟ توی بازار تهران سال 58 
کولر گازی چیکار می کرد آخه گور به 
بود سریال ستایش رو  تابلو  گور شده؟ 
پالکاردهای  بعدش  بودی کلک!  دیده 
فونت  با  نه  بود،  نویس  موقع دست  آن 
B Elham شیک و مرتب، آخه تو چقدر 

کره خری بِن؟ 
بی  های  سوتی  این  همه  اصال  حاال 
سکانس  آن  توی  بیخیال.  را  سروصدا 
فرودگاه  گریز  و  تعقیب  درنیامده 
مهرآباد، چرا از ماشین های FBI استفاده 
و  بده  توضیح  من  برای  اینو  کردی؟ 
چاقالوی  آخه  آوا.  شماره  به  بفرست 
فوقش 4  مهرآباد،  فرودگاه  توی  زشت 
 FBI تا جیپ بود اون موقع، نه کادیالک
با لوگوی نیروی انتظامی که 13 سال بعد 
حق  آیا  توضیحات  این  با  شد.  تاسیس 
ندارم طوری حالت رو بگیرم که دوباره 

سمت دوربین فیلمسازی نری؟ 
مرگ بر همون کشورت. 

شاهرخ بایرامی- عموی ما می گوید خشونت خیلی چیز 
بدیست. او یکی از فعال ها در مهارتهای کنترل خشم است 
و عقیده دارد اگر آدم تفریحات سالم انجام دهد، حواسش 
از خشونت پرت می شود. تفریحات ما خیلی سالم است و 

بیشتر با کرفس و سایر سبزیجاِت سالِم آب پز! انجام می شود. 
مثال عمویمان سیب زمینی آب پز را روی سِر ما می گذارد 
و از دور با چاقو نشانه گیری می کند. خیلی تفریح خوبی 
است فقط بعضی وقت ها کمی درد و خونریزی دارد که با 

چند بخیه و همان غذاهای آب پز موقوی خوب می شود.
نیست.  غافل  هم  ای  رایانه  سالم  تفریحات  از  عمویمان 
نام  به  کرده  نصب  برایمان  دار  چالش  بازی  یک  او 
نظر  به  اسمش خیلی مسخره  قول عمو،  به  آبی!  نهنگ 
می رسد، آخر مگر ما نهنگ خشکی هم داریم که نام 
آبی  خِر  اگر  باز  اند. حاال  آبی گذاشته  نهنگ  را  بازی 
محیط  به  که  همین  ولی  چیزی!  یک  بود  گاِوآبی  یا 
زیست و جانوران دریایی پرداخته، معلوم می شود بازی 
به حال  تا  آموزنده و سالمی است. عمویمان می گوید 
به  باید  ما  و  اند  داده  بازی  این  پای  را  نفر جانشان  چند 
پاسداشت خون آنها هم که شده بازی را به پایان برسانیم.

ما و عمویمان برای تخلیه هیجان و سرکوب خشم انجام می 
دهیم، برای تماشای فوتبال به استادیون می رویم. ولی از 
آنجایی که تقریبا همه برای همین کار می آیند بعضی وقتها 
تخلیه ها قاطی و پاتی می شود و مردم هیجان ها را روی 
سر و صورت هم خالی می کنند. همین چند روز پیش که 
رفته بودیم دربی، کمی هیجان روی ما هم خالی شد و 

به همراه 183 نفر دیگر به مرحله بعد رفتیم. من خودم به 
عمویم گفتم که مصدوم فایده ای ندارد و باید مثل مورتال 
کامبت 6، بزنیم چشم و چال طرف را کف خیابان بریزیم.
دیروز همان عموی ما بدون وام به خانه نیامد بلکه ما به 
نینجای  ما  نبود.  خشمناکین  اصالً  اما  رفتیم،  کالنتری 
پرسیدیم چرا؟ عمویمان دست  و  پوز کردیم  را  هشت 
نفر را در  با قَمه، یک  بندش را جابجاکرد و گفت که 
یکی  آن  است.  کرده  مثلث  دایره-   - دوضربدر  مترو 
عمویمان پرسید بانک به تو وام نداده، چه ربطی به آن 
تا جواب  بلندشد  این یکی عمویمان  بنده خدا داشت؟ 
آن یکی عمویمان را بدهد که، دکتر گفت کبودی چشم 
ما تا شش روز دیگر خوب خوب می شود، پدربزرگ 
به آشناها می گوید آن یکی عمویمان رفته قبرس برای 
کار و تجارت و به زودی اورا از قبرس می آوریم خانه. 
مثل  شدیم  بزرگ  وقتی  که  گیریم  می  نتیجه  ما 
ولی  شویم  مسلط  درونمان  خشم  به  عمویمان 
کنیم. تمام  را  آبی  نهنگ  چالش  این  باید  اول 

نهنِگ آبی ات را قورت بده! 

مسعود مرعشی- قدیم ها وقتی یه خانوادۀ بی بضاعت 
یه  کنه،  تهیه  جهیزیه  دخترش  برای  خواست  می 
به  رو  جهیزیه  کمبود  خرید  و  شد  می  پیدا  پهلوانی 
تو  پسندیده  عادت  همین  دقیقا  االن  گرفت.  می  عهده 
وقتی  که  اینجوریه  یعنی  هست.  ما  فوتبال  های  تیم 
میاد  پهلوانی  یه  میشه،  انتقاالت  و  نقل  فصل  اواخر 
تیمت  تو  خالی  جای  تا  چند  گه  می  تیم  سرمربی  به 
خیلی  طرف  میگه،  رو  عدد  مربی  که  بعد  و  داری 
با  ما  قصه  فردین  من«.  با  »اون  گه  می  وار  فردین 
کدوم  طرف  از  یا  بخوره  بار  بهش  کجا  اینکه  به  توجه 
خارج  ره  می  بیاد  اس  ام  اس  براش  آخری  لحظه  توِر 
های بازیکن  عملکرد  از  دی  سی  تایی   ۱۴ پک  یه   و 

 مورد نظرش رو میاره ایران، مربی هم وقتی فیلم ها رو 

 می بینه، بازیکن رو به سبک عقد های غیابی می پسنده.
بیفته  نه  توش  خیر  کار  ذارن  نمی  هم  تیم  مسئوالن   
بازیکن میاد  و سریع قرارداد رو امضا می کنن. بعد که 
این  که  میشه  شوکه  اول  برخورد  تو  مربی  ایران،  تو 
تره  چاق  خیلی  یا  داره  فرق  دیدم  فیلم  تو  که  اونی  با 
تو  این جادوی سینماست و  بعد که بهش می گن  ولی 
تو  تونه  می  عینک  یه  حتی  و  کنن  می  گریم  فیلمها 
گریم سن بازیگر رو سی سال اضافه کنه، قانع می شه. 
ممکنه  قضا  از  که  پزشکی  تست  برن  می  رو  بازیکن 
بازیکن چهار تا پارگی یا مریضی هم داشته باشه، مربی 
قبل  مگه  پزشکی  تست  میگه  و  ره  نمی  بار  زیر  اول 
خوبیت  دیگه  میگن  تیم  مسئوالن  اما  نیست،  قرارداد 
نداره وقتی رو بازیکِن مردم اسم گذاشتیم بزنیم زیرش. 

ورزش  بزرگان  سفیدی  ریش  و  و جدل  بحث  کلی  بعد 
بیاد  بازیکن  که  میشه  راضی  مربی  باالخره  سینما  و 
بازیکن  تمرینات  تو  بینه  می  مربی  وقتی  تمرینات.  تو 
عصبی  خیلی  بکنه  کنترل  رو  توپ  یه  تونه  نمی  حتی 
همگی  هم  ما  های  مربی  که  اونجایی  از  اما  شه  می 
ماخوذ به حیا هستن و با درس گرفتن از فحوای ضرب 
شمرن«  نمی  رو  کشی  پیش  اسب  دندون   « المثل 
به  صرفا  بازیکن  از  کنه  می  سعی  و  گه  نمی  چیزی 
فصل  کنه.  استفاده  تمرینات  تو  نارنجی  مخروط  عنوان 
تموم می  بازیکن  به  دقیقه  دادن حتی یک  بازی  بدون 
از  خودش،  کشور  گرده  برمی  ما  قصه  بازیکن  و  شه 
گیره، می  دوش  یه  خونه،  رسه  می  که   فرودگاه 
مهمون  خیلی  مردم  ایران  تو  که  کنه  می  مصاحبه  یه   

نوازن و مواد مصرفی و نوشیدنی خیلی راحت پیدا میشه 
 بعد می ره فیفا یه شکایت از تیم می کنه و صبر می کنه

بعدی  فصل  برای  و  بشه  پیدا  دیگه  جوانمرد  یه  تا   
قرادادش رو با یه تیم دیگه جفت و جور کنه.

بازیکن ساالدی

مسعود مرعشی- چند وقت پیش از پسر همکارم پرسیدم 
بچه  اونجایی  »عالی«از  گفت:  بهم  شده،  چند  معدلت 
بزرگترت  تو سرش که جواب  زدم  تا  دو  بود  یکم سرتق 
ارزشیابی  سیستم  این  اسم  فهمیدم  بعد  بده،  درست  رو 
توصیفیه، واال ما قبال توصیف رو فقط تو سن بلوغ داشتیم 
ابهامات اساسی  از  اونم تو خلوت خودمون. اصال یکی  و 
برای من تو سیستمهای جدید آموزشی شیوه نمره دهی 
بود،  نمره  باالترین  بیست  ما  زمان  آموزهاست،  دانش  به 
نوزده داداش بیست بود و تا آخر همین سیر برادر خواهری 

ادامه داشت اما االن مکانیزم نمرات مثل فال حافظ می 
مونه، هرکس با نیتی که داره برداشت خودش رو از نمره 
می کنه.از طرف دیگه سوال »عمو جون کالس چندی« 
همیشه جز سخت ترین سواالِت زندگی من بوده، چه تو 
جواب  از  خاصی  دالیل  به  خودم  که  آموزی  دانش  دوره 
از  گهگاه  که  حاضر  حال  در  چه  رفتم،  می  طفره  دادن 
پرسم  می  آشنا  و  دوست  های  بچه  از  کنجکاوی  روی 
که  داشتیم  کنکوری  تا  سه  خانواده  تو  ما  امسال  مثال   .
دانشگاهی  پیش  یکی  بود  دبیرستان  یکی کالس چهارم 

آموزی  دانش  از  اگه  شما  االن  همین  دوازدهم.  یکی  و 
بپرسید کالس چندمه باید با یک تبدیل واحد جواب رو با 
مقطع تحصیلی زمان خودتون معادل کنید تا بفهمید حدودا 
کجای کار قرار داره. اصال یکی از اپلیکیشن های کاربردی 
افزار تبدیل مقاطع تحصیلیه. )برای خرید  این روزها نرم 
این محصول به همراه ژل سه کاره و مترجم همراه تنها 
به مبلغ ۴۹۹ هزار ریال، عدد یک را به سامانه ۳۰۰۰۶۱۶۳ 
پیامک کنید.(اما علی رغم همه این تغییرات تو نظامهای 
آموزشی نهایتا دانش آموزها به نتیجه واحدی می رسن، 

دوره ما می زدن تو سرمون که باید دکتر مهندس بشیم 
لیست  بعنوان  همه  که  بود  یکسان  صدتایی  لیست  یه  و 
از کنکور ارسال می کردیم و براساس  بعد  انتخاب رشته 
قسمت می رفتیم حسابداری می خوندیم. االن از روز اول 
به بچه میگن خودت در مورد آینده ات تصمیم بگیر، چند 
کبری«  »تصمیم  شدن  حذف  بخاطر  بچه  که  اول  سال 
نمی دونه تصمیم چیه. بعد که استعدادش رو خودش کشف 
کرد و تصمیم گرفت، امکانات می خواد که قاعدتا نیست و 

سرخورده می شه و باز می ره حسابداری می خونه.

عموجون کالس چندی؟

شعر طنز

حکایت طنز

هرکه کرد این دوره شوهرشد پشیمان

باز شوهر بی بهانه
با ادایی کودکانه

هیکل چون استوانه
میکند غر غر به خانه
یادم آید روز اول

گردنش کج, دست و پا شل
پیش بابا موش می شد

سرخیش تا گوش می شد
دختری افتاده بودم
مهربان و ساده بودم

نرم و نازک
شاد و چابک

چشمهایم همچو آهو
عطر موهایم چو شب بو

می شنیدم از لب او
حرفهایی همچو جادو
من غالم خانه زادت 

جان دهم هر دم به یادت
گر نیایی خانه ی من

می گریزد روحم از تن
بعد از آن گفتار زیبا

خام گشتم من همانجا
شد به پا جشن عروسی

کیک و شام و دیده بوسی
بعد از آن دیگر ندیدم
هرگز آن اوقات بی غم
قسمتم یک مرد جانی
اندکی لوس و روانی
بی اراده همچو یابو!

پرخور و مغرور و پر رو
بشنو از من جان خواهر

هر که کرد این دوره شوهر
خاک بر سر گشت و حیران

شد پشیمان,شد پشیمان, شد پشیمان
شد پشیمان,شد پشیمان, شد پشیمان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 4740 و شناسه ملی 10360062317
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند 
)سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11  به آدرس شهرستان بیرجند 
خیابان ارتش - سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار می گردد. بدینوسیله 
از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی 
نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور به هم رسانند. 
الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه )در خصوص تغییر سال مالی 

شرکت( ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی- تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملی 14003999025 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی 
خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11 به آدرس شهرستان طبس- بلوار 
 امام رضا )ع( - ساختمان شماره 2 معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس برگزار 
می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در 
دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز 

و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 
الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه )در خصوص تغییر سال مالی 
شرکت( ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: تصمیم گیری در خصوص انتخاب 

بازرسین قانونی - تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی
هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامي خاص( 

ثبت شده به شماره: 4819  و شناسه ملی: 10360063259
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی 
خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/09/12 در محل خراسان جنوبی- 
 درمیان- جنب میدان ابوذر- سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان برگزار مي گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن 
معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر 

در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه )درخصوص تغییر سال مالی 
شرکت( ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: تصمیم گیری در خصوص انتخاب 
بازرسین قانونی - تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی- انتخاب روزنامه جهت درج 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  هیئت مدیرهآگهی های شرکت
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 4726 و شناسه ملی 10360062150 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف 
)سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 9 و 10 صبح روز شنبه مورخ 96/9/11 در محل 
 سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف به کدپستی شماره 9735111498 
برگزار می گردد. )تلفن: 32473790-056( بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی 
صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اصل معرفی نامه )با درج  عناوین مجمع 
عمومی عادی و فوق العاده و تاریخ برگزاری مجامع( از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه 
ملی، تاریخ ثبت و کد ملی و تاریخ تولد روز/ ماه/ سال نماینده(  در روز و ساعت مقرر در محل 
 مذکور حضور به هم رسانند. الف: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصالح ماده 17 اساسنامه 

)در خصوص تغییر سال مالی شرکت( ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی- تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه 

حسابرسی
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادي به طور فوق العاده شرکت صندوق 
حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره: 4319    شناسه ملي: 10360057695
به اطالع کلیه سهامداران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان 
درمیان می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 9 صبح و جلسه مجمع عمومی عادي 
به طور فوق العاده صندوق مذکور راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1396/9/12در محل سالن 

اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان برگزار می گردد .
الف( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : اصالح ماده 19 اساسنامه )در خصوص تغییر سال مالي(

ب( دستور جلسه مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده :1- تصمیم گیري در خصوص انتخاب بازرسین 
قانوني 2- تصمیم گیري در خصوص انتخاب موسسه حسابرسي3- انتخاب روزنامه جهت درج آگهي هاي 

هیئت مدیرهشرکت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950415 اجرایی تعداد 2750 عدد لوالی کابینت هر کدام 17/000 ریال جمعا به مبلغ 

46/750/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای احمد افشان به مبلغ 49/957/728 ریال در حق آقای محمد حسن نژاد و مبلغ 
2/125/000  ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه  تاریخ 1396/09/12 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(  09159639065 - علی آبادی 
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نقش خانواده و اجتماع در یادگری دانش آموزان

اجتماعی  توانمندیهای  مقایسه ی  طریق  از  همساالن 
می گذارند.  تاثیر  یکدیگر  انگیزه های  بر  یادگیری  و 
دانش آموزانی که در جمع همساالن پذیرفته تر هستند 
و مهارتهای برقراری ارتباط بیشتری دارند معموال در 
از طریق  بهتر عمل می کنند. همساالن  مدرسه هم 
بحث و گفتگو چیزهای زیادی به یکدیگر می آموزند. 
ارتباط با همساالن جنبه های منفی و مثبت زیادی دارد 
از جنبه های مثبت این است اگر گروه همساالن افراد 
موفقی باشند تاثیر مثبت و عمیقی بر یکدیگر دارند و 
موجب رشد انگیزه های تحصیلی، اعتماد به نفس و 
البته عکس آن هم  قابلیتهایشان است.  بیشتر  کشف 

می تواند نتیجه منفی داشته باشد.
و  کودک  تحصیلی  انگیزه  در  بسزایی  نقش  خانواده 
نوجوان دارد. وضعیت خانوادگی، نوع پرداختن به تربیت 
بچه ها، کسب تجربیات خاص در محیط خانه موثر است. 
تربیت  اهمیت دخالت در  به  والدینی که  بعنوان مثال 
فرزندان خود آگاه ترند و محیط خانه را برای اینوع کارها 
آماده تر می کنند فرزندان با انگیزه تر هستند تا خانواده های 
تر در  که درگیر مسائل خودشانند. خانواده های موفق 
تربیت فرزندان سعی می کنند از روشهای استفاده کنند 
تا محیط مساعدی برای فرزند ایجاد کنند منجمله اینکه:
1-  میزان حمایت چه مقدار باشد و  تالش را با توجه 

به تواناییها و نقاط ضعف فرزند برای او مدنظر قرار دهند.
ایجاد او  برای  صمیمی  و  عاطفی  امن  محیط   -2 

 می کنند که فرزند هدفها و ارزشهای والدین را مهم 
می شمارد و تالش مضاعف کند. 

3- والدین با تجربه های ناب آموزشی و عادتهای مناسب 
مانند کتابخوانی از دوران کودکی عالقه و اشتیاق به 

تحصیل را در او بیدار نگه می دارند.

نزاع چهار نفر بر سر انگور

چهار نفر, با هم دوست بودند، عرب، ترک، رومی و ایرانی, 
مردی به آنها یك دینار پول داد. 

ایرانی گفت: »انگور« بخریم و بخوریم. عرب گفت: نه! 
من »عنب« می خواهم, ترک گفت: بهتر است »اُزُوم« 
بخریم. رومی گفت: دعوا نکنید! استافیل می خریم, آنها 
به توافق نرسیدند. هر چند همة آنها یك میوه، یعنی 
انگور می خواستند. از نادانی مشت بر هم می زدند. زیرا 
زبان  به  کدام  هر  نمی دانستند.  را  نام ها  معنای  و  راز 
زبان دان  دانای  مرد  یك  اگر  می خواست.  انگور  خود 
این  با  و می گفت من  آشتی می داد  را  آنها  بود،  آنجا 
یك دینار خواستة همه ی شما را می خرم، یك دینار 
هر چهار خواستة شما را بر آورده می کند. شما دل به 
من بسپارید، خاموش باشید. سخن شما موجب نزاع و 
دعوا است، چون معنای نام ها را می دانم اختالف شماها 
در نام است و در صورت, معنا و حقیقت یك چیز است.

من چه سر کار باشم، چه در خانه،
 یا در سفر، همیشه تعدادی کتاب 

همراهم دارم که منتظر خواندنشان هستم.

تکنولوژی فقط ابزار است. برای اینکه بتوانیم به 
کودکان انگیزه دهیم و آنها را به همکاری با یکدیگر 

تشویق کنیم، معلم از همه چیز مهمتر است.

من دست خالی آمدم ، دست من و دامان تو
سرتا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو

تو هر چه خوبی من بدم ، بیهوده بر هر در زدم
آخر به این در آمدم ،باشم کنار خوان تو

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

ارزش انجام دادن دارد است.

ایمان یعنی برداشتن
 قدم اول حتی وقتی

 تمام مسیر را نمی بینی.

عقل سالم حکم می کند که همیشه برای هر حادثه ای آماده  
باشیم. حداقل فایده این کار آن است که ذهن مان از لحاظ 
روانی برای حوادث غیرمترقبه و اتفاقات بعد از آن آماده 
می شود. سراغ دکتر ابراهیمی مقدم، روان شناس، رفته ایم 
برابر  در  غالبا  ما  بپرسیم.ببینید؛  این خصوص  در  او  از  تا 
عواطف مان احساس درماندگی می کنیم. شاید در عین حال 
که می دانیم در امان هستیم احساس ترس هم بکنیم و در 
مواجهه با تهدیدهای جزیی وحشت زده شویم. شاید این را 
دریافته باشید که هنگام مخالفت های جزیی و بی اهمیت 

با کسانی که دوست شان داریم، شدیدا عصبانی می شویم.
ما  متوجه  ناشناس  فرد  یک  سوی  از  که  انتقادی  اندک 
باعث تضعیف روحیه ما می شود. ممکن  می شود، گاهی 
برویم  در  کوره  از  راه بندان  در  کردن  گیر  دلیل  به  است 
باشد،  اینکه در کارهای روزمره درنگی وجود داشته  از  و 
ناشکیبا و عصبانی شویم. حاال در نظر بگیرید که خدای 
نکرده فرد در اثر زلزله دچار دشواری های روانی، اقتصادی 
و غیره شده باشد. طبیعی است که بر بهداشت روان اش 
نیز  خودمان  نظر  از  حتی  غالبا  ما  احساسات  بگذارد.  اثر 

غیرمنطقی هستند.
یعنی ما می توانیم احساسات مان را مهار کنیم؟

خیلی ها معتقدند که رویدادهای خاصی مثل زلزله، توفان، 
از دست دادن یک عزیز و حتی قبول نشدن در دانشگاه، 
ما  در  عاطفی  واکنش های  ایجاد  باعث  خودکار  طور  به 

می شوند، درست مثل آنکه دکمه دستگاهی را فشار داده 
باشیم. حتی برخی روان شناس ها این باور را دارند که ویژگی 
اصلی عواطف و هیجان ها آن است که این امور را تحت 
عنوان انفعال یا تحریک عاطفی تجربه می کنیم، نه کنش ها 
و اعمال، یعنی به عنوان چیزهایی که بر ما حادث می شوند، 
نه کارهایی که انجام می دهیم ولی واقعیت این است که 
می توانیم با استفاده از روش هایی خیلی از این استرس ها را 

در کنترل خود درآوریم.
این  که  می شود  باعث  چیزهایی  چه  داشتن 

حاالت روانی کمتر رخ بدهد؟
یکی از دالیلی که افراد به شدت دچار مشکالت روانی در 
اثر زلزله می شوند، آن است که حس می کنند هیچ گونه 
مهاری بر این رویداد طبیعی ندارند. اگر افراد آموزش هایی 
دیده باشند که مثال بدانند هنگام زلزله به کجا پناه ببرند و 
چه اقداماتی انجام دهند، حس  خواهند کرد که می توانند تا 
حدودی بر موقعیت مسلط شوند لذا کمتر آسیب می بینند. از 
طرف دیگر اگر می شد وقوع زلزله را پیش بینی کرد، حتی 
اگر کار خاصی هم نمی توانستیم انجام بدهیم، احتماال کمتر 
زلزله می شدیم. از  روانی حاصل  ناخوشایند  دچار حاالت 
پیش بینی پذیری می تواند به مهار چنین استرس هایی کمک 
کند و یا صرفا با گفتن اینکه چه زمانی نباید نگران آن 
محرک باشیم، ما را یاری دهد. ژاپنی ها که به طور شدید 
از  کمتری،  اضطرابی  عالیم  دارند  قرار  زلزله  معرض  در 

خودشان نشان می دهند! شاید یکی اش به این دلیل باشد 
که در واحدهای مسکونی زندگی می کنند که در مقابل 
زمین لرزه ها مقاوم سازی شده اند و همین طور آموزش های 
و  دارند  مهار  احساس  یعنی  می بینند،  کودکی  از  را  ویژه 
دوم اینکه تا حدی با بررسی نشانه ها و عالیم وقوع برخی 
زلزله ها را پیش بینی می کنند. از طرف دیگر، انسان موجودی 
اجتماعی است و به نظر می رسد حمایت اجتماعی نیز، در 

برابر آثار استرس زلزله مثل سپر عمل می کند.
رابطه سالمت روان و کیفیت زندگی

حداقل در 5 زمینه می توان حمایت اجتماعی را به کار برد:
* رابطه عاطفی: گوش دادن به مشکالت مردم، هم دردی 
کردن، گریه کردن، درک کردن و اطمینان خاطر دادن به آنها

*کمک ابزاری: حمایت مالی که رفتار انطباقی را تسهیل 
زلزله وام های  از  برای مثال دولت می تواند پس  می کند. 
بدون بهره به بازماندگان بدهد تا خانه های خود را بازسازی 
چادر،  غذا،  می توانند  کمک رسانی  سازمان های  کنند. 

پوشاک، دارو و پناهگاه موقت برای مردم فراهم  کنند.
* اطالعات: راهنمایی و هدایت مردم به منظور افزایش 

توانایی آنها برای مقابله با بحران.
این نوع  بازخورد دیگران در مورد رفتار فرد.  ارزیابی:    *
حمایت به مردم کمک می کند تا بتوانند رویدادهای زندگی 

خود را تفسیر یا درک کنند.
*  تعامل اجتماعی: محاوره، تفریح، خرید کردن، بیرون 

رفتن با دیگران و به طور کلی اجتماعی شدن فواید خاصی 
دارد حتی زمانی که برای مشکالت راه حل نباشد.

 اگر کسی تجربه زلزله را داشته باشد، استرس
او کمتر می شود یا بیشتر؟

با  رابطه  در  ما  قبلی  تجربه های  که  است  این  واقعیت 
محرک های تنش زا می  تواند آن محرک ها را بهتر یا بدتر 
کند. با محرک های تنش زا مثل زلزله معموال هنگامی بهتر 
می توان کنار آمد که با آ ن آشنا باشیم. مثال قبال هم زلزله ای 
را دیده ایم ولی توانسته ایم با استفاده از اصول علمی جان 
و مال خود و اطرافیان را نجات دهیم و به نوعی تجربه 
پیدا کرده ایم ولی اگر عناصر معینی از استرس نظیر زلزله با 
تجربه های شدیدا ناخوشایندی مثل از دست دادن یک عزیز 
همراه بوده است، آن گاه وقوع زلزله می تواند پریشان کننده تر 

از آن چیزی باشد که در حالت عادی بود.
در شرایط یکسان افراد واکنش های یکسانی به 

زلزله نشان می دهند؟
نه! هیچ کس به زلزله پاسخی که دیگری به آن داده است 
را نمی  دهد. برخی افراد در برابر عوارض چنین محرک های 
تنش زا بسیار آسیب پذیرترند. برخی دیگر بسیار مقاوم هستند 
و به نظر می رسد که می توانند حداقل تا حدی اثرات زلزله 
را کم کنند. برخی از عوامل شخصی که بر آسیب پذیری 
مهارت ها،  از:  عبارت اند  می گذارند  تاثیر  زلزله  به  نسبت 

عوامل ارثی و تیپ شخصیتی.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن ]خدای[ بخشایشگر هیچ 
گونه اختالف نمی  بینی بازبنگر آیا خلل ]و نقصانی[ می  بینی. سوره ملک آیه 3

حدیث روز  

از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است، و خاموشی دری از درهای حكمت است. خاموشی و سكوت، دوستیآور و راهنمای 
هر کار خیری است. امام رضا )ع(

سبک زندگی

زلزلهباسالمتروانماچهمیکند؟

جدول کلمات                        

کتبه  و  نگاره  سنگ   -1 افقی: 
پهلوی در روستای کوچ بیرجند - کوه 
اورست به این صفت مشهور است!  
2- بایگانی - سنگواره - ترس 3- 
نه عربی - پیمودن، گذشتن از جایی 
- نقش 4- نشانه، غرض - خمیر 
به  مالیدن  مخصوص  گلی  کرده، 
دیوار - طعم، مزه -  دو زن که یک 
همسر داشته باشند 5- کمان- کلمه 
تعجب زنانه - کشور هفتاد و دو ملت 
- روستایی ییالقی تهران 6- آگاه، 
عالم - یکی از سرداران بزرگ تاریخ 
که در مقابل یورش اسکندر دلیرانه 
کرد  پاسداری  خود  سرزمین  از 
7- نام اسب رستم - نام پدر الیاس 
پیامبر - خاندان - بیسواد 8- سر، 
و  باال- خاندان - داخل - خاندان 
کیا 9- نپخته - افراط - من و تو 
10- مجسمه سنگی معروف مصر 
- خواهر دارا  11- رنگ استقاللیها 
- دست آموز، اهلی - کارخانه سیمان 
سازی در قزوین 12- اراده قوی - 
سرشت - راه میان بر - رنج و الم 
13- کجا - از پیامبران بنی اسرائیل 
هخامنشی  کورش  توجه  مورد  که 
بوده است- چیز 14- مقام و مرتبه 
- منسوب به وام - فعال 15- کسی 

که دارای تفکرات دوگانه است- یک 
ترکیب شیمیایی کمیاب

عمودی: 1- از خیابان های معروف 
تهران که مرکز هنر و سینماها می 
باشد - عمارتی در سنندج که نمادی 
از هویت فرهنگی قوم کرد است 2- 
هدف داشتن - آشامیدنی، نوشیندنی 
- نوعی ماهی شبیه ساردین 3- خار 
و خاشاک-  مرده ها  - کلمه ربط 
انسان  و  شناس  جامعه  زن   -4
شدید   - میالدی   1978 شناس 
و تند - مایع حیات - طبل، نقاره 
5- محل ورزش باستانی - معشوق 
یوسف 6- توان - آرایش - بانوی 
عشق و زیبایی و باروری در اسطوره 

روستایی   - مردود  رومی 7-  های 
از بخش شهرستان مرند  - اسب 
نامی  معروف-    -8 پیک  قاصد، 
داخل   - لرزان  درخت  دخترانه 9- 
 -10 کاال  دارایی،   - روستا   -
دردناک- مددرسان - نفس خسته 
خوزستان  استان  در  شهری   -11
در  عضوی   -12 ها  ورزش  از   -
و  قدرت   - نیست  روز   - صورت  
توانایی - اولین 13- ضد ماده - هم 
استوارتر-  خط  شدیدتر،   - عقیده 
کش مهندسی 14- اشاره به کسی 
که نخواهند اسمش برده شود-امور 
- بایگانی 15- کشوری جمهوری 
در اروپای مرکزی - از عنصرهای 

شیمیایی جدول تناوبی.

جدول 3935

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

123456789101112131415
پراهمدنگناریا1
اولمزیهماوداب2
ناویلایمیکینی3
ددلوونازارفج4
اراناکلاممپا5
اونهلوزنیکین6
ودبیماتیندار7
نوارهامیناب8
ابلابیرعتنها9
فرغمفراعتنانز10
نیاکرامماینا11
لتنایدتدومکر12
اهرربرابنارای13
نوترواهرادملا14
دوباتهنیگیزاب15

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد، میدان 7 تیر، 
ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  شرکت ها 
و بوفه های مدارس  با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

یک شرکت راهسازی جهت انجام فعالیت خود در حوزه بیرجند
 از افراد واجد شرایط اقدام به استخدام می نماید  
1- راننده گریدر 2-راننده غلطک  3-راننده پایه 1

) کلیه رانندگان همراه 5 سال سابقه  کار( جهت کسب اطالعات بیشتر تا 
پایان وقت اداری 96/08/30 به آدرس خیابان مطهری - بین مطهری 1و 3 

طبقه فوقانی خانه و کاشانه مراجعه نمایید. ساعت مراجعه: 5 تا 6:30

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد.    09158254172

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 

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

 و...09157411071 - 09384928910- باقری

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

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

را تجربه کنید.   09158668002

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه عرب زاده 
به شماره دانشجویی 95111050172019 

دانشگاه سپیده کاشانی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پخش مواد غذایی و بهداشتی با 
برندهای معتبر به دو نفر بازاریاب آقا 

با تجربه نیازمند است.
09368975977

مدرک تحصیلی اینجانب الهام ارضی مقطع 
کارشناسی شیمی مواد غذایی از دانشگاه 

بیرجند به شماره 82394705 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان  به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 
شرقی مدرس- پالک 16

09357787955 - سلطانی

به تعدادی نیروی خانم جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

09363654746- 32442233

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23   
09036240644  

واگذاری فست فود
مغازه پیتزا ساندویچی

 واقع در ابتدای خیابان مدرس 
با تمام تجهیزات و درآمد تضمینی 

واگذار می گردد.
09385237033

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

فروش لیموترش
 جهت آبگیری

09156639456
تـرابـی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

جهت کار در مرکز توانبخشی
 به  کارشناس ارشد روانشناسی 
بالینی و دو کارشناس پرستاری 

خانم و آقا نیازمندیم. 
ساعت تماس:  12-9صبح

09151607915 - 32224821 

نیروی خانم جهت نگهداری
 کودک و سالمند 

شرکت خدماتی شاهین فرزان آینده
آدرس: خیابان پاسداران 

 نبش پاسداران 6 - قطعه دوم
 09393792446 - 32221194
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بازی بسیار سختی مقابل پدیده خواهیم داشت

تسلیت  پدیده ضمن  مقابل  دیدار  از  پیش  ایوانکوویچ  برانکو  ایسنا- 
به مناسبت زلزله کرمانشاه گفت: متاسفانه بازی فردا در چنین حال 
زندگی جاری  به هر حال  اما  برگزار خواهد شد  و هوای غم انگیزی 
است و باید پیش رفت. سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه بازی کردن 
برای تیمش  از یک تعطیالت نسبتا طوالنی ممکن است کمی  بعد 
تعطیالت  از  بعد  بازی  اولین  همیشه  کرد:   تاکید  شود  مشکل ساز 
پدیده  مقابل  سختی  بسیار  بازی  ما  و  هستند.  بحرانی  بازی های 
خواهیم داشت. وی درباره بازیکنان تیم گفت: همه بازیکنان سالمت 
هستند و این بهترین خبر است اما نوراللهی که هنوز حق بازی ندارد 
در ترکیب نخواهد بود. طارمی و احمدزاده هم در تیم حضور نخواهند 
داشت. ماهینی که اخیرا آسیب دیدگی مختصری داشت، در ترکیب 

تیم ما خواهد بود. شجاع خلیل زاده هم محروم است.

مزایده پیراهن امام رضا)ع( هادی نوروزی

ایسنا- همسرهادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس از مزایده پیراهن 
منقش به نام امام رضا)ع( به نفع زلزله زدگان کرمانشاه خبرداد. معصوم 
ابراهیم پور با اعالم اینکه ۲۸ آبان روز تولد هانی است، تصریح کرد: 
به دلیل مصادف شدن این روز با شهادت امام رضا)ع( برای دل بچه 
های زلزله زده تصمیمی دیگر گرفتیم. وی افزود: هانی می خواهد 
تولدش را با کودکان زلزله زده کرمانشاه جشن بگیرد. تصمیم گرفتیم 
هدیه ای ناقابل به زلزله زدگان بدهیم و پیراهنی که هادی پوشید و 
ارادتش را به امام رضا)ع( نشان می داد را به مزایده بگذاریم. همسر 
هادی نوروزی عنوان کرد: این بهترین یادگاری هادی، برای هانی 
بود زیرا پدرش هر وقت گل می زد آن را با افتخار به هواداران نشان 
می داد. این هدیه را به مزایده می گذاریم، می دانیم روح هادی نیز 

شاد می شود و هم می توانیم به زلزله زده ها کمک کنیم.

پیشنهاد برگزاری بازی استقالل و پرسپولیس برای 
زلزله زدگان کرمانشاه

مهر- سرمربیان دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقالل پیشنهاد برگزاری بازی 
دوستانه را برای زلزله زدگان کرمانشاه بررسی کردند.  پایان تمرین روز 
گذشته استقالل در زمین شماره دو آزادی همزمان شد با حضور بازیکنان و 
اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از آبی پوشان باید در این زمین تمرین 
می کردند. در این میان، سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقالل با 
حمیدرضا گرشاسبی و جعفر کاشانی اعضای هیئت مدیره پرسپولیس دیدار و 
گفتگو کرد. همچنین برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر سرمربیان دو تیم هم 
دقایقی با هم خوش و بش کردند. یکی از بحثهای امروز این دو مربی، اقدام 
خیرخواهانه برای زلزله زدگان غرب کشور بود و حتی پیشنهاد برگزاری بازی 
دوستانه بین پرسپولیس و استقالل با حضور تمام ستاره ها به نفع مردم زلزله 
زده هم مطرح شد. هرچند به دلیل فشردگی مسابقات لیگ برگزاری چنین 

مسابقه ای غیرممکن به نظر می رسد.

مرگبارترین شیرینی برای کودکان

می دهد  نشان  خبرنگاران-تحقیقات  باشگاه 
شیرین کننده  های موجود در بستنی و نوشابه 
باعث اختالل در عملکرد و خرابی کبد کودکان 
می شود. فروکتوز مانند الکل برای اندام انسان 
به خصوص کودکان و نوجوانان بسیار خطرناک 
است. شیرین کننده ای که در نوشابه های گازدار، 

می شود،  استفاده  بستنی  و  بیسکویت  کیک، 
کودکان را به یک بیماری بالقوه کبدی کشنده 
تهدید می کند.فروکتوز، مرگبارترین شکل شکر 
است و برای سالمتی انسان نسبت به گلوکز 
بسیار مضرتر است.فروکتوز بسیار سریع تر از 
مبتال  بیماری کبد چرب  به  را  چربی، جوانان 
می کند. همچنین می تواند منجر به سرطان، 

سکته مغزی و مشکالت قلبی شود.

دریافته  خود  اخیر  تحقیقات  در  دانشمندان  خبرنگاران-  باشگاه 
اند، مصرف آجیل در هفته خطر حمالت قلبی را تا ۲۵ درصد در 
قلبی  بروز حمالت  از  ها  آجیل  انواع  همه  می دهد.  کاهش  افراد 
جلوگیری می کنند. افرادی که یکی از انواع آجیل ها را ۲ بار یا 
چند بار در هفته می خورند، 1۵ تا ۲3 درصد کمتر به بیماری های 
گردو،  منظم  مصرف  که  افرادی  شوند.  می  مبتال  عروقی  قلبی 
پسته، بادام، فندق، بادام و بادام زمینی دارند؛ در مقایسه با کسانی 

از آن استفاده می کنند،  یا به ندرت  که هرگز آجیل نمی خورند 
بادام زمینی خطر  کمتر در معرض حمالت قلبی قرار می گیرند. 
به ترتیب  را  بیماری های قلبی کرونری  بیماری قلبی و  به  ابتال 
1۵ و 13 درصد کاهش می دهد و همچنین خوردن گردو یک یا 
چند بار در هفته می تواند بروز بیماری قلبی و بیماری های قلبی 
کرونری را به ترتیب ۲1 و 19 درصد کاهش دهد. مصرف بادام 
زمینی به دلیل اینکه حاوی مقدار زیادی اسید چرب و مواد مغذی 

است باعث کاهش بروز سکته مغزی می شود. خوردن آجیل، به 
دلیل آنکه حاوی مقادیر زیادی از آنتی اکسیدان ها، پروتئین ها، 
مواد مغذی، مواد معدنی و فیبر است، انسان را در برابر بسیاری از 
بیماری های وخیم مانند سرطان، دیابت، بیماری تنفسی و زوال 
عقل )آلزایمر( محافظت می کند. افزایش مصرف انواع آجیل، به 
عنوان بخشی از الگوهای غذایی سالم، برای کاهش خطر ابتال به 

بیماری های مزمن خواهد بود.

 »آجیل« کپسول قدرتمند سالمتی

بدترین کار بعد از کشیدن دندان عقل

نمناک- به دلیل حساسیت جراحی بعد کشیدن 
تا  کنید  رعایت  را  نکاتی  بایستی  دندان عقل 
شود.  جلوگیری  جدی  و  دردناک  عوارض  از 
بکشید.  نباید سیگار  دندان عقل  بعد کشیدن 
دندان  جراحی  از عمل  بعد  با سیگار کشیدن 
های عقل ، با ریسک عفونت لثه هایتان مواجه 

خواهید شد. پس از عفونت کردن لثه ها ، تب 
باال و تورم و درد های دردناکی را تجربه خواهید 
کرد. حتی ممکن است با ترشحات زرد و سفید 
از قسمت عمل مواجهه شوید که بسیار دردناک 
خواهد بود . عالوه بر این سیگار کشیدن فرایند 
را  ایی که عمل شده است  لثه  بهبودی زخم 
کاهش می دهد. قبل از جراحی دندان عقلتان 

نیز  از سیگار کشیدن اجتناب نمایید .

 تقویت سیستم ایمنی در روزهای سرد

مصرف  نحوه  برای  ساده،  های  دستورالعمل 
مبارزه  برای  سبزیجات  و  ها  میوه  انواع  آب 
آب  دارد:  وجود  سرد  فصول  های  بیماری  با 
و  کاروتن  بتا  از  بزرگ  منبع  هویج  هویج: 
در  اساسی  نقش  آ  ویتامین  است.  آ  ویتامین 
به  و  کند  می  ایفا  بدن  ایمنی  تنظیم سیستم 

 بدن برای مبارزه با عفونت و و حفظ سلول های
T کمک می کند. آب پرتقال و گریپ فروت: در 
کل آب مرکبات مانند پرتقال، گریپ فروت و لیمو 
منبع بسیار خوبی از ویتامین ث است. ویتامین ث 
یک آنتی اکسیدان است و به مبارزه با رادیکال 
های آزاد می رود. آب گوجه فرنگی: منبع بسیار 
خوبی از ویتامین ث و ویتامین آ است که هر دو 

برای سالمت سیستم ایمنی بدن مفیدند.

برای چه آزمایش  هایی باید ناشتا بود 

خون  قند  اندازه گیری  آزمایش  خبر-  آخرین 
کلسترول   ، متابولیک   ، خون  چربی   ، ناشتا 
آزمایشات  این   .  HDL و  گلیسرید  تری   ،
و  خون  قند  میزان  تعیین  و  بررسی  به دنبال 
کلسترول موجود در خون می باشد و هر نوع 
شود  خورده  آزمایش  از  قبل  که  غذایی  ماده 

آزمایش  جواب  نادرستی  به  منجر  تواند  می 
گردد.زمان استاندارد برای ناشتا بودن ۸ تا 1۲ 
ساعت قبل از انجام آزمایش خون می باشد. 
انجام می شود.  معمواًل صبح ها  آزمایش   این 
زیرا پس از یک دوره استراحت بدن )شب تا 
صبح( می توان آزمایش دقیق تری داشت. ناشتا 
بودن به مدت 1۲ ساعت قبل از انجام آزمایش 
کلسترول خون و تری گلیسرید ضروری است؛

تاثیر منفی الک زدن بر باروری خانم ها

مواد  که  دادند  هشدار  محققان  ایسنا- 
شیمیایی سمی مورد استفاده در محصوالت 
می توانند  الک ها  مانند  ناخن  زیبایی 
باروری  جمله  از  و  انسان ها  سالمت  به 
مواد شیمیایی  کنند.  وارد  زیادی  آسیب های 
به کار رفته در الک ها بسیار سمی محسوب 

می شوند و قرار گرفتن در برابر آن می تواند 
به سیستم عصبی و هورمون ها آسیب رسانده 
و با سرطان و مشکالت باروری مرتبط باشد. 
از دیگر تاثیرات  منفی مواد شیمیایی موجود 
و  تفکر  مشکالت  به  می توان  الک  در 
مشکالت  تهوع،  عصبی،  عالیم  حافظه، 
غیر  عضالنی  انقباضات  و  سرطان  تنفسی، 

قابل کنترل اشاره کرد.

مسمومیت 6 نفر با گاز مونوکسید کربن

6 نفر در دو حادثه در خراسان جنوبی با گاز مونوکسید کربن مسموم 
شدند.  مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه 
 علوم پزشکی بیرجند گفت: دو شب گذشته پیرمرد 6۲ ساله ای

مونوکسید  با  گازی،  بخاری  نقص  دلیل  به  بیرجند  شهر  در   
کربن مسموم و پس از مراقبت های درمانی توسط کارشناسان 
اورژانس به بیمارستان ولی عصر منتقل شد. علی دلخروشان 
شهرستان  نوغاب  روستای  در  نفره   ۵ خانواده  یک  افزود: 
درمیان نیز به دلیل سوخت ناقص چراغ نفتی دچار مسمومیت 
به  اورژانس  کارشناسان  توسط  و  شدند  کربن  مونوکسید  با 

بیمارستان خاتم االنبیاء درمیان اعزام شدند. 

دستگیری عامالن شکار یک راس آهو و دو سر خرگوش

از دستگیری  درمیان  سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان 
آزموده  هاشم  داد.  خبر  گلورده  دشت  در  متخلف  شکارچی   ۵
درمیان  شهرستان  گزیک  بخش  انتظامی  نیروی  ماموران  گفت: 
در بازرسی از دو دستگاه خودرو، مقادیری گوشت متعلق به شکار 
شکاری  قبضه سالح   4 خرگوش،  سر  دو  الشه  آهو،  رأس  یک 
افزود:  کردند.وی  ضبط  و  کشف  زنی  ساچمه  سالح  قبضه   3 و 
قضایی  مقامات  به  پرونده  تشکیل  از  پس  متخلف  شکارچیان 
شهرستان تحویل شدند.سرپرست حفاظت محیط زیست درمیان 
افزود: جریمه شکار غیرمجاز هر رأس آهو ده میلیون تومان و هر 

سر خرگوش 300 هزار تومان است.

کشف 200 عدد تله زنده گیری هوبره 
در زیرکوه

زیرکوه  زیست  یگان حفاظت محیط  ماموران 
کردند.   ضبط  و  کشف  هوبره  تله  عدد   ۲00
زیرکوه  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
زنده  و  گذاری  تله  فصل  به  توجه  با  گفت: 
گیری پرنده کمیاب و در معرض خطر انقراض 
داد  چاا...  روستاهای  دشت  به  تیمی  هوبره، 
آوری  جمع  تله  عدد   ۲00 و  اعزام  ملکی  و 
شد.تقی زاده افزود: شکار هر قطعه هوبره ۲0 

میلیون تومان جریمه دارد.

ظهر دیروز واژگونی خودروی سمند در محور گزیک – آواز سه مصدوم بر جای گذاشت

نجات جان ۴۳ مسافر در راه مانده کویر لوت

میزان- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از نجات جان 43 
مسافر در راه مانده در کویر لوت خبر داد. سرهنگ حسین 
رضایی گفت: در کویر لوت محور دیهوک به فردوس یک 
دستگاه اتوبوس زائران امام رضا )ع( که از بوشهر عازم مشهد 
مقدس بود دچار نقص فنی شد. وی افزود: با توجه به این که 
به جهت حجم باالی سفر ها طی 4۸ ساعت گذشته امکان 
اعزام اتوبوس جایگزین نبود و سرمای شدید هوا و دوری محل 
وقوع حادثه، ماموران پلیس راه ضمن هماهنگی با خودرو های 
عبوری نسبت به انتقال و اسکان و امدادرسانی 43 مسافر این 

اتوبوس به مسجد دیهوک اقدام کردند و آنها را نجات دادند.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 ۴۳ ۴2 ۳2  / 66 66 ۴۴ ۳2     

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

۳110۴

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

ص
در

د 
ص

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/9/۴

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    ۳222۴11۳ 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، 
جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت 

اتومات(  09303107002 
09155614880
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 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان 

سوء استفاده با ترفند 
کمک به زلزله زدگان 

در فضای مجازی
دادرس مقدم- رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
افراد  برخی  جنوبی گفت:  )فتا( خراسان  اطالعات 
سودجو با عنوان کمک به مردم زلزله زده در فضای 
سایبر و شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری 
از احساسات شهروندان می کنند.  استفاده  و سوء 
حادثه  به  توجه  با  افزود:  محمدپور  علی  سرهنگ 
زلزله کرمانشاه متاسفانه شاهد هستیم برخی افراد 
سودجو با عنوان کمک به مردم زلزله زده در فضای 
سایبر و شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری 
و سوء استفاده از احساسات شهروندان می کنند در 
حالیکه کمک های جمع آوری شده هیچ گاه به 
دست نیازمندان نمی رسد. وی اظهار کرد: مجرمان 
از خانه های تخریب  انتشار تصاویری  با  سایبری 
... در  بیمار و  یا کودکان  افراد بی خانمان  شده و 
احساسات  کنند  می  اجتماعی تالش  های  شبکه 
انسان دوستانه کاربران را تحریک کنند تا بتوانند 
برنامه های مجرمانه خود را پیش ببرند، حتی در 
جعلی  های  سایت  بارگذاری  شاهد  این خصوص 
هستیم که ادعا دارند فعالیت خیرخواهانه هستند و 
در راستای رفع مشکالت زلزله زدگان فعالیت دارند 
فتا  پلیس  ندارد.رئیس  امر صحت  این  حالیکه  در 
خراسان جنوبی به مردم توصیه کرد: فریب تبلیغات 
را  را نخورند و کمک های خود  در فضای سایبر 
حتما از طریق سازمان ها و موسسات معتبر ارسال 
کنند و حتی احتمال دارد درگاه های بارگذاری شده 
در سایت های دروغین خیریه ها فیشینگ باشد، 
لذا کاربران دقت کنند تا در دام فیشرها نیفتند و در 
صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق 
 Cyberpolice.ir سایت پلیس فتا به آدرس

بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

دوغیربومی در راه معاونت های استانداری

گروه خبر-شنیده ها حاکی از آن است که دو معاون  
استانداری خراسان جنوبی رفتنی شده و جایگزین 

آنان از از خراسان رضوی خواهند بود. 

مشترکان گاز در استان صرفه جویی 
را در دستور کار قرار دهند

غالمی-مدیرعامل شرکت گاز استان از مشترکان 
گاز طبیعی در استان خواست مدیریت مصرف و 
صرفه جویی گاز طبیعی را در راستای تامین گاز 
دهند. سیدمحمود  قرار  کار خود  دستور  در  پایدار 
هاشمی با اشاره به اهمیت تامین پایدار گاز طبیعی 
اظهار کرد: با توجه به پیش ینی های صورت گرفته 
مبنی بر کاهش دمای استان طی روزهای آینده و 
افزایش میزان مصرف گاز طبیعی، مصرف بهینه 
گاز طبیعی و رعایت نکات ایمنی توسط مشترکین 
به  اشاره  با  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی 
اینکه دمای رفاه اتاق ها بین21-18درجه سانتیگراد 
برای  از دماسنج  استفاده  افزود:  تعیین شده است 
ضخیم،  پرده های  از  استفاده  اتاق،  دمای  تنظیم 
عایقکاری  منزل،  در  گرم  لباس  پوشیدن 
راهکارهای  ساده ترین  از  منزل  در  موتورخانه ها 

صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی است.

اختصاص 7۴ میلیارد ریال تسهیالت به 
طرح های اشتغالزایی در شهرستان زیرکوه

 ۷۴ اختصاص  از  زیرکوه  شهرستان  ایرنا-فرماندار 
میلیارد ریال تسهیالت به طرح های اشتغالزایی در 
این شهرستان خبر داد.حجت ا... خانزاده در حاشیه 
زیرکوه  شهرستن  اشتغالزایی  طرح های  از  بازدید 
به  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار  کرد: 200  اظهار 
یافته  اختصاص  کشور  در  اشتغالزایی  طرح های 
است که سهم شهرستان زیرکوه از این تسهیالت 
۷ میلیارد و ۴00 میلیون تومان با تعهد اشتغال 2۴2 
بندهای  محل  از  تسهیالت  افزود:  است.وی  نفر 
الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 96 است 
در  کشاورزی  بخش  طرح های  برای  متقاضیان  و 
خدمات  پروری،  آبزی  دارویی،  گیاهان  رسته های 
این  کسب و کار عشایری می توانند برای گرفتن 

تسهیالت اقدام کنند.

لوله گذاری خط انتقال گاز سربیشه
به نهبندان آغاز شد

ایرنا - فرماندار نهبندان گفت: عملیات اجرایی خط 
انتقال گاز سربیشه به نهبندان 80 میلیارد تومان اعتبار 
دارد که به دستور رئیس جمهوری آغاز شد. اصغر 
نظافت افزود: طول اجرای این طرح به طول 126 
کیلومتر و پیمانکار این طرح شرکت انهار است، طرح 
یاد شده از مرداد تحویل پیمانکار شده است. به گفته 
وی، در بخش احیای مسیر و نقشه برداری از 126 
کیلومتر مسیر اجرای این طرح تاکنون 86 کیلومتر 
یعنی 68 درصد از کل این مسیر نقشه برداری و مسیر 
سازی شده که امید است کار مسیر سازی تا دیماه 
امسال به اتمام برسد. به گفته وی، قبل از این حفاری 
و لوله گذاری شبکه داخلی شهر نهبندان و روستای 
خوانشرف نیز به طول 120 کلیومتر و با اعتبار 12 

میلیارد تومان به اتمام رسیده است. 

زمین لرزه ای شهرستان شوسف را لرزاند

 1۷:15 ساعت  یکشنبه  روز  مقدم-عصر  دادرس 
زلزله ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری 
شهر شوسف از مرکز شهرستان نهبندان، را لرزاند.
از  اطالعی  خبر  این  تنظیم  لحظه  از  کنون  تا 

خسارت های احتمالی به دست نیامده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی یادآور شد:

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

فرآوری 7.5 هزار تن زرشک در خراسان جنوبی
گروه خبر- ۷ هزار و 512 تن زرشک، امسال در خراسان جنوبی فرآوری شد. مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان ارزش زرشک فراوری شده در واحدهای تولیدی استان را ۳ میلیارد و 
۴90 میلیون تومان اعالم کرد. بیَکس افزود: این مقدار زرشک در 22 واحد فرآوری دارای پروانه بهره برداری به محصوالتی از قبیل شربت، آب زرشک، کنسانتره، پودر و بسته بندی فرآوری و 
به استانهای همجوار ارسال شد. در استان9 کارگاه و کارخانه فراوری زرشک با ظرفیت اسمی ۷ هزار و 512 تن و 120 بارگاه بهداشتی زرشک با ظرفیت اسمی 500 تن پروانه بهره برداری دارند.

رئیس روابط عمومی شرکت کویرتایر گفت: با 
دستور ویژه مدیرعامل شرکت کویرتایر مبلغ 
۳0 میلیون تومان برای کمک به زلزله زدگان 
گزارش   یافت.به  اختصاص  کرمانشاه  استان 
قربانی  محمد  بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری 
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  امروز  صبح 
امروزه دیگر شرکت های بزرگ فقط یک بنگاه 
کسب و کار معمولی نیستند بلکه آنها عضو 
موثری در عرصه ملی و بین المللی محسوب 
این  تلخ  بزنگاه های  در  ویژه  به  می شوند 
شرکت ها نقش خود را در یاری رسانی به مردم 
مصیبت زده به خوبی ایفا می  کنند.رئیس روابط 

نمونه های  گفت:  کویرتایر  شرکت  عمومی 
اقدامات  این  از  خارجی  و  داخلی  بارز  بسیار 
به  می توان  مثال  عنوان  به  که  است  موجود 
یاری رسانی شرکت کویرتایر در حوادث طبیعی 
گذشته کشورمان اشاره کرد.وی افزود: حادثه 
هیچگاه خبر نمی کند هر لحظه ممکن است 
از عمق زمین یا از فراز آسمان یا از پشت هر 
کوهی سرازیر شود و آرزوهایی را بر باد دهد در 
چنین موقعیت هایی همه اعضای یک جامعه 
باید دست در دست هم دهند و یاری برسانند 
به کسانی که در کمند چنین بالیایی گرفتار 
شده اند.  قربانی بیان کرد: سوابق نشان داده 

سخت  لحظه های  در  کویرتایر  شرکت  که 

بوده است  همواره در کنار مردم آسیب دیده 

کویرتایر  که  بگوییم  می توانیم  جهت  این  از 

نه فقط یک شرکت بلکه یک عضو موثر در 

جامعه بوده است.رئیس روابط عمومی شرکت 
زلزله در  اظهار داشت: در پی وقوع  کویرتایر 
مناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه که 
خسارات زیادی به بار آورد مدیرعامل شرکت 
کویرتایر ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه 
اعالم کرد مبلغ ۳0 میلیون تومان مساعدت و 
کمک کویرتایر به این امر مهم و خداپسندانه 
اعضای  کرد:  تصریح  یافت.وی  اختصاص 
موظف هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کویر 
تایر و جمعی از همکاران با اختصاص یک روز 
امر  این  در  مبالغ مختلف  حقوق و همچنین 

انسانی و خداپسندانه مشارکت کردند.

کاری - مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
عنوان کرد: یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
توسط خیران در قالب تفاهم نامه برای بهسازی 
کتابخانه های استان هزینه می شود.رضایی در 
مراسم تجلیل از کتابداران و کتابخوانان برتر 
استان ادامه داد: همچنین حدود هفت میلیارد 
تومان هم از محل اعتبارات استانی برای به 
سازی کتابخانه ها اختصاص یافته است و پروژه 
های عمرانی از محل اعتبارات استانی اجرا می 
شود.مدیر کل نهاد کتابخانه های استان بیان 
کرد: خراسان جنوبی اکنون دارای 62 کتابخانه 
فعال بوده و همچنین ۳0 کتابخانه دیگر نیز 
در دست احداث است.محمدرضا رضایی با بیان 
اینکه هدف ما از راه اندازی این کتابخانه ها  
شاداب سازی و بهسازی کتابخانه ها می باشد 
افزود: از سال 9۳ به اهتمام نهادهای اجرایی و 
ارتباط موثری که با انجمن خیرین برقرار شد 

توانستیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
وی  همچنین به تکلیف شهرداری ها برای 
به  خود  درآمد  درصد  نیم  ساالنه  اختصاص 
و  کرد  اشاره  عمومی  های  کتابخانه  انجمن 

افزود: از ۳۴ پروژه در حال احداث این حوزه 
1۴ پروژه در روستاهای با جمعیت باالی هزار 
و 500 نفر و 10 پروژه دیگر هم در مناطق 

برداری می رسد.وی  بهره  به  امسال  شهری 
یادآور شد: در استان در 10 سال گذشته بیش 
از 5 یا 6 کتابخانه به طور کامل راکد شده بود 
که با همکاری نهاد کتابخانه های استان مجدد 
راه اندازی شده و هم اکنون بیش از 150 عضو 
چندین  در  کرد:  خاطرنشان  داریم. وی  فعال 

منطقه برای احداث زمین  کتابخانه مشکالتی 
داشتیم که با همکاری و مساعدت استانداری و 
فرمانداری این مشکالت حدودا 95 درصد حل 

شده است و انتظار داریم با مساعدت و پیگیری 
مسئوالن این مشکل حل و فصل شود.

مقوله کتاب و کتابخوانی
 بیشتر مورد توجه قرار بگیرد

معاون سیاسی و امنیتی معاون استاندار هم در 
این مراسم عنوان کرد: کتاب از مقوله های 

است که باید بیشتر به آن پرداخت. حسینی 
ادامه داد: الزم است  یک محقق و یک استاد 
در بخش های مختلف برای پیشرفت با کتاب 
اینکه  به  اشاره  با  باشد.حسینی  داشته  رابطه 
امروزه در فضای آموزشی  وکتاب غفلت می 
شود ادامه داد: که این هماهنگی بین آموزش 
و کتابداران را می طلبد.وی توصیه می کند: 
کتابداران با ارباب رجوع ارتباط کالمی خوبی 
نادرست  کالمی  ارتباط  که  چرا  کنند  برقرار 
راه گشا نخواهد بود.  معاون سیاسی، امنیتی 
رشد  به  توجه  با  هم  استاندار  اجتماعی  و 
باید  گفت:  اخیر  دهه  تحوالت  و  تکنولوژی 
بستر تولید کتابهای مجازی، بیشتر در جامعه 
با  مردم  ضعیف  ارتباط  شود.حسینی  فراهم 
جامعه  های  آسیب  از  برخی  علت  را  کتاب 
دانست و افزود: اگر فضایی مطلوب و جذاب و 
با نشاط در کتابخانه ها فراهم شود  فرهنگ 

کتابخوانی توسعه می یابد.
کودکان  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج 

نیازمند توجه ویژه 
های  کتابخانه  نهاد  امنای  هیئت  عضو 

از کتابداران  با تجلیل  کشور در این مراسم 
در  افزود:  جنوبی  خراسان  کتابخوانان  و 
و  کتاب  مقوله  به  کمتر  پرورش  و  آموزش 
کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی توجه 
به  انتظار می رود کتابداران   و   شده است 
بیست  کرد:  خاطرنشان  شوند.وزیرپور  روز 
که  کتابخوانی  و  کتاب  کنگره  پنجمین  و 
برگزار شد و دغدغه نهاد کتابخانه، مسئوالن 
و همه ما این است که کتاب و کتابخوانی را 
ترویج دهیم. چرا که زیر بنای توسعه های 
فرهنگی هر کشور کتابخانه های آن است. 
وی ابراز خوشحالی کرد: در خراسان جنوبی 
کتابخوانی  و  کتاب  مقوله  به  ای  ویژه  نگاه 
می شود و فردا همین کودکان سازنده این 
باید  را  اسالمی  ایران  و  بود  خواهند  کشور 
بسازند.  وزیرپور ابراز امیدواری کرد: خانواده 
ها کودکان را به سمت و سوی کتاب هدایت 
بر  کشور  های  کتابخانه  های  فعالیت  کنند 
و  کودک  کتابهای  که  رود  می  مسیر  این 

نوجوان را بیش از بیش معرفی کنند.
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اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس  بازدید  در 
رازی  بیمارستان  از  جنوبی  خراسان  بازرگانی 
در  سالمت  گردشگری  توسعه  ابعاد  بیرجند، 
استان خراسان جنوبی بررسی شد.به گزارش 
تسنیم ، محمدرضا مجیدی رئیس کمیسیون 
به  بازرگانی خراسان جنوبی  اتاق  گردشگری 
همراه محمد فیاضی رئیس دفتر وزارت خارجه 
در استان و احمد بخشی رئیس مرکز مطالعات 
افغانستان دانشگاه بیرجند از بیمارستان جدید 
و  زمینه ها  و  کردند  بازدید  رازی  التاسیس 
بررسی  را  سالمت  گردشگری  توسعه  ابعاد 
وجدان  مرتضی  سید  بازدید  این  کردند.در 
رئیس بیمارستان رازی گزارشی از امکانات و 
ظرفیت های این بیمارستان ارایه کرد.همچنین 

زمینه های گردشگری سالمت بررسی و مقرر 
شد طرح و برنامه های پیشنهادی تهیه و در 
جلسات آینده با حضور مسئوالن و متولیان امور 

به بحث گذاشته شده و جمع بندی شود.
محمدرضا مجیدی در ادامه بازدید از بیمارستان 
رازی در نشستی جداگانه با رئیس نمایندگی 
مرکز  مدیر  و  بیرجند  در  خارجه  امور  وزارت 
توضیحاتی  بیان  به  افغانستان  مطالعات 
کمیسیون  فعالسازی  و  تشکیل  درخصوص 
آتی  برنامه های  و  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
رفع  و  کردن  فعال  اهمیت  و  کمیسیون  این 
موانع صنعت گردشگری استان پرداخت و از 
همکاری و تعامل امور بین الملل این اتاق با 
موازی  داد.عدم  خبر  گردشگری  کمیسیون 

کاری، هماهنگی ارگان های مختلف در امور 

بین الملل استان با محوریت نمایندگی وزارت 

اتاق  ظرفیت های  از  استفاده  خارجه،  امور 

بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و 

بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های استان 
در بخش های مختلف به ویژه گردشگری از 
اهم خواسته های رئیس کمیسیون گردشگری 
جلسه  این  در  جنوبی  خراسان  بازرگانی  اتاق 
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  بود.رئیس 
مطرح  مباحث  از  استقبال  نیز ضمن  بیرجند 
نمایندگی  مساعدت  و  همکاری  از  شده 
گردشگری  کمیسیون  با  خارجه  امور  وزارت 
و امور بین المللی اتاق بازرگانی خبر دارد.مدیر 
مرکز  مدیر  و  بیرجند  دانشگاه  فرهنگی  امور 
مطالعات افغانستان نیز با بیان اقدامات انجام 
شده در حوزه امور بین الملل در دانشگاه بیرجند 
برضرورت همکاری و ارتباط بیشتر بین بخش 

خصوصی و دانشگاه تأکید کرد.

قوسی - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند 
نیروی انتظامی  و  بسیج  مشترک  رزمایش  از 
خبر داد و افزود: این رزمایش با عنوان مقابله 
بردن  باال  با هدف  اغتشاشات  و  ناآرامی ها  با 
توان نیروهای بسیج در روز پنجشنبه در خیابان 
ادامه  در  شود.  می  برگزار  مهرشهر  ولیعصر 
بسیج  هفته  های  برنامه  به  اشاره  با  فالحی 
گفت: هفته بسیج از 29 آبان آغاز و تا 5 آذر 

ماه ادامه دارد و 100 عنوان برنامه در این هفته 
در بیرجند اجرا می شود. وی ادامه داد: همایش 
ائمه جماعات و مسئوالن هیئت امنای مساجد 
و اعزام 200 دانش آموز با 5 دستگاه اتوبوس 
به راهیان نور از برنامه های پیش بینی شده در 
هفته بسیج است.فالحی افزود: غبارروبی مزار 
نیروهای  و  بسیج  فرماندهان  با حضور  شهدا 
مسلح، دیدار با خانواده شهدا، افتتاح نمایشگاه 

آسیب های اجتماعی با عنوان تولدی دیگر از 
آبان ماه در محله موسی بن جعفر)ع( و   29
مشاوره به زوج های جوان از دیگر برنامه های 
ناحیه مقاومت بسیج  این هفته است.فرمانده 
بیرجند از برگزاری میقات الصالحین در مصلی 
این  در  افزود:  و  داد  خبر  بیرجند  جمعه  نماز 
و  خواهران  صالحین  حلقه  حدود 200  راستا 
برادران در میقان و صالحین شرکت می کنند. 

جمعه،  نماز  در  فرماندهان  همه  شرکت  وی 
عنوان  با  بسیجیان  بزرگ  همایش  برگزاری 
شکوه مقاومت 5 آذرماه با هدف نمایش اقتدار 
بسیج را از جمله برنامه های هفته بسیج دانست 
و اظهار داشت: طی این هفته در مساجد برنامه 
میز خدمت نیز برنامه ریزی شده است.فالحی 
در  که  دیگری  مأموریت  کرد:  خاطرنشان 
راستای حفظ و کمک به  آرامش بیشتر به مردم 

انجام می شود گشت های بسیجی محله محور 
است که به صورت سراسری خواهد بود و از 5 
آذر آغاز می شود و از هر حوزه مقاومت 5 پایگاه 
که قریب به 25 تیم هستند شرکت می کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند از تشکیل 
قرارگاه فرهنگی در 16 مسجد در سال جاری 
خبر داد و بیان کرد: سال آینده سعی بر این است 
که همه مساجد به این سمت حرکت کنند.

ابعاد توسعه گردشگری سالمت در استان احصاء شد

هزینه یک و نیم  میلیارد تومانی خیران برای به سازی کتابخانه ها

رزمایش مشترک بسیج و نیروی انتظامی در مهرشهر ی نیا
عارف

س: 
عک

 با اختصاص یک روز حقوق؛کارکنان شرکت کویرتایر به یاری زلزله زدگان کرمانشاه شتافتند

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی:

کمک خیرین موسسه 
انصارالحجه )عج( بیش از 
۲ میلیارد ریال به مددجویان 
تسنیم-مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 
انصارالحجه )عج( مشهد مقدس  خیرین موسسه 
به  ریال  هزار   ۴00 و  میلیون   128 و  میلیارد   2
بیش از ۴ هزار مددجوی تحت حمایت بهزیستی 
استان کمک کردند.علی عرب نژاد در حاشیه اهدای 
کمک های خیرین به مددجویان بهزیستی خراسان 
جنوبی اظهار داشت: با کمک خیرین موسسه خیریه 
و 66۳  هزار  مقدس ۴  مشهد  )عج(  انصارالحجه 
مددجوی تحت حمایت بهزیستی استان خراسان 
بهره مند  نقد  وجه  و  پوشاک  خواربار،  از  جنوبی 
شدند.وی افزود: با پیگیری ها و رایزنی های انجام 
مشهد  )عج(  انصارالحجه  خیریه  موسسه  با  شده 
از خانواده های تحت  نفر  از ۴ هزار  مقدس بیش 
و  البسه  غذایی  سبد  از  استان  بهزیستی  پوشش 
وجوه نقدی جمعاً به ارزش ۷ میلیارد ۷8 میلیون 
61 هزار ریال در شش شهرستان بیرجند، سربیشه، 
قاین، آرین شهر، خضری و زیرکوه بهره مند شدند.

افتتاح اولین زمین گلف 
در بیرجند

جنوبی  خراسان  در  گلف  مجموعه  اولین  کاربر- 
بیرجند  در  کشور  گلف  فدراسیون  دبیر  حضور  با 
باره  این  در  استان  افتتاح شد.رییس هیئت گلف 
عنوان کرد: این رشته ورزشی در بیرجند  از سال 
1۳90شروع به فعالیت کرده وامروز شاهد افتتاح  
سالن اختصاصی آن هستیم. بهدانی خاطر نشان 
کرد: برای ساخت و راه اندازی  این سالن  بیش 
از 15  میلیون تومان هزینه  شد تا این سالن به 
این مرحله رسید.وی با انتقاد از اینکه  تاکنون هیچ 
گونه هزینه ای نه از ادارات استانی وخارج استان 
انتظار  افزود:  است  نشده  پرداخت  کار  این  برای 
می رود که از امروز به بعد برای رونق بخشیدن 
به این ورزش در استان ما را یاری نمایند تا این 
این ورزش را به جایگاه واقعی با توجه به ظرفیت 
های خوبی که داریم برسانیم.رئیس انجمن مینی 
گلف کشور هم که میهمان ویژه این مراسم بود 
در گفتگو با ما بیان کرد: رشته ورزشی گلف در 
چشم  پیشرفت  واقعا  جنوبی  خراسان  خراسان 
گیری نسبت به خیلی از استان های دیگر داشته 
که این موضوع بر می گردد  به استعدادهای خوبی 
که در اینجا هست.  جمشیدی ابراز امیدواری کرد: 
وبا همت دوستان در  حال که شرایط مهیا شده 
به  روز  استان  گلف  وهیت  وجوانان  ورزش  اداره 
کشوری  های  مدال  آوردن  دست  به  شاهد  روز 
این  تا  باشیم  استان  این  کاران  ورزش  وجهانی 
در  خود  انتظار  قابل  جایگاه  به  ورزشی  رشته 
تمام  هم  ما  که  اینکه  بیان  با  وی  برسد  استان 
سعی وتالش مان در فدراسیون وزارتخانه بر این 
هست  ادامه داد: امیدواریم مشکالت وموانع را از 
سر راه ورزشکاران برداریم از مسئوالن استانی هم 
خواست بیش از گذشته به این رشته توجه کنند تا 
در آینده نزدیک خراسان جنوبی میزبان مسابقات 

کشوری و بین استانی باشد.

مدرسه ۱۲ کالسه در بیرجند 
احداث می شود

از  استان  مدارس  نوسازی  خبر-مدیرکل  گروه 
ساخت مدرسه 12 کالسه در بیرجند با مشارکت 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
خبر داد. محمدرضا بیکی اظهار کرد: کمیساریای 
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهرستان 
ابتدایی   مدرسه  باب  یک  ساخت  در  بیرجند 
مشارکت می کند.مدیرکل  نوسازی مدارس استان 
 12 دارای  مذکور  مدرسه  افزود:  جنوبی  خراسان 
کالس درس با زیربنای 1۳00 مترمربع و اعتباری 
نزدیک به دو میلیارد تومان است.وی گفت: مقرر 
شده است 900 میلیون تومان توسط کمیساریای 
توسط  آن  مابقی  و  تامین  ملل  سازمان  عالی 
داشت:  اظهار  بیکی  شود.  هزینه  دولتی  اعتبارات 
پروژه روز گذشته  این  مناقصه  به آگهی  توجه  با 
سازمان  عالی  کمیساریای  نمایندگان  حضور  با 
ملل و همچنین سایر اعضای کمیسیون مناقصه 
اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی نسبت 
شرکت های  قیمت  پیشنهاد  پاکات  بازگشایی  به 
شدن  مشخص  ضمن  که  شد  اقدام  پیمانکاری 
برنده مناقصه عملیات اجرایی ساختمان آموزشی 

مذکور شروع می شود.

ناوگان حمل و نقل کمک های مردمی را 
رایگان به مناطق زلزله زده  حمل می کند

ونقل  حمل  و  راهداری  مقدم-مدیرکل  دادرس 
کمک های  نقل  و  حمل  ناوگان  گفت:  جاده ای 
مردمی را رایگان به مناطق زلزله زده  حمل می کند.
بیرجند  باربری  پایانه  از  بازدید  در  شهامت  جعفر 
گفت از سوی تشکلهای صنفی و مالکان ناوگان 
این استان، 8 دستگاه تریلی برای حمل کمکهای 
در  زلزله زده  مناطق  به  رایگان  به صورت  مردمی 
نظرگرفته شده که تاکنون 2 دستگاه از این تعداد 

به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

دادرس مقدم-معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری خراسان جنوبي در دیدار 
با مدیر مطالعات مهندسي و اقتصادي ایدرو ) 
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران( سخن 
مي گفت با تاکید بر اینکه رویکرد ایدرو در روند 
سرمایه گذاري در استان باید بر محور صنایع 
براي سرمایه  افزود:   ، پیدا کند  تغییر  کوچک 
گذاران در بخش هاي مختلف در استان خراسان 
خراسان جنوبي، باید شرایط کار را به گونه اي 
فراهم کنیم که احاس کنند تمامي مسئولین گام 
به گام در کنار آنها قرار دارند. بي بي عصمت 

سرفرازي ضمن تشکر از نگاه هوشمندانه مدیر 
مطالعات مهندسي و اقتصادي ایدرو ) سازمان 
هیات  و  ایران(  صنایع  نوسازي  و  گسترش 
همراه مبني بر مشورت و گرفتن اطالعات از 
افراد مطلع و صنعت گران قدیمي استان جهت 
آشنایي با شرایط کار در منطقه تصریح کرد: 
رویکرد مدیران استان به ورود سرمایه گذاران 
بخش خصوصي یک نگاه حمایتي و همکاري 
است که این نوع نگاه در آینده بیشتر خواهد بود.

وی قناعت را ویژگی اصلي مردم استان دانست 
و یادآور شد: بسیاري از محرومیت هایي که بر 

مردم این استان رفته است، به دلیل عدم مطالبه 
گري مردم نبوده است، بلکه این محرومیت ها 
ریشه در عدم توجه جدي مسئولین به شرایط 
استان در گذشته دارد.سرفرازی افزود: در برخی 
عشایري  مناطق  در  خصوصا  استان  مناطق 
محرومیت هایي دیده مي شود که غیر قابل 
قبول است و تغییر این شرایط نیازمند یک باور 
و عزم ملي براي رفع محرومیت از چهره این 
استان است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری؛ مرز مشترک استان با 
افغانستان را یک ظرفیت مناسب براي توسعه 

عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: با اراده اي 
که در مسئولین کشور و استان شکل گرفته 
است قطعا مي توانیم بر بسیاري از مشکالت 

و کمبودها فائق شویم.

ایدرو در خراسان جنوبی محدود
به گسترش صنایع بزرگ نخواهد شد

 ( ایدرو  اقتصادی  مدیر مطالعات مهندسی و 
ایران(  صنایع  نوسازي  و  گسترش  سازمان 
در ابتداي این نشست با بیان اینکه ایدرو در 
صنایع  گسترش  به  محدود  جنوبي  خراسان 

مطالعات  پایه  بر  افزود:  شد،  نخواهد  بزرگ 
مهندسي و اقتصادي در بخش هاي مختلف 
تخصصي و با بهره گیري از ظرفیت نخبگان 
سرمایه  جنوبي  خراسان  صنایع  در  استان 
گذاري خواهیم کرد.وی با بیان اینکه فرصت 
تجارت با کشور افغانستان ظرفیت مهمي در 
رشد صنایع متوسط و کوچک در این استان 
به حساب مي آید تصریح کرد: همان قدر که 
توجه  است،  مهم  صنعتي  طرح  یک  اجراي 
از  نیز  آن  طراحي  و  ریزي  برنامه  به  ویژه 

اهمیت خاصي برخوردار مي باشد.

رویکرد ایدرو درکنار سرمایه گذاري درطرح هاي بزرگ، باید توجه به صنایع کوچک و متوسط استان نیز باشد

عکس:اینترنت

عکس:کاری

عکس: تسنیم
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سردار حقانیان: قصد توهین و جسارت 
به آقای جهانگیری را نداشتم

وحيد  تند سردار  اظهارات  از  کليپي  پيش  روز  چند 
حقانيان، از مسئوالن دفتر رهبري در مورد اسحاق 
شد  پخش  جمهور  رئيس  اول  معاون  جهانگيري، 
که در آن گفته شده بود: »خدا لعنت کند معاون اول 
رئيس جمهور آقاي جهانگيري، اولين تخم لق سياسي 
را ايشان گذاشت!«.حقانيان در واکنش به پخش اين 
کليپ اظهار کرد: بنده به منظور بررسي وضعيت زلزله 
زدگان در قصر شيرين بودم و در جمع محدودي از 
جهادگران سخناني گفتم که علي الظاهر به معاون اول 
محترم رئيس جمهور برخورده در حالي که بنده 25 
سال با ايشان همکار بودم و قصد توهين و جسارت 
نداشتم. وی افزود: مردم مشکالت و آالم زيادي دارند 
که ما بايد آنها را کم کنيم نه اينکه طوري صحبت 
کنيم که 12 ميليون نفر از ساکنان مسکن مهر هم با 

مشکل مواجه شوند.

پایان بست نشینی سه یار احمدی نژاد

بست نشينان با صدور اطالعيه ای اعالم کردند که 
موقتا به بست نشينی خود در حرم حضرت عبدالعظيم 
)ع( پايان دادند.در بخشی از متن اطالعيه حميد بقايی، 
 علی اکبر جوانفکر و حبيب ا... جزءخراسانی آمده است:

»تا فراهم شدن شرايط مقتضی، بست نشينی در اين 
مکان شريف را به طور موقت متوقف می نماييم.«
حميد بقايی، علی اکبر جوانفکر و حبيب ا... جزءخراسانی 
در  حضور  با  گذشته  هفته  چهارشنبه  صبح  از 
آنچه  به  اعتراض  در  )ع(  عبدالعظيم  حرم حضرت 
پرونده خود  روند رسيدگی قضايی  در  تظلم خواهی 
بودند.  کرده  آغاز  را  خود  بست نشينی  می خواندند 

مردم، احمدی نژاد را به عنوان 
پیشگام در مبارزه با فساد باور ندارند

حسام الدين آشنا در کانال تلگرامی خود با اشاره به 
اقدام ياران احمدی نژاد در بست نشينی و همچنين 
آنها  از  حمايت  در  احمدی نژاد  محمود  سخنرانی 
نوشت: او در ميانه راهی است که ديگران در آن راه، 
اولين قدم ها را برنداشته، متوقف شدند. او می داند 
مردم رضايت چندانی از عملکرد دستگاه قضا ندارند 
اما نمی داند ديگر کسی وی را به  عنوان پيشگام در 

مبارزه با فساد باور ندارد. 

واکنش احمدی نژاد
 به انتقادات از مسکن مهر

انتقادات  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  نژاد  احمدی 
زيادی نسبت به خرابی مسکن مهر در منطقه زلزله 
زده غرب کشور شده، گفت: در اين حادثه آسيب های 
زيادی به خانواده ها وارد شده و بايد به مردم بگويم 
که ما نوکر آنها و در غم شان شريک هستيم، اگر 
و  می دهيم  انجام  باشد  ساخته  ما  دست  از  کاری 
دست در دست مردم مناطق زلزله زده را می سازيم 

اما هيچ وقت وارد بازی های سياسی نمی شوم.

پاسخ رئیس دفتر رئیس  جمهور
 به شایعه سازی مخالفان دولت

محمود واعظی، درباره برخی شايعات مربوط به سفر 
رئيس جمهور به مناطق زلزله زده و اينکه برخی می گويند 
چرا روحانی با مردم ديدار مستقيم نداشته است، گفت: 
چنين چيزی صحت ندارد، بنده در آن جا حضور داشتم 
رئيس جمهور از ماشين پياده شد، با مردم هم ديدار 
مستقيم داشت. رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: ابتدا 
آقای روحانی از ماشينی که حامل ايشان بود پياده شد 
و تا محوطه ای که منازل خراب شده بود هم رفت و 
از منازل آسيب ديده بازديد کرد و سپس برای صحبت 
به ميان مردم رفت. وی افزود: هنگامی که ايشان از 
منطقه آسيب ديده بازگشت و زمانی که می خواست با 
مردم سخن بگويد برای اينکه مردم آقای رئيس جمهور 
را ببينند و همچنين برای اين که صدايشان برسد روی 

ماشين قرار گرفت.

ماکرون: ایران سخنانم را بد
 برداشت کرده است

امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه گفت: از ايران 
می خواهيم سياستی کمتر ستيزه جويانه در منطقه اتخاذ 
کرده و موضعش را در قبال برنامه موشکی مشخص 
کند. به نوشته خبرگزاری »رويترز« ماکرون در ادامه با 
ادعای اينکه ايران اظهارات وی را بد برداشت کرده، 
گفت: فرانسه در ماجرای استعفای الحريری از نخست 
وزيری لبنان، بی طرف است. وی همچنين افزود: از 
سعد الحريری به عنوان نخست وزير لبنان در پاريس 
استقبال خواهد کرد و پس از آن الحريری طی »روزها 

يا هفته های آتی« به لبنان باز می گردد.

تل آویو: کشورهای عربی با اسرائیل 
صلح کنند تا علیه ایران متحد شویم

از  صهيونيستی  رژيم  جنگ  وزير  ليبرمن  آويگدور 
از رويه  کشورهای جهان عرب خواست به پيروی 
انور سادات رئيس جمهور اسبق مصر با اسرائيل صلح 
کنند. وی در توئيترش نوشت: »بعد از داعش، نوبت 
ايران است. انور سادات، رهبری شجاع بود که خالف 
جهت آب شنا کرد و راه را برای ساير رهبران عرب 
جهت درک اهميت روابط راهبردی با اسرائيل هموار 
کرد.« وی نوشت: »40 سال بعد از بازديد تاريخی 
می خواهم  منطقه  رهبران  از  من  اسرائيل،  از  او 
)بيت المقدس(  اورشليم  به  بپيمايند،  را  او  راه  که 
با  اسرائيل  روابط  در  فقط  نه  نو  فصلی  و  بيايند 
کنند.« باز  منطقه  کل  برای  بلکه  عرب  جهان 

نسبت  به  اشاره  با  هاشمی  محمد 
سياسی دولت با اصالح طلبان اظهار 
کرد: دولت با مشارکت اصالح طلبان 
طلبان  اصالح  است.  شده  تشکيل 
 در دولت مسئوليت دارند و همکاری 

می کنند. وی در پاسخ به اين سوال که 
آيا روحانی در دولت سهم مناسبی به 

اصالح طلبان داده است، گفت: با توجه 
به شرايط کشور و مجموعه محدوديت 
های روحانی در چينش کابينه، اصالح 
طلبان سهم مناسبی از کابينه دارند.
عضو سابق حزب کارگزاران با اشاره به 

چرايی انتقاد اصالح طلبان از روحانی 
در هفته های اخير گفت: اين انتقادها 

تشکيالتی نبوده بلکه فردی بوده است. 
اين  کرد:  تاکيد  باره  همين  در  وی 
نقد می تواند مبتنی بر توقع شخصی 
باشد اما اين را نبايد به حساب جريان 
و طيف گذاشت. اين مسائل، فردی 
است و در جامعه ما وجود داشته و دارد.
هاشمی  در پاسخ به سوال ديگری 
در  جمهور  رئيس  اينکه  بر  مبنی 
سمت  به  بيشتر  آينده  سال  چهار 
داشت  خواهد  چرخش  اصولگرايان 
گفت:  طلبان  اصالح  سمت  به  يا 
روحانی از نظر گرايش های فکری، 
بر اساس تعريف های رايج و طيفی، 
نيست.  اصولگرا  يا  طلب  اصالح 
روحانی با گروه های مختلف تعامل 
و رفاقت دارد و پيش بينی نمی کنم 
و انتظار هم ندارم که روحانی کامال 
کند.  حرکت  طيف  يک  سمت  به 

اميد کرمانی ها  عضو شورای مرکزی 
حزب اعتدال و توسعه گفت: به نظر 
می رسد رأی باالی آقای روحانی در 
انتخابات رياست جمهوری دوازدهم 
بايد مخالفان او را هم مجاب کرده 
احترام  رأی  اين  به  اوال  که  باشد 
خودشان  های  آسيب  ثانيا  بگذارند، 
را شناسايی کنند و ثالثا بپذيرند مردم 
با اين رأی باال قدرت نمايی کردند و 
حاال می طلبد که اجماعی در کشور 
به وجود آيد. چون هر کشوری که 
برود،  توسعه  سمت  به  خواهد  می 
دهد. شکل  را  اجماع  اين  بايد 
هر  باشد  قرار  اگر  افزود:  وی 
تالش  بزند،  را  خودش  ساز  کسی 
برد.  نخواهد  جايی  به  راه  ها 
برجام  قضيه  در  اروپا  االن  همين 
اين  چون  ايستاده،  ترامپ  مقابل 

اجماع در داخل کشور شکل گرفته 
تصور  نکرديم.  ضرر  ما  پس  بود. 
احمدی  آقای  مثل  اگر کسی  کنيد 
نژاد رئيس جمهور بود، همه مخالفان 
می  انسجام  به  ما  مقابل  در  ايران، 

چوب  ديديم  زمان  همان  رسيدند. 
 چنين اتفاقی را ملت خوردند. من فکر 
اگر  روحانی  آقای  کنم،   می 

تاکتيکی  دارد،  هايی  نشينی  عقب 
دو  عقب  به  گام  يک  يعنی  است. 
جز  ای  چاره  است.  جلو  به  گام 
هميشه  سياستمدار  نيست،  اين 
البته  کند.  حرکت  جلو  به  رو  نبايد 

در  ولی  باشد  اين  بايد  او  استراتژی 
به  گام  يک  روش  بايد  تاکتيک 
پذيرفت. را  به جلو  عقب و دو گام 

محمد هاشمی: انتظار ندارم روحانی
عقب نشینی  روحانی تاکتیکی است و چاره ای هم نیست کامال به سمت یک طیف حرکت کند

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:

هیچ گاه ادعا نکرده ایم، روحانی اصالح طلب است

سيد حسين مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
اصالح طلب  روحانی  نکرده ايم،  ادعا  گاه  هيچ  ما 
اصالح طلبان  پشتيبانی  اينکه  بيان  با  وی  است. 
از روحانی يک حرکت راهبردی مهم است برای 
نجات ايران و به بن بست نرسيدن شرايط سياسی 
و  است  تاکتيکی  روحانی خطاهای  آقای  کرد: خطاهای  تصريح  کشور، 

جواب خطاهای تاکتيکی را نبايد با اشتباهات راهبردی داد.

عربستان هم می تواند در صلح منطقه شریک باشد

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه گفت: اگر ساير 
کشورهای منطقه هم به اين نتيجه برسند که به جای 
نتايج  بياورند،  سياست های غلط به همکاری روی 
موفقيت آميزی به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد:  
متاسفانه کشورهايی مثل عربستان بيشتر به دنبال 
تفرقه و اختالف افکنی هستند. در صورتی که اگر روش شان را عوض کنند 

آنها هم می توانند در صلح منطقه شريک باشند.

ایمانی: فعال باید جریان احمدی نژاد را تحمل کرد

ناصر ايمانی تحليلگر مسائل سياسی در واکنش به 
بست نشينی احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد و يارانش 
می خواهند فرار به جلو کنند تا به اتهام های شان 
پاسخ ندهند. بايد احمدی نژاد و حلقه اطراف او را 
تحمل کرد و به آنها خيلی توجه نيز نکرد و نپرداخت. 
اين اتفاق آنها را مجبور می کند که سکوت کنند يا آنکه اقدامات تندتری انجام 

دهند. آن وقت اگر اقدامات تندتری انجام دهند بايد با آنها برخورد شود.

اجتماع بزرگ رضويون همزمان با سالروز شهادت امام رضا )ع( در آستان مقدس امامزادگان باقريه )ع( بيرجند برگزار شد * عکس : ايرنا

جناب سرگرد مهدی هرمزی 
رئیس محترم کالنتری 13 جوادیه 

جناب سروان علی ُسروندی 
 جناب سروان جواد جمالی

 جناب سروان ابراهیم خسروی
ضمن ادب و احترام خدمت شما بزرگواران  

و همکاران محترم 
از راهنمایی های خالصانه، حسن خلق

 گشاده رویی و تکریم ارباب رجوع تشکر و 
قدردانی نموده، برای شما آرزوی موفقیت دارم.

تعویض روغن ایران 
 نبش صمدی 27- پالک 93 

 حسن یوسفی مفرد

روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد            
مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

ف
دی

شماره ر
نام پروژهمناقصه

مبلغ برآورد
)ریال(

نوع تضمين 
و مبلغ 
)ریال(

ت
رشته و حداقل رتبه مد

پيمانكاري

196-1034

تأمين آب شرب روستاهای 
بحرانی و حمل آب به 
روستاهاي نيازمند آب 

شرب توسط تانكرهاي سيار 
و اصالح زیر ساخت های 

آبرسانی سيار در شهرستان 
های بيرجند،درميان،سربيشه، 

نهبندان،خوسف

18,130,972,800

ضمانت 
نامه معتبر 
به مبلغ  

907,000,000
12 ماه

کار
ره 

ادا
ت 

حي
صال

ی 
واه

گ
ت 

اس
ي 

مات
خد

ي 
ها

ت 
رک

 ش
ی با

ذار
واگ

ت 
وی

اول
 •

ًا : 
من

ض
ور 

 ام
ي ،

وم
عم

ت 
دما

 خ
ی

يت
عال

ي ف
ها

کد
ي 

ارا
ا د

ه ی
ک

د 
شن

  با
96

ل 
سا

در 
ل 

 نق
ل و

حم
ور 

 ام
ت و

سا
سي

تا
 

ه 
را ب

ده 
 ش

کر
ت ذ

الي
 فع

کد
ذ 

اخ
ده 

نن
ت ک

ثبا
ک ا

دار
ا م

 ی
ند

ده
ه 

رائ
ا ا

رم
ارف

ک

296-1035

تأمين آب شرب روستاهای 
بحرانی و حمل آب به 

روستاهاي نيازمند آب شرب 
توسط تانكرهاي سيار و اصالح 
زیر ساخت های آبرسانی سيار 

در شهرستان های طبس، 
قاینات، زیرکوه، بشرویه، 

فردوس، سرایان

11،205،727،680
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نامه معتبر 

به مبلغ 
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