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مدیر کل بحران :   هر 12 سال یک بار زلزله ای با بزرگی 6 ریشتر را تجربه کرده ایم  * 500 سرشماره 5 رقمی 
در اختیار اعضای شورای مدیریت بحران استان قرار گرفته تا در زمان وقوع هر حادثه ای  بدون هیچ مشکلی 
با هم در ارتباط باشند * با هزینه کرد 2 میلیارد تومان برای همه بخشداری های استان کلیه تجهیزات الزم از 
جمله کانکس مدیریتی، سرویس بهداشتی، حمام سه چشمه سیار، تانکر آب، کف کش و... را تأمین نموده ایم 
* االن به راحتی می توان رصد کرد که در کدام نقطه استان چه امکاناتی وجود دارد  و آیا در زمان بروز یک 
حادثه این امکانات جوابگو هستند یا خیر؟ * مدیر عامل شرکت گاز : اکیپ های تخصصی ویژه ای را در تمام 
مناطق گازدار استان حتی روستاها فعال کرده ایم که بالفاصله بعد از وقوع حادثه شرایط را رصد می کنند 
* نماینده شرکت آب و فاضالب : ما مطالعات آب اضطراری بیرجند را انجام داده ایم و منتظر تصویب نهایی 
آن در وزارت نیرو هستیم* با نصب شیر قطع کن های خودکار قادر خواهیم بود بدون نیاز به دیگر مناطق تا 
چند روز آب مورد نیازمان را از این مخازن تأمین نماییم * نماینده مخابرات :  در مدیریت بحران استان قرار 
شد همه دستگاه ها به سیستم بی سیم مجهز گردند، فقط برخی از دستگاه ها اقدام کردند و متأسفانه این 
موضوع دنبال نشد * بحث فعال سازی بالن های ارتباطی مطرح شده که قطعاً می تواند محدودیت های فعلی 
را در زمان بروز حادثه از بین ببرد *  مسوول فروریت های پزشکی : 61 پایگاه اورژانس فعال  ، 121 آمبوالنس، 
4 دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 2 پایگاه اوژانس هوایی مستقر در بیرجند و طبس داریم * در حال تجهیز  
بیمارستان صحرایی هستیم * نماینده شرکت برق : اگر خطوط انتقال آسیبی ببینند در زمان کوتاهی جریان 
برق برقرار می شود  * نماینده آب و فاضالب روستایی : با وجود خشکسالی های 18 ساله ما همواره در شرایط 

بحرانی به سر می بریم و در حال حاضر 450 روستای استان با تانکر آبرسانی می شوند ) مشروح در صفحه ۳ و2 (

فردای پس از زلزله دراستان
سرمقاله

از تجربیات دیگران
 پند بگیریم

*امین جم

 بسیاری از جوان ها در برابر تجربه پیران و بزرگان 
پندار  این  اثر  بر  و  کنند  می  نیازی  بی  احساس 
غرورآمیز، سال ها از عمر ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

در نشست بررسی میزان آمادگی مدیریت بحران در وقایع احتمالی تشریح شد :

عکس : کابر - گرگی

چالش آب به شورای شهر رسید

مشکل آب 
مرکز استان فقط 
گوارایی آن است
 مدیر عامل شرکت اب و فاضالب شهری استان 
که برای مشکل آب بیرجند به شورای شهر رفته بود 
کیفیت اب از لحاظ شیمیایی و میکروبی در سطح 
مجاز اعالم کرد و افزود: تنها آن چه که نگرانی را 
به دنبال دارد میزان گوارایی اب است. برای هر متر 
مکعب آب هزار و 100 تومان تمام می شود در حالی 
که مردم 500 تومان می پردازند، با این شرایط کار 

بر روی افزایش گوارایی .... ) مشروح در صفحه ۷ (

* دکتر اسدا... آزاد ؛ استاد بیرجندی و پدر علم کتابداری ایران / صفحه 4 * مدیرکل میراث فرهنگی از گردآوری اسناد خراسان جنوبی در نرم افزار آرشیو جامع گنجینه خبر داد / صفحه ۷

حسین کمالی :
ثبت نام جهانگیری در انتخابات 

یک حرکت احتیاطی بود

محمود واعظی :
 کسانی که پیشنهاد استعفا به جهانگیری

 می دهند، خیرخواه او و دولت نیستند

سردار غیب پرور:
دشمنان از 84 دنبال 

طراحی فتنه 88 بودند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

2 لغایت 8 دی ماه 1396 
هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 

بالیای طبیعی گرامی باد
روابط عمومی نظام 

مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس زهرایی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که از افتخارات استان می باشید به سمت 
جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
که مبین درایت، توانمندی، مدیریت ارزنده و اهتمام ورزی شما در امور 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه باریتعالی توفیقات روزافزون 

و بهروزی تان را آرزومندیم.
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن انصار بیرجند

جناب آقای دکتر حاج سید مرتضی وجدان
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 تبریک عرض می نماییم، از درگاه خداوند توفیقات هر چه بیشتر برایتان خواهانیم.

زائران حج تمتع سال 94 )بهدانی- دهقان(

پـدر مرا ببخش
مرا ببخش که هرگز برای نبودنت جلوی دیگران اشک نریختم، که نکند دلشان بگیرد

مرا ببخش که عشق به تو را پنهان کردم ، تا دیگران ناراحت نشوند
مرا ببخش که دلتنگی هایم را پنهان کردم ، تا دیگران نفهمند و غم نخورند.

مرا ببخش...
اماماهمیشه دوستت خواهیم داشت

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر مهربانمان 

شادروان غالمحسن بستانی
جلسه یادبودی روز دوشنبه مورخ 96/10/04 از ساعت
 14:۳0 الی 15:۳0 در محل حسینیه آیت ا...آیتی 

برگزار می گردد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 مزایده ویژه دی ماه را برگزار می کند

شرح در صفحه آخر

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

جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
که نشان از همت جهادی و تعهد خالصانه شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

شورای گروه های جهادی شهرستان بیرجند

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

رئیس امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی 

موفقیت بیش از پیش شما و همکاران تان را آرزومندیم.

شورای اسالمی ودهیاری ماسن

فروش انواع سررسید وتقویم سال 9۷
و ست کادویی برای سال نو

هب زودی رد تحرری عارف
فلکه دوم سجادشهر

۳2429494
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دریافت کارمزد از کارتخوان ها جدی شد
 
تسنیم- ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی 
برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست دریافت کارمزد در سال جاری 

جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

شرکت  نماینده  گفته  به   )  ۳ از صفحه  گزارش  ادامه   (
کسب  شیوه  تنها  حادثه  بروز  زمان  در  مخابرات؛ 
نیازهای  که  این  و  حادثه  حجم  و  مکان  از  اطالعات 
 اولیه محل چیست و به چه طریق منتقل گردد، راه های

مخابرات  در  گوید:”  می  صدر  پویان  است.  ارتباطی 
ایم،  کرده  فراهم  را  ارتباط  نوع  چند  برقراری  زمینه 
یکی ارتباطات بیسیم است که در زمان حضور مهندس 
آخوندی در مدیریت بحران استان قرار شد همه دستگاه 
ها به این سیستم مجهز گردند، برخی از دستگاه ها اقدام 
کردند اما متأسفانه این موضوع دنبال نشد و از آن جایی 
برقراری  شیوه  بهترین  حادثه  بروز  اولیه  دقایق  در  که 
ارتباط همین استفاده از بیسیم می باشد، لذا بهتر است 

این برنامه تا انتهای کار ادامه پیدا کند.

پیش بینی بسترهای ارتباطی که ارتباط 
مراکز حساس و حیاتی را برقرار نماید

هم  سیم  و  کابل  طریق  از  ارتباط  برقراری  بحث  در   
بسترهای ارتباطی پشتیبانی پیش بینی کرده ایم که ارتباط 
مراکز حساس و حیاتی را برقرار می نماید و در حال حاضر 
98 درصد استان به این رینگ متصلند و ما از این طریق 
با استان های معین مان هم ارتباط داریم”. او ادامه می 
دهد:” از دیگر شیوه های ارتباطی، ارتباط رادیویی است 
که در این راستا کانکس های پورتابل همراه در استان در 
اختیار داریم حتی دو دستگاه برای فردوس و طبس هم در 
حال تجهیز است، البته این کانکس ها فقط برای مواقع 
بحرانی نیست بلکه در شرایطی که ازدحام جمعیت داریم 
مثل حضور مردم در قتلگاه از این کانکس ها برای پوشش 

خطوط استفاده می شود.

بالن های ارتباطی برای حادثه

بین  ویژه  پروتکل  اساس  بر  موارد،  این  کنار  در  البته   
 5 های  تلفن   ، سیار  ارتباطات  شرکت  و  کشور  وزارت 
 60 که  داریم  را  بحران  با  مرتبط  مسئولین  ویژه  رقمی 
وقوع  زمان  در  تا  فعال سازی شده  ها  تلفن  این  درصد 
ارتباط  در  ها  حوزه  دیگر  با  بتوانند  راحتی  به  بحران 
 باشند”. و حرف آخر هم این که؛ اخیراً طبق صحبت های

ارتباطی  های  بالن  سازی  فعال  بحث  ارتباطات  وزیر 
مطرح شده که قطعًا می تواند محدودیت های فعلی را در 

زمان بروز حادثه از بین ببرد.

بیمارستان صحرایی در حال تجهیز

خیلی  هم  بیرجند  پزشکی  های  فوریت  مسئول 
کند: می  تشریح  را  حوزه  این  های  داشته   خالصه 
شهری   1۳ فعال)  اورژانس  پایگاه   61 حاضر  حال  ”در 
آمبوالنس،  داریم، 121  استان  ای( در سطح  و 48جاده 
هوایی  اوژانس  پایگاه   2 آمبوالنس،  اتوبوس  دستگاه   4
فرماندهی  خودروی   2 طبس،  و  بیرجند  در  مستقر 
بیمارستان  آمبوالنس  موتور  دستگاه  یک  عملیات، 
صحرایی را هم از دانشگاه علوم پزشکی تحویل گرفته 
می  محمدنژاد  باشیم”.  می  آن  تجهیز  حال  در  و  ایم 
گوید:” در همه حوادث فرآیند انجام عملیات هم به این 
گونه است که به محض گزارش یک حادثه، همکاران 
ما به محل اعزام می شوند و ضمن ارزیابی صحنه ای 
بررسی وضعیت ایمنی محل، رصد شرایط مصدومین و 
آنها  انتقال  نهایت  در  و  اعزام  برای  آنها  بندی  اولویت 
می باشد، البته کلیه خدمات اورژانس رایگان است”. به 
ارتباطی در مرکز فوریت  او؛ کلیه زیرساخت های  گفته 
 های پزشکی تجهیز شده، در حال حاضر شبکه بی سیم
دستگاه  دو  و  است  فعال  امدادی  نیروهای  برای  داخلی 
تلفن ماهواره ای هم در اختیار این حوزه قرار گرفته که 

در مدیریت شرایط زمان حادثه نقش بسزایی دارد”.

برقرارکردن شبکه ها
در کوتاهترین زمان ممکن

قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق هم با تأکید 
که  است  ای  گونه  به  ها  نکته که طراحی شبکه  این  بر 
ضریب اطمینان باالیی داشته باشند و حتی اگر در روستاهای 
دورافتاده سطح تخریب زیاد باشد یا خطوط انتقال آسیبی 
برقرار می شود؛ می  ببینند در زمان کوتاهی جریان برق 
گوید:” در زمان بروزحوادث جزو اولین گروه های امدادی 
هستیم که به صحنه اعزام می شویم و ما آمادگی این را 

داریم که در کوتاهترین زمان ممکن رفع اتفاق کنیم”. 

وجود مولدهای اضطراری 
در تمام شهرستان ها 

برزگر در تشریح اقدامات این حوزه می گوید:” برای خود 
ستاد و شهرستان ها سناریوی بحران تعریف کرده ایم و 
وظیفه همه طبق این سناریو مشخص شده ، در همین 
راستا هم سطح بندی شهرهای استان در دو سطح یک 
و دو را داریم که در سطح یک شهرهای بیرجند، قاین، 
حادثه  بروز  زمان  در  تا  اند  دیده شده  و طبس  فردوس 
خدمات دهی به شهرهای همجوار و استان های معین 
رضوی(  خراسان  و  کرمان  یزد،  بلوچستان،  و  )سیستان 
استان  بقیه شهرهای  و  باشند  داشته  را  به خود  نزدیک 
در سطح دو دیده شده اند که تنها دو شهر همجوار خود 
را سرویس می دهند”. به گفته او؛کانکس بحران با کلیه 
تجهیزات اعم از لوازم شبکه، لوازم کار با شبکه، ایمنی، 
صورت  در  که  بحران  متری   12 کانکس   ، و..  رفاهی 
های  زیرساخت  تخریب  و  ستاد  محل  در  حادثه  بروز 
موجود، امکان مدیریت شرایط را دارد...  وجود مولدهای 
اضطراری در تمام شهرستان های استان که به راحتی 
نمایند،  برق  تأمین  را  موقت  های  توانند سکونتگاه  می 
استقرار سیستم GIS  با ثبت شرایط جغرافیایی کامل 
استان در کلیه شهرستان ها، تجهیز مراکز دیسپاچینگ 
به سیستم لرزه نگاری، راه اندازی اتوماسیون شبکه برای 
رصد کلیه شبکه های سطح استان از مرکز مدیریت در 
در  شده  فراهم  های  زیرساخت  از  هایی  بخش  ستاد، 
شرکت توزیع نیروی برق است.  برزگر به این نکته هم 
حادثه،  هر  بروز  با  که  جایی  آن  که؛”از  کند  می  اشاره 
ترافیک سختی بر معابر حاکم می شود و خدمات دهی 
را دچار اخالل می کند لذا زمینی کردن شبکه ها را در 
برنامه داریم که در برخی نقاط هم اجرایی شده، با این 
و  است  مقدور  دور  راه  از  شرایط  کنترل  امکان  برنامه 
این که مردم متوجه عملیات شوند  توانیم بدون  ما می 

شرایط را مدیریت نماییم”.

شرکت آب و فاضالب روستایی
 همواره در بحران

رئیس اداره بحران شرکت آب و فاضالب روستایی هم 

با اشاره به این که مهمترین هدف این حوزه تأمین آب 
بهداشتی در شرایط عادی و در مواقع بحرانی است، می 
گوید:” با وجود خشکسالی های 18 ساله ما همواره در 
 450 حاضر  حال  در  و  بریم  می  سر  به  بحرانی  شرایط 
روستای استان با تانکر آبرسانی می شوند و برای همین 
ما همیشه تعدادی تانکر آماده به کار داریم که می توانند 

در شرایط بحرانی برای خدمات رسانی استفاده شوند”.

چاه های بحران در تمام 
شهرستان ها حفر شده اند

با تأسیس مدیریت بحران در  ادامه می دهد:”   نسیمی 
های  اتاق  ها،  شهرستان  کلیه  در  بحران  اداره  و  ستاد 
بحران با کلیه تجهیزات الزم فعال شده اند”. به گفته او؛ 
چاه های بحران در تمام شهرستان ها حفر شده اند که 
مجهز به برق دیزل اضطراری و سکوهای برداشت آب 
می باشند و می توانند در شرایط بحرانی استفاده شوند، 
به  مجهز  هم  اجرا  حال  در  آبرسانی  های  مجتمع  البته 
سیستم تله متری می باشند تا به صورت هوشمند فعالیت 
نمایند”. مهمترین مشکالت آب و فاضالب روستایی هم 
این است:” 65 درصد روستاهایی که تحت  او  به گفته 
پوشش داریم در زمان جهاد سازندگی شبکه گذاری شده 
اند، به نحوی که اصول پدافند غیر عامل در آنها رعایت 
نشده و ضمن فرسودگی مشکالت زیرساختی دارند و ما 
اعتبار  برای رفع این مشکالت حدود 40 میلیارد تومان 
نیاز داریم، البته در مجتمع های جدید تمام شرایط دیده 
شناسی  زمین  مطالعات  اساس  بر  آنها  طراحی  و  شده 
های  ازلوله  هم  انتقال  خطوط  در  است.  نگاری  لرزه  و 
و  شده  استفاده  اتومات  قطع  شیرهای  پذیر،  انعطاف 
شیرهای تخلیه هم در شبکه های توزیع نصب شده اند 

تا سطح اسیب و صدمات را کاهش دهند”.
به گفته او؛” در حال حاضر 8 دستگاه دیزل ژنراتورآماده 
به کار داریم اما نیاز استان ۳0 موتور دیزل است که بتوان 
از آنها در شرایط اضطراری استفاده کرد، تأمین این دیزل 
ها 5 میلیارد تومان اعتبار الزم دارد، عالوه بر این  برای 
برنامه  هم  پایان سال  تا  آب  بندی  بسته  دستگاه  خرید 
خواهد  محقق  اعتبار  تأمین  صورت  در  که  شده  ریزی 

شد”.  ) ادامه در شماره های آتی (

سرمقاله

از تجربیات دیگران پند 
بگیریم

*امین جم

در  را  خود  عزیز  عمر  از   )1 از صفحه  سرمقاله  )ادامه 

کسب تجربه ای می گذرانند که می توانستند 
سال ها پیش، بدون صرف وقت و به رایگان، 
آن را از بزرگان، بی مّنت و بی ادعا به دست 
و  بزرگان  تجربه  از  نیاز  بی  کس  هیچ  آورند. 
استفاده  به  هم  چراکه  نیست؛  کسوتان  پیش 
تجربه  اینکه  هم  و  انجامد  می  عمر  از  بهینه 
است  نردبانی  چون  ما،  از  پیش  بزرگاِن  های 
که تنها کافی است پا بر پله های آن بگذاریم، 
آن وقت است که تا دوردست ها را نیز خواهیم 
دید.هروقت اسم استفاده از تجربه می آید،فقط 
یاد این مطلب می افتیم که جوانان باید حرف 
موفق  زندگی  تا  کنند  گوش  را  ها  تر  بزرگ 
تری داشته باشند.همین موضوع باعث روایت 
.... زیادی شده است. داستان ها و فیلم ها و 

اما کمتر به آن دقت شده است که در اداره و 
از تجربیات  مدیریت کار توسط مسئوالن هم 

دیگران باید استفاده شود.
از  قضیه  ما  استان  خصوص  به  و  ایران  در 
مدیر  و  رفته  مدیری  وقتی  که  است  قرار  این 
جلسه  در  شود،فقط  می  جایگزین  جدیدی 
شاید  و  بینند  می  را  یکدیگر  معارفه  و  تودیع 
به مدیر  انتقال تجربه خود  به فکر  هیچ وقت 

بعد یا بالعکس نیستند.
در  خصوصا  تجربیات  از  استفاده  که  درحالی 
از  جلوگیری  باعث  توانند  می  مدیریت  بحث 
تجربه  اشتباه  های  راه  نرفتن  و  وقت  اتالف 
تجربه  دریافت  به  محدود  مهم  شود.این  شده 
خاص  منطقه  یک  فقط  یا  قبل  مسئوالن  از 
نمی شود.بسیاری از پروژه های انجام شده در 
استان های دیگر و حتی کشور های دیگر می 

تواند بسیار مفید باشد.
ملموس ترین مثال که این چند وقت به کرات 
بحث  در  ژاپن  ایم،تجربه  کرده  یاد  آن  از  هم 
ایمن سازی ساختمان های خود در مقابل زلزله 
از  بسیاری  توان  می  هم  دیگر  موارد  است.در 
مشکالت را با استفاده از تجربیات دیگران حل 
کرد و هزینه ها و زمان کمتری از دست داد.

تجربیات  از  بسیاری  اروپایی  کشورهای  حتی 
و  کرده  استفاده  مختلف  های  زمینه  در  را  ما 
و  کشور  در  عزمی  چنین  اما  برند  می  کار  به 
نباید  را  چیز  نمی شود.همه  دیده  ما  استان  یا 
تجربه کرد.خصوصا اگر پای بیت المال و زمان 

مردم وسط باشد.

 طرح وزیر علوم برای حذف کنکور
وزیر علوم با بیان اینکه برای حذف کنکور باید 
الگوی جدید پذیرش در دانشگاه ها تعریف شود، 
از زمان ورود  تا5 سال قبل  باید 4  تصریح کرد: 
و  دانش آموزان  برای  را  مدل  این  دانشگاه،  به 
الگو  آن  اساس  بر  بتوانند  تا  داد  خانواده ها شرح 
برخی  اینکه  بیان  با  غالمی  آیند.منصور  جلو 
و  دارند  خاصی  شرایط  پرطرفدار  رشته های  از 
این  در  کنکور  بدون  دانشجو  پذیرش  برای  باید 
رشته ها، مدل جدیدی تعریف شود و سپس اقدام 
به حذف کنکور در این رشته ها کرد، افزود: باید 
حداقل  را  رشته ها  این  در  پذیرش  جدید  الگوی 
برای  دانشگاه  به  ورود  زمان  از  قبل  تا5 سال   4
بر  بتوانند  تا  داد  شرح  خانواده ها  و  دانش آموزان 
مورد  رشته های  در  و  آمده  جلو  الگو  آن  اساس 

عالقه خود تحصیل کنند.

اطالعیه دفتر سخنگوی دولت درباره 
قیمت حامل های انرژی

ایسنا- دفتر سخنگوی دولت درباره اخبار مرتبط 
با قیمت حامل های انرژی اطالعیه ای صادر کرد.
متن این اطالعیه به این شرح است:در پی انتشار 
حامل های  قیمت  اصالح  خصوص  در  اخباری 
اظهارنظرهای متفاوت و مختلف  انرژی و برخی 
بدین وسیله  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در 
رسمی  اعالم  و  رسانی  اطالع  که  می شود  اعالم 
هرگونه اصالح و تغییر قیمت، زمان و چگونگی 
اجرای آن صرفا از طریق سخنگوی محترم دولت 
و دفتر ایشان انجام خواهد گرفت و سایر اظهارات 

و اخبار از منابع دیگر فاقد اعتبار است.

گرانی خاموش شیر و ماست در بازار

تسینم- قیمت محصوالت لبنی حتی محصوالت 
لبنی پرمصرفی که قیمت آنها تحت نظارت رسمی 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
این  هنوز  اما  است  افزایش یافته  می شود،  تعیین 
سازمان خبری مبنی بر قانونی یا غیرقانونی بودن 
افزایش قیمت محصوالت لبنی نداده است. بنابراین 
گزارش قیمت انواع ماست نیز در هفته های گذشته 
افزایش یافته است به طوری که یکی از فروشندگان 
به تسنیم می گوید: باید به صورت هفتگی قیمت 
ماست را چک کنیم تا به قیمت کمتری به فروش 
نرسد. زیرا هر از چند گاهی قیمت این محصول 

دربرند های مختلف افزایش می یابد.

در دقایق اولیه بروز حادثه بهترین شیوه برقراری ارتباط استفاده از بیسیم است امابرای همه دستگاه های اجرایی ، کامل اجرا نشد

فردای بعد از زلزله در استان در گفتگوی آوا با متولیان مدیریت بحران 

آگهی دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده 
شرکت افشره ساز فردس)سهامی خاص(

شماره ثبت: 23016  شنامه ملی: 10380384837  

فردس)سهامی خاص( افشره ساز  كلیه سهامداران شركت  اطالع   به 
می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 11 
مورخ 1396/10/17 در محل خراسان جنوبی، فردوس، شهرک صنعتی، 
بین بهار 7 و 9 ساختمان اداری شركت افشره ساز تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
1.  انتخاب اعضاي اصلی هیئت مديره

 2- ساير مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده باشد. 

                هیئت مدیره شرکت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند     تاریخ انتشار: 96/10/03

بدينوسیله به اطالع می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت 
اول( كانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند روز پنجشنبه 96/10/28 راس 
ساعت 9 صبح در محل هیئت محترم حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد.

لذا از كلیه اعضای محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذيل 
در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به داليلی نتواند شخصا 
در جلسه مذكور شركت نمايد، می تواند همزمان با نماينده تام االختیار خود به محل 
كانون واقع در خیابان طالقانی 11 داخل كلینیک فرهنگیان مراجعه و برگه وكالت 
نامه را تنظیم نمايد. حداكثر آرای وكالتی هر عضو 3 رای می باشد. ضمنا بدينوسیله 
از اعضای محترمی كه تمايل دارند به عنوان اعضای هیئت مديره و بازرس در انتخابات 
شركت نمايند دعوت به عمل می آيد ظرف مدت يک هفته از تاريخ انتشار آگهی برای 

ثبت نام به كانون بازنشستگان مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل نمايند.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مديره و بازرسان - طرح و تصويب صورت های مالی سال 95 
طرح و تصويب بودجه پیشنهادی سال 96- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مديره برای يک دوره سه ساله - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی برای يک 

سال مالی- تعیین خط مشی آتی كانون                                     هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده و فوق العاده
  شرکت توسعه بین المللي اقتصادي و عمراني اقلیم خراسان جنوبي )سهامی عام(

شماره ثبت: 5529  شناسه ملی: 14006673826
به اطالع كلیه سهامداران شركت توسعه بین المللي اقتصادي و عمراني اقلیم خراسان جنوبي 
)سهامی عام( می رساند: جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت  9 و جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده ساعت 10 مورخ 1396/10/17 در محل خراسان جنوبی، فردوس، شهرک 
صنعتی، بین بهار 7 و 9 ساختمان اداری شركت افشره ساز تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

  الف ( دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 
1.  انتخاب اعضاي اصلی هیئت مديره

2- ساير مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد. 
ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: تغییر آدرس 

  هیئت مدیره شرکت

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002  

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اينکه در پرونده اجرايی به شماره 960574 محکوم علیه آقای میثم شکری نیا محکوم است به پرداخت مبلغ 
509.546.450 ريال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له سید حسن جعفری و پرداخت مبلغ 37.500.000 ريال 

بابت حق االجرا در حق صندوق و با توجه به تعرفه اموال از ناحیه محکوم علیه شامل 1- اراضی تعرفه شده ديمه زار مشاعی و فاقد سابقه 
ثبتی می باشد كه در دامنه كوه شکراب واقع شده است كه در حدود اربعه آن از شمال به زمین ديمه زار خانم فاطمه صابرتنها و از جنوب 
به تپه های ماهوره های جعفرآباد و از غرب به تپه های جعفرآباد و از شرق به بند دهلکويی كه مساحت تقريبی 15025/85 مترمربع كه 
در شمال اراضی ديمه زار آثار چند حلقه چاه مخروبه و يک استخر مشاهده گرديد كه بر اثر خشکسالی و كمبود نزوالت آسمانی قنات 
مشهور به اسماعیل گربه خشک گرديده است كه قیمت هر مترمربع 20.000 ريال و قیمت كل 15025/85 متر 300.517.000 ريال 
كارشناسی شده است.2- يک قطعه زمین ديمه زار واقع در محدوده روستای شکراب به مساحت 7732/65 مترمربع كه از سمت شمال 
به تپه ها و از سمت شرق به زمین صحراگرد و از جنوب به زمین خوانده و از غرب به زمین ورثه مرحوم زارع تعرف و محدود می گردد و 
با سوابق موجود در هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی تحت كالسه 13911114408001000707 پرونده 
به نام محکوم علیه تشکیل و تاكنون منجر به صدور رای هیئت نگرديده است از مجموع اراضی ادعايی به مساحت 2865/71 مترمربع جزو 
مستثنیات دين و مابقی به مساحت 4866/94 مترمربع جزو اراضی ملی لذا پس از بررسی با عنايت به میزان مسثنیات اراضی و موقعیت 
زمین قیمت عرف منطقه كال به مبلغ 200/000/000 ريال كارشناسی شده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه تاريخ 96/10/18 از 
ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد كه قیمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به كسانی كه باالترين 
قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزايد دريافت و نامبرده مکلف است حداكثر 
تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اينصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندانتقال به عهده خريدار خواهد بود.
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ارسال چهارمین محموله اهدایی مردم به زلزله زدگان
 صدا و سیما-چهارمین محموله اهدایی کمک های مردمی خراسان جنوبی به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان گفت: این 
کمک ها در قالب 3 تریلی بارگیری و به مناطق زلزله زده ارسال شد. قاسمی افزود: کمک های مردمی شامل حدود 60 هزار و 72 ثوب لباس بچه گانه، زنانه و مردانه، 3 تن تخم مرغ، 
2 هزار و 384 تخته پتو و مواد خوراکی است. وی ارزش محموله ارسالی را 31 میلیارد ریال و مقدار کمک های نقدی مردم به صندوق ها را 2 میلیارد و 200 میلیون ریال اعالم کرد.

خدا نابود کند موبایل را که همه بجای بگو و بخند در 
شب یلدا دارند با موبایلشان کار می کنند 

930 ... 690
موضوع جالبی که تو روزنامه و بعضی از سایت ها 
دیدم اینه که با آن همه انتقاد از استاندار قدیم و 
ما واکنش  انصافا  ادارات،  از مسووالن  یا  و  جدید 
به  روزنامه   تو  وقتی  مثال  ندیدیم  آنها  از  منفی 
بود  شده  نوشته  استان  روحانیان  از  یکی  از  نقل 
آقای پرویزی اگر به استان بیاید با چماق بیرونش 
می کنیم یا هنوز آقای پرویزی سرکار نیومده بود 
اونقدر انتقادات تند و آتشین ازش منتشر می شد 
اما کسی واکنشی نشون نمی داد ولی همین که 
کوچکترین انتقادی از فالن نماینده ...  می شود 
می بینیم تعدادی سایت و کانال مشخص آنچنان 
احساس مسئولیت پیدا و به منتقدان حمله می کنند 
اینکه در  و جالبتر  اند  آنها جنایت کرده  انگار  که 
رسانه های خودشان به بقیه مسووالن می تازند 
آهنین  دیوار  باند خودشان یک  و  برای حزب  اما 
و هاله ی مقدس درست کرده اند که کسی حق 
ندارد بگوید باالی چشمشان ابرو است . این نوع 
برخورد ها جز اثبات حقانیت  خواسته های مردم 
که شما آن را منعکس می کنید نسیت و اال این 
سطح از عصبانیت و ُگر گرفتن! عادی نیست...!!!
ارسالی به تلگرام آوا

آوا سالم ؛ لطفا گزارشی در خصوص زلزله تهیه کن 
و از مسئوالن بپرس که مثال اگر یک وقتی خدای 
نکرده اینجا زلزله شد ما چادر داریم برای اسکان؟ یا 
 بیمارستان ها مون که مثل کرمانشاه خراب نمی شه

 و یا مثال غذای ذخیره داریم یا آب معدنی و ...؟
901 ... 207
گزارش مراسم ترحیم شما واقعا عالی و الزم بود کاش 
می توانستم به عنوان کسی که این مشکالت برای 
من بوده حضورا در نشست تان شرکت می کردم اما  
خالصه و مفید چند نکته را می گویم 1 - مادر خود 
من سال پیش بعد از یک دوره طوالنی بیماری از 
دنیا رفت و روزی که فوت شد به دلیل هزینه های 
سنگین درمان وی واقعا دستم تنگ بود اما به دلیل 
تشریفاتی که مد شده و صرفا بخاطر اینکه نگویند  
 اینها برای مادرشان خرج ندادند تمام هزینه های

است  هنوز  که  هنوز  و  کردم  قرض  را  تشریفات 
بدهکارم لطفا بزرگان شهر و افراد سرشناس و معتمد 
که الگوی ما هستند در مراسماتشان طوری برخورد 
کنند که امثال ما دچار مشکل نشویم وقتی همه 
ساده بگیرند باور کنید دیگر کسی برای نداری غصه 
نمی خورد . 2 - از روحانیون محترم هم خواهش 
می کنم که رعایت وقت مردم را بکنند خیلی عالقه 
داشتم برای نماز میت مادرم که زن مومنه ای هم 
بود مردم حاضر می بودند اما به دلیل عدم رعایت 
وقت توسط روحانی و مداحی بعد از آن و شعرخوانی 
بعدتر از آن مردم متفرق شدند و زودتر از نماز میت 
مراسم را ترک کردند و این برایم خیلی دردناک بود  
و توصیه من هم این است که مساجدی که مراسم 
را برگزار می کنند خودشان یک قانون واحد بگذارند 
که دیگر نه در پذیرایی و نه در وقت افراط و تفریط 
شود . باز هم از آوای عزیز بابت این موضوع ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

به  موظف  رو  خودشون  مسووالن  زمانی  یه  آوا 
پاسخگویی می دونستن از زمانی که استاندار جدید 
اومده گویا شرایط فرق کرده و مسولین دیگه جواب 
 پیام مردم در روزنامه ها رو نمی دهند . کم کم شرایط

 استان داره توسعه معکوس رو تجربه می کنه
910 ... 039
سالم آوا در خصوص این مطلبی که برای مراسم 
ترحیم زده بودین خواهش می کنم اینو هم بنویسید 
که بعضا دارن به یک سری خرافات دامن می زنند 
که انسان متحیر می ماند چند روز پیش در مراسمی 
شرکت کرده بودم و صاحب عزا برای میهمانان 2 
مدل میوه و یک شیرینی سرو می کرد  و بدتر از 
آن این بود که آقایی در داخل تریبون مکررا اعالم 
می کرد که لطفا از میوه ها بخورید که به روح میت 
برسد . آخر در کدام حدیث یا کتاب آمده است که 
میوه بخوردند که به روح میت برسد و جالب اینکه 
احساس کردم اونجا بجای مراسم ترحیم نمایشگاه 
این  امیدوارم   . بود  مجلس  صاحب  فروشی  فخر 
رخت  اسالمی  جامعه  از  سریعتر  چه  هر  خرافات 
بربندد تا دیگر شاهد تغییر فرهنگ اصیلمان نباشیم.
936 ... ۵09

سالم آوا جان، روزنامه پنجشنبه صفحه آخرش وقتی 
عکس انهدام میوه ها را دیدم خیلی تاسف خوردم 
هیچ  که  صورتی  در  بود  یلدا  شب  شبش  همون 
کس امسال شب یلداش مانند هرسال نبود از گرانی 
 میوه ها اما مسئوالن به جای انهدام میوها آن ها

را به یک خانواده ای که رنگ میوه را ندیده می 
دادند، بهتر بود خدا ازشان بگذره.

936...413
مدیریت  از  اول  درجه  در  خواستم  آوا...  سالم 
محترمتون وپرسنل و گزارشگران فعالتون از طرف 
همه هم استانی ها تشکرکنم و ثالثا یک خواهش 
دارم لطفا پیگیری کنید قبل از شروع بارندگی ها 
عملیات الیروبی بند دره حتما انجام بشه چرا که 
الزم وضروریست تاحجم آبگیری بند دره افزایش 
پیدا کند و با همکاری و همت مردم محترم استان 
و بویژه همت هیأت کوهنوردی استان برای کاشت 
اقدام عاجل  اقاقیا،...  زبان گنجشک،  درخت چنار، 
صورت گرفته انشاء ا... مسئوالن استان هم پشتیبان 

این پیشنهاد مطمئنا خواهندبود.
630...919

کمیته محترم انطباق فرمانداری ، دست مریزاد، بعد 
دو ماه پیگیری مردم و شورا در خصوص کاهش 

قیمت منطقه ای این بود جواب مردم مظلوم؟
910...917

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان همچنین

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید             نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید

فردای پس از زلزله دراستان
در نشست بررسی میزان آمادگی مدیریت بحران در وقایع احتمالی تشریح شد :

است  طبیعی  ای  پدیده  زلزله،  فر-  بهروزی 
فقط ضرر محض  دیگري  رویداد  هر  مثل  که 
ندارد بلکه در کنار آسیبی که مي رساند، فوایدي 
لرزه  داده؛  نشان  تحقیقات  دارد.  همراه  به  هم 
پیش  در  مهم  معیارهاي  از  یکي  زمینی  های 
بیني فوران آتش فشان هاست، وضع آب های 
اثرات  می شود،  بهتر  زلزله  طریق  از  زیرزمینی 
چشمه های نفتی و آبی، قنات ها و... نیز به علت 
وقوع زلزله مشخص می شوند، زلزله موجب رانده 
شدن مواد معدني ازعمق به سطح شده امکان 
اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی را فراهم می 
باعث  زلزله  آورنده  وجود  به  نیروهاي  آورد، 
ایجاد رشته کوه شده تنوع درتوپوگرافي و آب 
کنار همه  در  دارد،  به همراه  را  زمین  و هواي 
این پیامدهای طبیعی جهت اطالع از ساختمان 
داخلي زمین به زمین شناسان  کمک مي کند و 
در رنسانس علمي و رشد و توسعه علم نیز نقش 
بسزایی داشته است، با این وجود ما همچنان آن 
را بالیی خانمان برانداز می دانیم و به واسطه 
در  کافی  نظارت  نبود  و  سوءمدیریت  ناآگاهی، 
برخی امور، این فرصت را به تهدیدی گاه جبران 

ناپذیر تبدیل کرده ایم.

مقصر کیست؟

زلزله  لرزید،  کرمانشاه  که  پیش  روز  چهل  از 
نشان  خودی  کشور  از  نقطه  یک  در  روز  هر 
مان  هموطنان  از  ای  عده  دل  ته  و  دهد  می 
را خالی کرده- البته ما هم در استان خراسان 
جنوبی از این سهم بی نصیب نبوده ایم- دیدن 
و  کرمانشاه  زلزله  از  مانده  جای  بر  تصاویر 
متعاقب آن زمین لرزه هایی که همه دار و ندار 
همسایه های کرمانی ما را گرفت، سؤال های 
ساخته،  متبادر  ها   خیلی  ذهن  به  را  فراوانی 
پرسش هایی با این مضمون که علیرغم اینکه 
در  ساختمان ها  )طرح  ایران   2800 آیین نامه 
در  مشابهی  طرح  از  کپی برداری  زلزله(  برابر 
ریشتری   7.6 زلزله  اگر  آنجا  چرا  است،  ژاپن 
با  ای  زلزله  ولی  نمی میرد،  کسی  دهد،  رخ 
فاجعه ای بشری در پی  ایران،  این قدرت در 
اجرایی  های  دستگاه  تکلیف  که  این  یا  دارد؟ 
امکانات  و  ها  زیرساخت  آوردن  فراهم  در 
در  و  چیست؟  بحران  هر  مدیریت  برای  الزم 
که  شده  ریزی  برنامه  ای  گونه  به  زمینه  این 
اولیه  نیازهای  رفع  برای  و  واحد  لحظه  در  ما 
مردم، نیازی به دیگر استان ها نداشته باشیم 
حادثه،  وقوع  بعد  ها  ساعت  تا  بتوانیم  خود  و 
قرار  اختیارشان  در  را  مایحتاج آسیب دیده ها 
دهیم؟ یا این که ما خودمان-عامه مردم- در 
باشد،  مان  مأمن  است  قرار  منزلی که  ساخت 
آن قدر دقت نظر داشته ایم که در زمان زلزله، 
آن  یا  دهیم؟  ترجیح  فرار  بر  را  آن  در  ماندن 
اولیه  های  ارائه کمک  و  ایمنی  اصول  با  قدر 
آشنایی داریم که به محض وقوع حادثه، دچار 
با  بتوانیم  و  نشویم  بالتکلیفی  و  سردرگمی 
حفظ خونسردی به داد آسیب دیده ها برسیم؟

مسووالن بحران استان 
روی صندلی آسیب شناسی

میزگردی  که  است  هایی  پرسش  همه  اینها 
با حضور حوزه های اجرایی متعدد را در دفتر 
روزنامه آوای خراسان جنوبی به همراه داشت.
میرجلیلی مدیر کل مدیریت بحران استانداری، 
بحران  مدیریت  مسئول  کارشناس  امینی 
استانداری، نسیمی رئیس اداره بحران شرکت 
مقام  قائم  برزگر  روستایی،  فاضالب  و  آب 
پویان  برق،  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
صدر نماینده شرکت مخابرات استان، آسمانی 
انقالب اسالمی،  بنیاد مسکن  مقدم مدیر کل 
منابع  تجهیز  ریزی  برنامه  اداره  رئیس  داعی 
 ، راه و شهرسازی  اداره کل  اقتصاد مسکن  و 
پدافند  و  بحران  مدیریت  رئیس  فرد  غفوری 
هاشمی  و شهرسازی،  راه  کل  اداره  غیرعامل 
محمودی   ، استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
دفتر  مدیر  مسگر  بیرجند،  گاز  اداره  رئیس 
شرکت  عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت 
مسئول  نژاد  محمد  شهری،   فاضالب  و  آب 
فوریت های پزشکی بیرجند، حسنی کارشناس 
دانشگاه  عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت 
عملیات  اداره  رئیس  شخمگر  پزشکی،  علوم 
مان  ابهامات  پاسخگوی  استان   احمر  هالل 

در این حوزه بودند.

2 درصد خدمات حین و پس از 
زلزله مؤثرند و 98 درصد کار اصلی

 باید قبل زلزله انجام شود

قانون  از  استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
سازمان مدیریت بحران می گوید که این هفته 
آزمایشی خارج  از حالت  تا  به مجلس می رود 
شده، و طی آن اداره کل مدیریت بحران به اداره 

کل مخاطرات طبیعی تغییر نام دهد و سمت و 
سوی کارهایش هدفدارتر گردد، طبق این قانون 
سطربندی حوادث را شاهد خواهیم بود و بعد از 
آن زلزله های باالی ۵ ریشتر توسط وزارت کشور 
 خدمات دهی می گردند. میرجلیلی می گوید :
درصد   2 تنها  کارشناسان؛  همه  اعتقاد  “به 
خدمات حین و پس از زلزله مؤثرند اما 98 درصد 
کار اصلی باید قبل زلزله انجام شود، به عبارتی 
برق،  آب،  ها، شریان حیاتی  آگهی  پیش  همه 
گاز و..، مسکن و زیرساخت های مسکن، ابنیه 
تا  باشند  آماده  زلزله  قبل  برای  باید  و...  راه ها 

راحت باشیم”.

۱3 ایستگاه فعال لرزه نگاری

به گفته او؛ در استان خراسان جنوبی، علیرغم 
اینکه اغلب استان ها از داشتن شبکه های لرزه 
نگاری محرومند، ما در دو شهر بیرجند و طبس 
شبکه لرزه نگاری داریم و طی سه سال گذشته 
شده  برابر   2 استان  نگاری  لرزه  های  ایستگاه 
به گونه ای که در حال حاضر13 ایستگاه لرزه 
نگاری )11 مورد ایستگاه عادی و 2 ایستگاه با 
را  شرایطی  و  است  فعال  استان  در  پهن(  باند 
برای ما فراهم آورده که می توانیم زلزله های با 
قدرت حتی کمتر از یک ریشتر را هم ثبت کنیم.

استان پیشرو در مشخص کردن 
کانون ، زمان و پیش نشانگر زلزله

می  ها  لرزه  این  ثبت  اهمیت  درخصوص  او 

تشخیص  در  را  ما  ها  لرزه  این  ثبت  گوید:” 
که  ای   گونه  به  کند  می  کمک  زلزله  کانون 
لرزه هایی  واسطه رصد  به  ایالم  مورموری  در 
که رخ داده بود از مردم  خواستند منازل خود را 
تخلیه کنند ، در نتیجه موقع وقوع زلزله 6 و یک 
دهم ریشتری در حالی که همه بناها صددرصد 
تخریب شد، به کسی آسیبی نرسید و ما بر این 
باوریم که اگر در هر 30 سال یک مرتبه این 

اتفاق تکرار شود، برای ما کافی است، فلذا به 
مردم استان بگویید ما در مشخص کردن کانون، 
زمان و پیش نشانگرهای زلزله جزو استان های 

پیشرو هستیم.

وجود دو گسل شناسنامه دار طبس
و خضری دشت بیاض در استان

نیست  زلزله  بینی  پیش  معنای  به  این  البته   
چرا که زلزله ها دونوعند، برخی ها مثل زلزله 
پیش  هیچ  بدون  بم  ماه  دی  پنجم   ۵ ساعت 
لرزه ای رخ می دهند که در این صورت اصاًل 
پیش بینی مقدور نیست اما اگر زلزله با پیش 
لرزه همراه باشد ، مدیریت شرایط مقدور است، 
دلیل  این  به  هم  ها  لرزه  این  به  توجه  البته 
هستیم  خیزی  لرزه  استان  ما  که  است  مهم 
 6 بزرگی  با  ای  زلزله  بار  یک  سال   12 هر   ،
ریشتر را تجربه کرده ایم، و دو گسل شناسنامه 
دار طبس و خضری دشت بیاض را در استان 
آماده  همیشه  باید  جهت  همین  به  داریم، 
مانند  اخباری  به  توان  می  “اما چقدر  باشیم”. 
یا  لرزه ای است  پر  این که سال 2018 سال 
به همین زودی قرار است در فالن شهر زلزله 
ای مخرب رخ دهد، اعتماد کرد”؟ میرجلیلی در 
پاسخ به این سؤال می گوید: “به گفته شبکه 
لرزه نگاری و مرکز ژئوفیزیک تهران به اغلب 
شایعاتی که درخصوص زلزله هایی که در آینده 
انتقال  البته  کرد  اعتماد  نباید  داد  خواهند  رخ 
مثل  احتمالی  های  زلزله  مورد  در  اطالعات 
مورموری قطعًا از کانال معتبر اتفاق می افتد”.

در سایت های اسکان اضطراری
ما جزو استان های برتریم

برای  الزم  های  زیرساخت  درخصوص  او  از 
مقابله با بحران هایی همچون زلزله می پرسیم 
که می گوید:” بنا به برنامه هایی که در زمینه 
 ۵ سرشماره   ۵00 داریم  ها   زیرساخت  تأمین 
رقمی در اختیار اعضای شورای مدیریت بحران 

استان قرار گرفته تا در زمان وقوع هر حادثه ای 
که قطعی و شلوغی خطوط ارتباطی را در پی 
دارد، بدون هیچ مشکلی با هم در ارتباط باشند 
و شرایط را مدیریت نمایند. در بحث سایت های 
اسکان اضطراری هم ما جزو استان های برتریم 
به گونه ای که رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور طی مکاتبه ای با همه استان های کشور 

از آنها خواسته از طرح ما الگوبرداری نمایند . 

به راحتی می توان رصد کرد که در 
کدام نقطه استان چه امکاناتی برای 

هنگام وقوع زلزله وجود دارد

 ما در این طرح با همکاری راه و شهرسازی، 
بنیاد مسکن و شهرداری های استان، فضاهایی 
را با کلیه زیرساخت های الزم حصارکشی کرده 
تا در زمان وقوع زلزله برای استقرار مردم  ایم 
هزینه  با  آن  بر  عالوه  باشیم،  نداشته  مشکلی 
 کرد 2 میلیارد تومان برای همه بخشداری های

کانکس  جمله  از  الزم  تجهیزات  کلیه  استان 
مدیریتی، سرویس بهداشتی، حمام سه چشمه 
سیار، تانکر آب، کف کش و... را تأمین نموده 
اطالعاتی  بانک  در  تجهیزات  این  همه  و  ایم 
طراحی شده ثبت و ضبط است یعنی االن به 
نقطه  کدام  در  که  کرد  رصد  توان  می  راحتی 
زمان  در  آیا  و  دارد   امکاناتی وجود  استان چه 
بروز یک حادثه این امکانات جوابگو هستند یا 
خیر؟ این بانک اطالعاتی به ما در ارائه خدمات 
و رفع نیازها خیلی کمک می کند”. او تأکید می 
کند:” ما در حالی که در جوار سه قطب مدیریت 

بحران کشور خراسان رضوی، کرمان و سیستان 
آنها  از همه  و بلوچستان به سر می بریم ولی 
در بحث مدیریت بحران شرایط بهتری داریم”.

حضور همیشگی اکیپ های تخصصی 
ویژه در تمام مناطق گازدار استان

بعد از طرح مباحث اولیه توسط مدیر کل مدیریت 

بحران از دستگاه خدمت رسان حاضر می خواهیم 
در مورد امکانات و شرایطی که فراهم کرده اند، 
شرکت  عامل  مدیر  نمایند،  ارائه  توضیحاتی 
کند: می  شروع  اینگونه  را  هایش  حرف   گاز، 
” تمام تالش مان را می کنیم تا نشتی هایی 
که در زمان وقوع حادثه رخ می دهد، مشکلی 
بر روی مشکالت موجود نیفزاید، به همین دلیل 
اکیپ های تخصصی ویژه ای را در تمام مناطق 
گازدار حتی روستاها فعال کرده ایم که بالفاصله 

بعد از وقوع حادثه شرایط را رصد می کنند”.

شیر قطع کن های اتومات در حوادث 
گاز را قطع می کند

مهمترین  از  که  نکته  این  به  اشاره  با  هاشمی 
مانیتورینگ  سیستم  کردن  فعال  ما  اقدامات 
در  ما  به  استان است که  ایستگاه ها در مرکز 
 کنترل فشارهای ورودی و خروجی کمک می کند
 ادامه می دهد:”خدمات ما در چند حوزه تقسیم 
می شود، بخشی در خطوط انتقال بین شهری 
این  روی  بر  معین  های  فاصله  در  که  است 
خطوط شیرهای قطع کن اتوماتی نصب شده اند 
که بالفاصله بعد از بروز حادثه و ایجاد اختالف 
قطع  را  جریان  کرده  عمل  آن،  از  ناشی  فشار 

می کنند.

لوله ها پلی اتیلن به دلیل
انعطاف پذیری در مقابل 8 ریشتر 

فشار هم مقاومت می کند

در شبکه های توزیع هم حتی االمکان سعی 
نکنیم،  عبور  گسل  روی  از  که  است  این  بر 
به  و  است  اتیلن  پلی  ها  لوله  جنس  چه  اگر 
ریشتر   8 مقابل  در  پذیری  انعطاف  جهت 
هم  ها  ایستگاه  در  دارد.  مقاومت  هم  فشار 
داریم،از  را  بروز حادثه قطع جریان  به محض 
آن جایی که بیشترین خطرات را در انشعابات 
گونه  به  رگالتورها  همین جهت  به  متصوریم 
با  و  حادثه  زمان  در  که  اند  شده  طراحی  ای 
بالفاصله  فشاری  اختالف  یا  شوک  هر  بروز 
طبق  البته  کنند،  می  قطع  را  گاز  جریان 
تخریب  شهر  درصد   20 اگر  هم  دستورالعمل 
شود ما ناچاریم گاز را قطع کنیم و بعد از رفع 
به  نماییم”.  برقرار  را  جریان  دوباره  مشکالت 
 گفته او از آن جایی که مشترک در زمان بروز

حادثه نقش بسزایی در کاهش سطح آسیب ها 
دارد، شرکت گاز در کنار این اقدامات عملیاتی، 
و فرهنگ سازی مشترکان هم  آموزش  برای 
بروشور،  توزیع  جمله  از  متنوعی  های  برنامه 
 حضور در نماز جمعه، استفاده از ظرفیت رسانه ها 

و... را داشته است.

چه کاری، چه کسی، چه موقع
 چرا، کجا، چگونه ؟

به  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  اقدامات 
پدافند  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیر  گفته 
ادبیات  قالب  در  شرکت  این  عامل  غیر 
اصلی،  پرسش های  به  پاسخ  در  و  ای  رسانه 
کجا،  چرا،  موقع،  چه  کسی،  چه  کاری،  چه 
چه  که  ترتیب  این  به  شده  طراحی  چگونه 
برای  که  است  بحران  مدیریت  همان  کاری، 
برنامه های اهداف و  با  انداز واقعی   آن چشم 

کسی،  چه  ایم.  کرده  تعریف  استراتژیک   
مردم  حتی  و...  فرماندهی  عملیاتی،  نیروهای 
قبل  برای  ها  برنامه  موقع،این  باشند، چه  می 
محل  اند.  شده  طراحی  بحران  بعد  و  حین  و 
نوع  به  بسته  هم  )کجا(  ها  برنامه  اجرای 
شده  بینی  پیش  میدان  تا  ستاد  محل  از  کار 
ها برنامه  این  اجرای  چرایی  و  علت   است. 

حالت  به  برگشت  و  ها  خسارت  کاهش  هم 
عادی است. 

مطالعات آب اضطراری بیرجند 
منتظر تصویب نهایی در وزارت نیرو

از  استفاده  با  هم  کار  چگونگی  و   نحوه  اما 
است  ابزار  و  عملیاتی(  های  ساختار)شیوه 
استانداردهای  مبنای  بر  را  ساختار  ما  که 
به  ابزار  در  اما  ایم  کرده  طراحی  المللی  بین 
داریم.  مشکل  سنگین  آالت  ماشین  ویژه 
سیار  تانکرهای  شده  تعریف  برنامه  به  بنا 
وقوع  محض  به  که  دارند  را  آمادگی  این 
را  دیده  حادثه  مناطق  نیاز  مورد  آب  حادثه 
مطالعات  ما  گوید:”  می  مسگر  نمایند.  تأمین 
ایم داده  انجام  را  بیرجند  اضطراری   آب 

نیرو  وزارت  در  آن  نهایی  تصویب  منتظر  و 
شرایطی  که  است  این  ما  خواهش  هستیم، 
دستگاه  کمک  با  را  طرح  این  تا  شود  فراهم 
شورای  جلسه  یک  در  مرتبط  اجرایی  های 
اداری ارائه نماییم، این مطالعات باید در قالب 
طرح جامع مدیریت بحران برای تمام دستگاه 

های اجرایی پیاده سازی و اجرا گردد”.

نصب شیرهای قطع کن خودکار در 
خروجی مخازن برای ذخیره سازی 

آب مورد نیاز 4-3 روز شهر 

او به سؤال ما درخصوص برنامه هایی که می 
اینگونه  شود،  انجام  حادثه  بروز  زمان  در  باید 
در  اتفاق  از  جلوگیری  برای  دهد:”  می  پاسخ 
شبکه های اصلی و فرعی کار زیادی نمی توانی 
بکنیم اما مهم این است که ما بتوانیم با نصب 
شیرهای قطع کن خودکار در خروجی مخازن 
سازی  ذخیره  را  شهر  روز   3-4 نیاز  مورد  آب 
کنیم. این شیرهای خودکار تا پایان سال تهیه و 
نصب می شوند و به محض شکستگی گسترده 
در شبکه ناشی از حادثه به صورت اتومات مانع 
این  به  و  می شوند  از مخزن  آب  خارج شدن 
به دیگر  نیاز  بدون  بود  قادر خواهیم  ما  ترتیب 
این  از  را  نیازمان  تا چند روز آب مورد  مناطق 

مخازن تأمین نماییم”.
ادامه گزارش در صفحه 2 

مدیر کل بحران : ما استان لرزه خیزی هستیم ، هر 12 سال یک بار زلزله ای با بزرگی 6 ریشتر را تجربه کرده ایم، و دو گسل شناسنامه دار طبس و 
خضری دشت بیاض را در استان داریم، به همین جهت باید همیشه آماده باشیم * 500 سرشماره 5 رقمی در اختیار اعضای شورای مدیریت بحران 
استان قرار گرفته تا در زمان وقوع هر حادثه ای که قطعی و شلوغی خطوط ارتباطی را در پی دارد، بدون هیچ مشکلی با هم در ارتباط باشند و شرایط 
را مدیریت نمایند * با هزینه کرد 2 میلیارد تومان برای همه بخشداری های استان کلیه تجهیزات الزم از جمله کانکس مدیریتی، سرویس بهداشتی، 
حمام سه چشمه سیار، تانکر آب، کف کش و... را تأمین نموده ایم * االن به راحتی می توان رصد کرد که در کدام نقطه استان چه امکاناتی وجود 
دارد  و آیا در زمان بروز یک حادثه این امکانات جوابگو هستند یا خیر؟ * مدیر عامل شرکت گاز : اکیپ های تخصصی ویژه ای را در تمام مناطق 
گازدار استان حتی روستاها فعال کرده ایم که بالفاصله بعد از وقوع حادثه شرایط را رصد می کنند * نماینده شرکت آب و فاضالب : ما مطالعات آب 
اضطراری بیرجند را انجام داده ایم و منتظر تصویب نهایی آن در وزارت نیرو هستیم، خواهش ما این است که شرایطی فراهم شود تا این طرح را با 
کمک دستگاه های اجرایی مرتبط در یک جلسه شورای اداری ارائه نماییم * با نصب شیر قطع کن های خودکار قادر خواهیم بود بدون نیاز به دیگر 
مناطق تا چند روز آب مورد نیازمان را از این مخازن تأمین نماییم * نماینده مخابرات :  در مدیریت بحران استان قرار شد همه دستگاه ها به سیستم 
بی سیم مجهز گردند، فقط برخی از دستگاه ها اقدام کردند و متأسفانه این موضوع دنبال نشد * بحث فعال سازی بالن های ارتباطی مطرح شده که 
قطعًا می تواند محدودیت های فعلی را در زمان بروز حادثه از بین ببرد *   مسوول فروریت های پزشکی : 61 پایگاه اورژانس فعال  ، 121 آمبوالنس، 4 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 2 پایگاه اوژانس هوایی مستقر در بیرجند و طبس داریم * در حال تجهیز  بیمارستان صحرایی هستیم  * نماینده شرکت 
برق : اگر در روستاهای دورافتاده سطح تخریب زیاد باشد یا خطوط انتقال آسیبی ببینند در زمان کوتاهی جریان برق برقرار می شود  * نماینده آب 
و فاضالب روستایی : با وجود خشکسالی های 18 ساله ما همواره در شرایط بحرانی به سر می بریم و در حال حاضر 450 روستای استان با تانکر آبرسانی 
می شوند و برای همین ما همیشه تعدادی تانکر آماده به کار داریم که می توانند در شرایط بحرانی برای خدمات رسانی استفاده شوند * در حال 

حاضر 8 دستگاه دیزل ژنراتورآماده به کار داریم اما نیاز استان 30 موتور دیزل است که بتوان از آنها در شرایط اضطراری استفاده کرد 
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کشف بدافزار خطرناک اندرویدی که باعث انفجار گوشی کاربران می شود

به گزارش Extreme Tech-  این بدافزار موبایلی که Loapi نام دارد از تمامی ماژول های ممکن برای انجام هر نوع فعالیت مخربی بر روی گوشی های آلوده استفاده 
میکند. طیف فعالیت های این بدافزار به حدی گسترده است که از نمایش آگهی ها گرفته تا استخراج ارز مجازی )Cryptocurrency مانند بیت کوین و مشابه آن( را تحت 

پوشش قرار می دهد و به اندازه ای در این فعالیت ها خرابکارانه زیاده روی می کند که در نهایت می تواند به دلیل عملکرد وحشتناک پردازنده باعث انفجار باتری گوشی شود.
یکشنبه  *3 دی  1396 * شماره 3962

یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

ماجرای امربه معروف پادشاه مالزی 
توسط قاری ایرانی

 امر به معروف و نهی از منکر، یکی از اعمالی 
است که تأکید فراوانی به آن شده، و اگر در جامعه 
ای این عمل به فراموشی سپرده شود، منکر علنی 
می گردد؛ در ادامه این مطلب داستان امربه معروف 
ایرانی در مالزی را بخوانید.عباس سلیمی،  قاری 
در سال 1979  که  قرآنی کشورمان،  پیشکسوت 
را  مالزی  قرآن  مسابقات  نخست  رتبه  میالدی، 
کسب کرده بود، خاطره خود از امربه معروف کردن 
اینگونه نقل می کند:در روز اول  پادشاه مالزی را 
مسابقات که به مالزی رفتم، پادشاه وقت مالزی 
هیئت های  با  بود،  محترمی  بسیار شخصیت  که 
آن  داشت.  مالقات  مسابقات  در  کننده  شرکت 
پیروزی  ماه های  اولین  اینکه  به  توجه  با  سال 

نهادها  و  سازمان ها  هنوز  و  بود  اسالمی  انقالب 
شکل نگرفته بودند، بنابراین تنها در آن مسابقات 
حضور یافتم، پادشاه در آن مالقات به همه شرکت 
براساس  داد و مصافحه کرد که  کنندگان دست 
در  بانوان شرکت کننده  با  خودشان  فقهی  اصول 
مسابقات نیز دست می داد.در روزی که خداوند به 
این مسابقات نصیب  اول  رتبه  تا  داد  توفیق  من 
ایران شود، یکبار دیگر موفق  جمهوری اسالمی 
به مالقات با پادشاه مالزی شدم،  در آنجا وی از 
من سؤاالتی در رابطه اینکه من شاغل در ارتش 
هستم پرسید و من پاسخ مثبت دادم،  ایشان آرزو 
کرد که کاش در ارتش مالزی نیز نیروها، اهتمامی 
این  ادامه  باشند.در  داشته  قرآن  به  حد  این  در 
مالقات ایشان از من خواستند اگر صحبتی دارم 
بگویم، من خیلی محترمانه و در یک فضای توأم 
با احترام و در فضای پرشکوه ماه های اول پیرزی 
انقالب اسالمی، گفتم که من توصیه می کنم بر 
ندهید،  دست  خانم ها  با  اسالمی  موازین  اساس 
 ایشان لبخند وزینی زدند. دو سال بعد که به عنوان 
اولین داور ایرانی به آن مسابقات دعوت شدم در 
مراسمی دیدم که همان پادشاه با بانوان مصاحفه 
نکرد و دست نداد که این برای من بسیار جالب 
بود و این نشان از فروتنی ایشان در برابر پذیرش 

توصیه یک قاری جوان از کشور دیگر داشت.

خالقیت 

مهرماه   13 در  اسدا...آزاد  دکتر  مرحوم   - ور  پیشه   
در  فرهنگی  ای  خانواده  در  شمسی  هجری   1326
بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی متولد شد. خانواده 
مکان  نقل  زاهدان  به  بیرجند  از  کودکی  دوران  از  او 
سال  ریاضی  رشته  در  را  دبیرستان  مقطع  او  کردند. 
1344در شهر زاهدان به پایان رساند و در سال 1349 
از  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  رشته  کارشناسی  مقطع  در 
پس  شد.آزاد  فارغ التحصیل  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
خودش  شهر  در  وظیفه  نظام  خدمت  گذراندن  از 
علوم  کارشناس  سمت  1350به  خردادماه  در  بیرجند 
به  وقت  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزارت  در  اجتماعی 
فوق  دوره  در  پذیرش  با  زمان  هم  و  درآمد  استخدام 
داد. تحصیل  ادامه  تهران  دانشگاه  کتابداری  لیسانس 

در  و  رساند  پایان  به  را  دوره  این   1353 در سال  وی 
در  که  آنجا  از  کرد.  کار  به  شروع  ایران  آزاد  دانشگاه 
دوره فوق لیسانس کتابداری رتبه اول را حائز شده بود، 
پژوهانه )بورس( تحصیلی به دست آورد و در دانشگاه 
ایاالت  های  دانشگاه  معتبرترین  از  )یکی  پیتسبورگ 
پذیرفته  دکتری  دوره  در  کتابداری(  رشته  در  متحده 
شد. وی دوره تحصیل دکتری دو سال و نیم به طول 
نادر  از  آزاد  دانشکده،  وقت  رئیس  گفته  به  و  انجامید 
دانشجویانی بود که این دوره را در این مدت کوتاه به 
پایان رساند. وی با آن که در همان جا به وی پیشنهاد 
کار و استخدام داده شده بود در خرداد 1357 با اتمام 
تحصیالتش و اخذ دانشنامه دکتری به وطن بازگشت 
بنا به حکم صادره از سوی وزیر فرهنگ و آموزش  و 
عالی آن دوران، به سرپرستی مدرسه عالی ایران زمین 
شد.آن  منتقل  مشهد  به   1358 سال  در  و  منصوب 
مرحوم از سال 1372تا 1375 مدیریت گروه کتابداری 
فردوسی  دانشگاه  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
افتخار  به   1388 سال  در  و  داشت  عهده  به  را  مشهد 
به زبان های فارسی،  نایل گردید.وی که  بازنشستگی 
انگلیسی و فرانسه، آلمانی و عبری مسلط بود تا زمان 
می  همکاری  رسانی  اطالع  و  کتابداری  گروه  با  فوت 
سال  روز  واپسین  در  آزاد  اسداهلل  دکتر  کرد.سرانجام 
باقی  سرای  به  و  گفت  لبیک  را  حق  دعوت   1388
تألیف  صورت  به  متعددی  آثار  مرحوم  آن  شتافت.از 
های  فعالیت  جمله  از  است،  مانده  یادگار  به  ترجمه  و 
وی 14 کتاب منتشر شده، 8 کتاب ویراسته شده، 49 
است.از  نشده  منتشر  مقاله   21 و  شده  منتشر  مقاله 
کارشناس  به  می توان  آزاد  دکتر  علمی  های  فعالیت 
کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد ایران )سابق(، 
)سابق(،  ایران  آزاد  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
مدرس کتابداری دانشگاه های تهران، مدرس دانشگاه 
های  پژوهش  بنیاد  مترجم  و  مشاور  مشهد،  فردوسی 
دانشگاه  استادیار  رضوی،  قدس  آستان  اسالمی 
فردوسی مشهد، مدیر گروه کتابداری دانشگاه فردوسی 
نمود.  اشاره  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دانشیار  و  مشهد 
است. شرح  این  به  آزاد  اسداهلل  دکتر  آثار  از  برخی 

بخشی از آثار استاد اسدا... آزاد :

علوم  در  تطبیقی  روش  کاربرد  و  شناخت  کتابها: 
کتابداری. ترجمه اسدا... آزاد -  مبانی فلسفه کتابداری 
آموزشی  کتابخانه ها و کتابداران در عصر الکترونیک 
-  زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان. شیوه نگارش 
نگاری  تاریخ  تاریخ    - پزشکی  علوم  مقاالت  نشر  و 
در اسالم - تاریخ تاریخ نگاری در اسالم -  تاریخ و 
مغوالن  حکمروائی  و  بغداد  سقوط  کتابداری.-  فلسفه 
ادبیات   - اسالمی  فرهنگ  و  خوشنویسی  عراق-   در 
کالسیک فارسی- عرفان عارفان مسلمان-  پیدایش، 
گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای- مفاهیم بازیابی 
کتابداری  انجمنهای  المللی  بین  اتحادیه  اطالعات- 
فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی - راهنمای ایمراث بر 
رده بندی کتابخانه کنگره. - کتابخانه ها و سوادآموزی. 
آوری  فراهم  و  سازی  مجموعه   - روشها.  و  اصول   -
کتابخانه ها در  انسانی  منابع  ها -مدیریت  کتابخانه  در 

مردم  خدمت  در  چندگانه  های  مقاالت:رسانه 
ایجاد  بررسی   - پذیرد  پایان  باید  جادو  که  هنگامی 
مراکز ملی فهرست نویسی برای فیلم ها و برنامه های 
تلویزیونی  - کتابخانه و جامعه -رضایت از کار- نظر 
میان  تضاد  کودکان-  ادبیات  به  نسبت  نابینا  کودکی 
دین و دین زدایی در دنیای نوین و نقش آموزش در 

چرا   - اسالمی  فرهنگی  ترویج  و  انتقال  نگاهداری، 
برای کودکان می نویسم؟ - کتابخانه به منزله نهادی 

آثار  و  عتیقه  اشیای  نگهداری  و  -مراقبت  اجتماعی 
 - اسالمی  علوم  در  شناسی  روش   - ها.  موزه  هنری 
نقد معیارهای به کار رفته در سنجش کارآیی کتابخانه 
ها- کتابخانه  در  مدیریت  دانستنیهای  به  نیاز    -
نیکلسون  آثار رینولدالن  خاورشناسان - شرح احوال و 

- بازنگری تفکر عرب جاهلی -  آموزش و کتابخانه، 
اطالعات- روش  اقتصاد سیاسی  دو خدمت همگون- 
ارتباطی  برنامه ریزی شبکه فرعی  شناسی کامپیوتری 
مدلهای  اسالمی-  رسانی  اطالع  المللی  بین  شبکه 
علم،   - کشور  سه  تجربه  مقایسه  سازی:  شبکه 
انسانی - کتابخانه عمومی و توسعه فرهنگی؛  فعالیتی 
کتابخانه  کتابدار   - »کیفیت  راهنماها-   - نظرخواهی 
کودکان و کودک معلول-عصر دانش - هوش مصنوعی 
بررسی  دانش-.  ارائه  و  رسانی  اطالع  در  کاربردآن  و 
رابطه میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف 
. است  اطالعات   علم  ماوراء  سوی  .-به  اطالعات 

دكتر اسدا... آزاد از نگاه ديگران

دكتر مهری پريرخ 
که  استادی  بعنوان  توان  می  را  آزاد  اسدا...  دکتر   
شناخت.  داشت  خود  حرفه  به  تعصب  با  همراه  عالقه 
و  کتابداری  ترویج  در  آثارش سعی  و  درسهایش  با  او 
آثار  به  نگاهی  کرد.  می  حرفه  این  خادمان  پرورش 
از 20 کتاب و 66 مقاله است می  او، که شامل بیش 
آثار  انتخاب و ترجمه  باشد.  ادعا  این  بر  تواند شاهدی 
مبانی   “ و  کتابداری”  فلسفه  و  “تاریخ  مانند  جاودانی 
به  او  اعتقاد  از  نشان  تواند  می  آموزشی”  کتابداری 
در  نظری  های  دیدگاه  ترویج  و  حرفه  اصول  و  مبانی 
این رابطه باشد. او خوب می دانست با شناسانیدن این 
ایجاد  در  تواند  می  ایران،  کتابداری  جامعه  به  کتابها 
کتابها  این  دوی  هر  باشد.  این حرفه سهیم  در  تحول 
گرفته  قرار  استناد  مورد  بسیار  و  رسید  بعدی  چاپ  به 
و  اجتماع”  و  “کتابخانه  چون  هایی  مقاله  ترجمه  اند. 
شناخت  تنها  نه  اجتماعی”،  نهادی  بعنوان  کتابخانه   “
کتابداری  جامعه  نظر  صاحب  و  شاخص  افراد  از  را  او 
از اعتقاد  در دنیا نشان می دهد، بلکه می تواند نشان 
همین  در  باشد.  کتابخانه  اجتماعی  نقش  به  نسبت  او 
راستا، اثر دیگری به نام “آموزش و کتابخانه دو نقش 
همگون” جامعه ایران را با نقش آموزشی کتابخانه ها 
آشنا ساخت. توجه به این نقش در دنیا، کتابخانه ها را 
از انزوا بیرون آورد و وجهه کتابداران را بعنوان مدرس 
ایران همه کتابخانه  در  داد. گرچه که  ارتقاء  و محقق 
ها از توصیه های این مقاله استفاده نکردند، ولی استاد 
شناخت  از  مرحله  این  به  کتابداران  اینکه  به  امید  با 
برسند، چنین متونی را برای ترجمه انتخاب می کردند. 

هایی  مقاله  و  کتابداری”  “مبانی  درس  در  همچنین 
در  تالش  ایشان  رسانی”  اطالع  در  وری  “بهره  مانند 
شناسانیدن این نقش کتابخانه ها و ترویج آن داشتند. 
آزاد، حوزه  از زمینه های دیگر مورد توجه استاد  یکی 
ادبیات کودکان بود. ایشان برای ادبیات کودکان و نیز 

کتابخانه های آموزشگاهی ارزش خاصی قائل بودند. برای 
نیز مدتی به تدریس ادبیات کودکان پرداختند. در این مقاله 
ها نیز ایشان به مسائل بنیادی در ادبیات کودکان توجه 
ایشان  ماندی  بیاد  منابع  در  بنیاد گرایی که  این  داشتند. 
به  نسبت  شناخت  افزایش  در  شود،  می  دیده  وضوع  به 
حرفه تأثیر بسیار زیادی داشت. نا گفته نماند که با وجود 
بنیادی در کتابداری اعتقاد  اینکه ایشان به طرح مسائل 
خاصی داشتند، از تحوالت روز نیز ناآگاه نبوده و تالش 
جمله  از  آشناسازند.  آنها  با  را  ایران  کتابداری  که  کردند 
“مدلهای  دانش”،  “عصر  مانند  آثاری  به  توان  می  آنها 
شبکه سازی”، “اقتصاد سیاسی اطالعات”، ... و بسیاری از 
مقاله های اخیر ایشان اشاره کرد. یکی دیگر از ویژگیهای 
علمی دکتر آزاد که بسیاری از کتابها و مقاالتی که ایشان 
ویراستاری کردند، کیفیت نثر خود را مدیون ایشان هستند، 
اعتقاد زیاد استاد به پاسداشت زبان فارسی بود. به اعتقاد 
استاد نویسنده باید تا حد ممکن از استفاده از واژه های 
بیگانه در متن فارسی خودداری کند. بعنوان استاد راهنما، 
نوشتن  در  مهم  این  رعایت  به  را  دانشجویان  همیشه 
تشویق می کردند. اعتقاد تعصب گونه دکتر آزاد، موجب 
به  بنا  دانشجویان،  از  برخی  یا  و  اینجانب  زمان  هر  شد 
عادت، از واژه بیگانه ای در متن خود استفاده می کردیم، 
به یاد رهنمودهای ایشان افتاده و تا حد ممکن جایگزین 
مناسبی برای آنها پیدا کنند و تا حدی موجب خود کنترلی 
می شد. این اثر بخشی هیچ گاه از یاد نمی رود و همشیه 
با  یاد ایشان را نزد ما زنده نگه می دارد.استاد در رابطه 
از اصول حرفه ای  نیز بسیاری  رعایت اصول اخالقی و 
در برابر دانشجویان بسیار سخت و در مورد بسیاری اصول 
اجتماعی و انسانی بسیار نرم بودند. با این ویژگیها، اجازه 
می دادند که دانشجو سختیهای علم اندوزی را تحمل کند 
و طعم شیرین موفقیت را بچشد. به او می آموختند که ابتدا 
باید شناخت، بعد چشید و در نهایت هضم کرد. در عین 
حال از تمام این فرایند لذت برد. روحیه پرتالش ایشان 
درس پویایی بود. تا آخرین روزهای حیات، با وجودی که 
می دانستند مانند گذشته توانایی حاضر شدن سر کالس و 
هدایت دانشجو را ندارند، باز هم از تالش نایستادند و اعالم 
کردند که آمادگی حضور در کالس را دارند. این روحیه 
آثار و خاطرات  انسان تالشگر است،  از  نمونه خوبی  که 

اوهمیشه یاد او را زنده نگه می دارد. 
پروانه مدير امانی

باورم نیست که به این زودي بایددر فقدان استادي 
چون دکتراسداله آزاد بنویسم، سالهاي سال شاگردش 

بودم و آموزه هاي او را به گوش جان مي شنودم . 
فکر مي کنم سال 1357 بود که نخستین بار ایشان را 
دیدم و از همان زمان با کالمش و نوشته ها آشنا شدم. 
یا  در یک نشست  نه  آزاده که  و  پاک سرشت  انساني 
که  استادي  شناختم.  سالها  از  پس  بلکه  گو  و  گفت 
همیشه بي صبرانه در انتظار پرسش هاي دانشجویش 
چه  پرصالبت،  و  جدي  بس  اي  چهره  علیرغم  بود، 
جسم  با  زمانه  گفت.  مي  پاسخ  هوشیارانه  و  مهربانانه 
او نامهرباني ها کرد اما روح بزرگ و عاشق و پرتالش 
دوره  از  من  داد.  مي  ادامه  و  کرد  مي  ایستادگي  او 
و  کالم  و  ایشان  با  تهران  در  کتابداري  کارشناسي 
شهر  در  سکونت  از  پس  شدم.  آشنا  هایش  نوشته 
مقدس مشهد و سپس ورود به مقطع کارشناسي ارشد 
علوم  دانشگاه  در  پزشکي  رساني  اطالع  و  کتابداري 
پزشکي ایران، ارتباط حرفه اي و علمي ام را با استاد 
دیرینه  دوستي  و  آشنایي  سبب  به  نیز  و  دادم  ادامه 
خانواده همسرم با پدر همسر استاد، سرکار خانم فرشته 
و  ارتباط  ایشان،  معتبر  و  فرهنگي  خانواده  و  فاضلي 
به  نیز  خانوادگي  بویي  و  رنگ  و  نزدیکتر  ها  معاشرت 
از  ام،  نامه  پایان  موضوع  انتخاب  از  پس  گرفت.  خود 
دکتر آزاد درخواست نمودم که راهنمایي پایان نامه ام 
را بر عهده گیرند و ایشان با همان مهرباني و منش و 
مسیر  و  پذیرفتند  را  درخواست  این  عالمانه،  شخصیت 
تدوین و شکل گیري پایان نامه ام را با هدایت ایشان 
بي  و  وقت  که  ها  ساعت  و  روزها  بسیار  چه  پیمودم. 
وقت براي مشورت و راهنمایي به ایشان زنگ مي زدم 
و یا به دیدارشان مي رفتم. هرچه از برخورد صمیمي و 
پرعطوفت ایشان و همسر گرامي شان بگویم ، سخني 
به گزاف نیست. طبع بلند و روحي بزرگ داشت و بي 
نه  و  بود  تعارف  اهل  نه  زد.  مي  را  حق  حرف  واهمه 
قید و بند و نه تشریفات. به سادگي مي زیست و عمل 
مي کرد. بي ادعا و بي خستگي مي خواند و مي خواند 
فکر  نازل  و  بین  سطحي  نوشت.  مي  و  نوشت  مي  و 
به  رفتارش  و  کالم  در  عجیبي  نگرش  و  عمق   ، نبود 
چشم مي خورد و اهل خانواده و شعر و موسیقي. هنوز 
با چه  که  دارم  را  هایش  ویراستاري  و  او  هاي  نوشته 
دقت و خطي خوش نگاشته شده است. اگر امروز متني 
براي تصحیح و بررسي به او داده مي شد بي معطلي 
بررسي  دقت  با  را  متن  ممکن  زمان  سریعترین  در  و 
کرده و عودت مي داد که البته همین نظم و دقت را از 
زیادي  بسیار  حساسیت  داشت.  انتظار  نیز  دانشجویش 
کنم  مي  فکر  داشت.  فارسي  زبان  صحیح  نگارش  بر 
کلیه شاگردان استاد با بنده همعقیده هستند که چه در 
کالس و یا در متن مقاالت با چه دقت و سختگیري، 
زمان  در  کرد.  مي  تاکید  فارسي  کلمات  از  استفاده  بر 
کتابداري،  فلسفه  و  تاریخ  مانند  عناویني  دانشجویي 
بسیار  مقدمه  آموزشي خصوصا  کتابداري  فلسفه  مباني 
جالب و مفید “اصول کار مرجع: فنون پرسش کاوي و 
پاسخ یابي از منابع کتابخانه “ اورا بارها و بارها خواندم 
. ذاتا اهل قلم بود حتي عناویني را ترجمه و تالیف مي 
کرد که کامال خارج از حوزه کتابداري و اطالع رساني 
بود مانند: زنان ایراني و راه و رسم زندگي آنان، تاریخ 
نگاري در اسالم، سقوط بغداد و حکمروائي مغوالن در 
عارفان  اسالمي، عرفان  فرهنگ  و  عراق، خوشنویسي 
مسلمان و نظایر آن که حکایت از جهان بیني و وسعت 
اطالعات و دانش وي داشت . در صبح روز 29 اسفند 
علي  سید  شعر  این  یاد  به  شنیدم،  اورا  کوچ  خبر  که 

افتادم: صالحي 
 بیا به راه، بگو خالص، برو به خواب 

دیگر نه در کوچه می مانم 
نه به خانه برمی گردم 

پاک خسته ام از حرِف گریه، از خواب آدمی، 
دیگر هیچ عالقه ای به التفاِت این و آن ندارم 

حتی به فهِم سکوت، به صحبت سنگ، 
به بود، به نبود، 

به هر چه همین حدود! 
فقط می خواهم کمی بخوابم، 
باالی صخره ای از اینجا دور 

شِب یک دامنه از بوی پونه و کتاب، 
یک بسته سیگار 
عکسی از “ری را” 
و یک پیاله ی آب. 

بعد انگار که نیامده رفته باشم. 
خداحافظ نسیمای غمگین من

 یادش گرامي و راهش پر رهرو باد

ایمان به غیب؛ 
نخستین گام دین داری

*دردشتی

در ساحت دینداری نیز، به مانند دیگر ساحت های 
زندگی، مسائلی وجود دارد که یا غیب مطلق اند، 
مثل وجود خداوند و...، و یا غیب نسبی اند، مانند 
به  )نسبت  السالم  علیهم  امامان  و  پیامبر  وجود 
و دوزخ،...  ندیده اند(، بهشت  را  آن ها  کسانی که 
. ایمان به این حقایق و واقعیت ها اساس تجربه 
دینداری،  و  می دهند  تشکیل  را  مؤمنان  دینی 
یافت.  نخواهد  سامان  امور،  این  به  ایمان  بدون 
اساسا دین، و به خصوص ادیان توحیدی، بر پایه 
امور غیبی و دعوت به ایمان به این حقایق شکل 
می گیرند و بدون این مسأله، هویت خود را به طور 
کامل از دست می دهند.تصور کنید که اگر بنا باشد 
ایمان به خداوند، فرستادن پیامبران و فروفرستادن 
و  حساب  دوزخ،  و  بهشت  آسمانی،  کتاب های 
کتاب، فرشتگان، عالم برزخ، وجود روح، ... و ده ها 
حقیقت دیگر، که منظومه موضوعات دینداری را 
شود  خارج  دینداری  چارچوب  از  می کند،  محقق 
و ایمان به آن ها ضرورتی نداشته و فقدان آن ها 
به دینداری زیانی نرساند، آنگاه چه چیزی برای 
مجموعه  آیا  ماند؟!  خواهد  باقی  ایمان  و  اعتقاد 
پایه  بر  که  دینی،  رفتارهای  و  اخالق  عظیم 
ایمان به همین امور غیبی شکل گرفته است، به 
یکباره فرو نمی ریزد؟!ایمان به غیب باید بر پایه ی 
معرفت، علم و تعقل سامان یابد؟ آموزه های قرآن 
کریم، احادیث پیشوایان دین و سبک هدایت گری 
و  توصیه  را  تفهم  و  تعقل  بر  مبتنی  ایمان  آنان، 
دینی  روایات  و  آیات  از  انبوهی  تقدیس می کند. 
بر اهمیت تعقل، تفکر و تأمل در حقایق هستی و 
وجود انسان، بهترین گواه بر این معناست. قرآن 
در توصیف اولواااللباب )صاحبان خرد( می فرماید: 
زمین  و  آسمان ها  آفرینش  در  که  کسانی   ...
می اندیشند )و محصول تفکر آنان این است که به 
حکمت و تدبیر و هدفمندی آفرینش ایمان آورده 
و با زبان جان و تن می گویند:( خداوندگارا! تو این 
همه را باطل و بی هدف نیافریده ای! تنها پاک و 
منزه تویی! پس ما را از کیفر آتش برهان!بنابر این 
تفکر  از  عاری  دین داری  ساحت  اسالم،  دین  در 
معرفت،  از  تهی  اساسا دین داری  نیست.  تأمل  و 
قرار  اسالم  مورد سفارش  نه  و  است  نه سودمند 
گرفته است؛ بلکه عکس آن امر، یعنی دین داری 
عالمانه، تحسین و توصیه شده است.در آموزه های 
دینی علم، عالم، عقل و تعقل جایگاه بس بلند و 
با شکوهی دارد. از این رو ابدا از مؤمنان خواسته 
هیچ گونه  که  آورند  ایمان  چیزی  به  است  نشده 
آگاهی از آن ندارند. به عبارت دیگر از اهل ایمان 
خواسته نشده است که بر خالف عقل و منطق 
رفتار کنند؛ بلکه خواسته اند تا با تفکر و تأمل در 
هستی و سیر در آفاق و انفس، به حقایق هستی 
ایمان آورده و منظومه ارزش های خود را بر محور 

این حقیقت ها سامان دهند.

دکتر اسدا... آزاد ؛ پدر علم کتابداری ایران

اولین فرد چشم آبی جهان

 10 به  نزدیک  جهان  آبی  چشم  فرد  اولین 
هزار سال قبل متولد شد، قبل از آن همه افراد 
دانشمندان  داشتند.همچنین   ای  قهوه  چشمان 
معتقدند شکل صورت مردان چشم قهوه ای به 
شکلی است که آن ها را خشن تر نشان می دهد 
ولی در مورد زنان چشم قهوه ای اینطور نیست.

عکاسخونه  

مهربانی

راکت تنیس قدیمی رو به قاب آینه 
تبدیل کنید

4 گوشه دنیا 

کوهی به طرز عجیبی
 جزییات زنانه دارد

به  شبیه  شکلی  کرمانشاه  در  بیستون  کوه  در 
به  ایجاد شده که  بین 2 کوه  در  1 زن خوابیده 
طرز  به  کوه  !این  است  معروف  خفته  شیرین 

عجیبی جزییات زنانه دارد.

استاد بیرجندی:
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از   - آسياب   افقي:1-سنگ 
چشم  از  قسمتي   - مولوي  آثار 
2-  موتور گازوئيلي - پوسيده - 
نام  نگهبان چماق به دست 3 - 
بر  جلوس  از  پيش  شاه  فتحعلي 
- حرف  توان    - سلطنت  تخت 
پوست   - -برودت   4 عرب  نفي 
 -  5 درس  -اتاق  نشده   دباغي 
اقتصادي  -پيمان  بزرگ   و  آقا 
شمالي  آمريكاي  كشورهاي 
قديمي  كليساي    - مركزي  و 
اصفهان 6 - از انواع خط -   بيم 
 -7 شايسته  و  -خوب  ترس   و 
مدرسه قديمي-  نظر مجتهد درا 
حكام شرعي - يگانه و بي همتا 
تهران-   استان  شهرهاي  8-از 
-افشره  حاتمي  علي  از  سريالي  
كشور  نژاد   -  9 فرنگي  گوجه 
بوتان - پارچه روپوشي - باور و 
اعتقاد 10-  جدا از هم - گالبي 
- شوكت 11-  آموزگار - لباس 
  -12 مرده  حيوان   - آستر  بي 
و  پيچ  بين   - ايتاليا  خبرگزاري 
نشانه  مهره  كمك رسان 13-  
مفعولي - اسباب زندگاني - دليل 
آوردن 14-  بردش معروف است 

  -15 شغال  فلكي-   صورت   -
چاه جهنم  ويزيتور-  دست عرب

-افسانه  -نزاكت    1 عمودي: 
-مربوط   2 فيلمنامه   - گوي 
اكوادور  پايتخت   - سياست  به 
-ماهر   3 زبانزد  و  مشهور   -
و  قوم   - گرفتار   - استاد  و 
جالل   - كوتاه  -نيزه   4 طايفه 
 5 جامه  پايين   - بزرگواري  و 
نقص   - مرداويج  پدر   - -بانو 
پشت  و  عقب   -  6 بدي  و 
المللي  بين  فدراسيون  سر-  
 7 آبرو  بي  و  بدنام   - فوتبال 
-در امان بودن - خاك  -طباخ 
8 - ساز چوپان - از آثار هاللي 

-بوي   9 ترديد  حرف   - جغتايي 
نامي    - كننده  -رسم  خوش  
 برای كالغ 10-   خواهش هاي
به  را  كسي  سرپرستي  نفساني    
محرمانه  كامال  گرفتن-   عهده 
قاره   - پياز  زن  طعنه    -11
  -12 بيرق  و  -پرچم  پرجمعيت  
غيراصلي  اسم  حركت-   بی 
نيكو   هاي  روش  و  رسوم   -
13-  ستون بدن - گرفتن زبان 
- خواب نيمروز 14-  زانوي در-  
كمك و مساعدت - از انواع خط 
 15-  جدول پرطرفدار  تركيبي ا ز
 رنگ آبي و قرمز  -لقب اشراف 

انگليسي
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صمیمی شدن با فرزندان

اولین و مهم ترین مسئله این است که پدر و مادر فکر 
می کنند که برقرار کردن رابطه دوستی با فرزندان مشکل 
اگر پدر و مادر کمی حوصله  می باشد، در صورتی که 
به خرج دهند و صبوری کنند و با آرامش به حرفهای 
بچه هایشان گوش دهند مسلما خیلی از گره هایی که 
بایستی با دندان باز شود را با دست باز می کنند. وقتی 
جوانان احساس امنیت کنند می توانند با پدر و مادر خود 
مورد  شدن،  طرد  از  ترسی  اینکه  بدون  کنند  صحبت 
ضرب و شتم قرار گرفتن، مورد تحقیر قرار گرفتن و مورد 
مقایسه قرار گرفتن داشته باشند. در این صورت آن جوان 
یا نوجوان، پدر و مادر خود را محرم اسرار دانسته و ارتباط 
خوبی بر قرارمی کند. البته این اولین و اساسی ترین قدم 
است. یک مثال واضح اینکه خود ما چرا با یک دوست 
راحت صحبت می کنیم ولی با پدر و مادر یا حتی با خواهر 
و برادر نمی توانیم به راحتی صحبت کنیم؟ چون یک 
دوست فقط به حرفهای ما گوش می دهد و در  نهایت برای 
اینکه ما را آرام کند، همدردی می کند و حتی یک راهکار 
هم جلوی پای ما می گذارد، چه درست و چه نا خواسته 
غلط. ولی پدر و مادر ها به محض اینکه بچه صحبت 
می کند چون نگران هستند که به نوعی از دستش بدهند 
البته  آمیز می کنند،  به گفتن حرفهای تحریک  شروع 
ناخواسته و نمی دانند که این حرف ها فاصله ها را بیشتر 
می کند و بچه برای اینکه جایگاه خود را درخانه از دست 
ندهد ومورد سرزنش قرار نگیرد، ترجیح می دهد با   همان 
دوست راحت باشد ودردودل کند، به همین راحتی! تحمل 
کنید و با آرامش به حرف هایشان گوش کرده بدون اینکه 
خود را در جایگاه پدر یا مادر بدانید، بلکه خود را یک 
دوست صمیمی و هم سن و سال او بدانید و راهنمایی اش 

کنید تا صمیمیت بین شما وفرزندتان ایجاد شود.

زبانش  و  افتاد  احتضار  دربستر  و  رسید  اجلش  جوانی 
ازگفتن ال اله اال ا... بند آمد.به پیغمبراکرم )ص( جریان 
را گفتند، آن حضرت برخاست وبربالین آن جوان آمد، 
تلقین فرمود، ولی آن  رابرآن جوان  حضرت شهادتین 
جوان زبانش بازنشد.حضرت فرمود: آیا این جوان نمــاز 
نمی خوانده و روزه نمی گرفته؟گفتند: چراهم نمازمی 
خوانده وهم روزه می گرفته حضرت فرمود: آیا مادرش 
این جوان را عاق نکرده؟گفتند: چرا.حضرت فرمود: بگوئید 
مادرش بیاید.رفتند وپیرزنی را آوردند که یک چشـم او 
کور بود حضرت فرمود: ای مادرپسرت را عفوکن پیرزن 
گفت: عفونمی کنم، زیرا اوبه صورتم لطمه زده وچشم 
مرا ازکاسه در آورده حضرت فرمود: بروید هیزم وآتش 
بیاورید پیرزن گفت: برای چه می خواهید؟حضرت فرمود: 
می خواهم او را به خاطراین عملی که با توکرده، بسوزانم.

پیرزن گفت: نه، نه، اورا عفوکردم،آیا آن مدت 9 ماهی 
که حملش کردم برای آتش حمل کردم، آیا آن دو سالی 
که به او شیردادم برای آتش شیردادم! پس ترحم مادری 
من کجا رفته؟در این هنگام زبان آن جوان بازشد وگفت: 
اشهد ان ال اله اال ا ... زنی که فقط رحیـم باشد، با اینکه 
ازآن جوان زجر کشیده، ولی اجازه نمی دهد جوانـــش 
بسوزد، پس خدایی که رحمان ورحیم است، چگونه اجازه 
می دهد، شخصی که سال ها به گفتن : الرحمن والرحیم 

پرداخته است بسوزد؟

تمدنهای پیر، مانند آدمهای پیر
چون آینده ندارند

 فقط به گذشته فکر می کنند

حتی دارکوب نیز موفقیت خود را
 مدیون تالش پیوسته و کوبیدن نوکش است

 تا به هدف نایل شود.

پشیمان است هرکس عشق را پنهان نگه دارد  
پشیمان تر کسی که عشق خود را برمال کرده
مگو با هیچ کس راز دلت را، زود می میرد 
 گل سرخی که مشتش را برای خلق وا کرده

به خاطر چیزهایی که در زندگَیت تمام شده اند 
گریه نکن بلکه خوشحال باش 
که د زندگَیت اتفاق افتاده اند !

الهی!مران کسی را که خود خواندی...
ظاهر مکن جرمی را که پوشاندی...
  کریما!میان ما و تو داور تویی...

آن کن که سزاوار آنی نه آنچنان که سزاوار ماست...

پذيرش، تحمل و خو گرفتن به قوانين و محدوديت هايی 
نيست.  راحت  كودكان  برای  می كنند،  تعيين  والدين  كه 
و  اشيا  آزمودن  برای  سيری ناپذيری  كنجكاوی  كودكان 
كسب تجارب جديد دارند و والدين نيز ناچارند برای حفظ 
امنيت و سالمتی كودك، آرامش، نظم خانه و داليل تربيتی 
ديگر، محدوديت هايی را بر كودكان تحميل كنند. تحمل اين 
قوانين به ويژه برای كودكاِن كله شق و لجوج، بسيار دشوار 
است. آنها دائما مقررات والدين را به چالش می كشند. اگر 
والدين با روش های درسِت مواجهه با اين شرايط آشنا نباشند، 
كشمكش با كودك به يك جنگ قدرت تبديل می شود كه 
عواقب ناخوشايندی برای هردو طرف به همراه دارد. بهترين 
راِه متوقف كردن نمايش جنگ قدرت، پيشگيری از آن در 

همان ابتدای كار است. 

۱. وقتی کودک حرف شنوی ندارد، علت را بررسی 
به  بی توجهی  و  والدين  حرف  به  نكردن  گوش  کنید: 
درخواست آنها، يكی از روش هايی است كه معموال كودكان 
با استفاده از آن، بزرگساالن را به جنگ قدرت دعوت كنند. 
در اين مواقع والدين نمی دانند كه آيا كودك شان صحبت های 
آنها را شنيده است؟ آيا به عمد حرف هايشان را ناديده گرفته 

است؟ آيا وقت آن است كه اقدامی عملی انجام بدهند؟
در چنين موقعيتی بايد علت بی توجهی كودك را پيدا كنيم و 
بفهميم كه به چه دليل به حرف ما گوش نمی كند. برای اين 

منظور، اول بايد بفهميم كه آيا كودك حرف ما را شنيده است 
يا نه. برای يافتن پاسخ، كافی است يكی از سه سؤال زير را 
از او بپرسيم:فهميدی چی گفتم؟ چيزی كه گفتم واضح بود؟

خودت بگو كه من چی گفتم؟روِش »بررسی« معموال وقتی 
مفيد است كه كودك واژه ها را به درستی شنيده است، اما 

رفتار نادرستی دارد.

۲. وقتی کودک بحث می کند، بحث را قطع کنید: 
روِش قطع كردن بحث، روشی توأم با احترام برای خاتمه 
دادن به بحث و مشاجره قبل از تبديل شدن آن به جنگ 
قدرت است. والدين در زمينه های مختلف مثل مسواك زدن، 
تماشای تلويزيون، بازی با كامپيوتر، غذا خوردن و غيره، بايد 
قوانين روشن و قاطعی برای كودكان داشته باشند. هنگامی 
كه كودك تان يكی از قوانين شما را مورد آزمايش و تعرض 
قرار می دهد، نبايد با او بحث كنيد. اگر قرار باشد برای هريك 
از قوانين با كودك جروبحث كنيد، پيامی كه به او می دهيد 
اين است كه قوانين شما قابل مذاكره هستند. والدينی كه بر 
سر قوانين خود بحث می كنند، در واقع كودكان خود را به 
جنگ قدرت دعوت می كنند.هنگامی كه كودك می كوشد 
از  با گفتن يكی  بكشاند،  دام بحث و مشاجره  به  را  شما 
عبارات زير بحث را قطع كنيد:ما قبال در اين مورد صحبت 
كرديم. اگه بازم اين كار رو بكنی، بايد پنج دقيقه ی ديگه تو 

اتاقت بمونی.االن وقت بحث كردن نيست. 

می کشند،  چالش  به  را  قوانین  بچه ها  وقتی   .۳
كه  هنگامی  بدهید:  آنها  به  محدودی  گزینه های 
بچه ها می خواهند قوانين ما را مورد آزمايش قرار بدهند يا به 
چالش بكشند، »گزينه های محدود« روشی بسيار مؤثر برای 
كمك به بچه هاست تا از انتخاب های خود و مسئوليت آن 
انتخاب ها آگاه شوند.  مثال اشكان هشت ساله، در بازی تقلب 
می كند. وقتی خواهرانش از او می خواهند بدون تقلب بازی 
كند، او حرف آنها را نشنيده می گيرد. آنها شكايت می كنند. 
پدر مداخله می كند و می گويد: »اشكان، يا طبق قانون بازی 
داری چيكار  بكنی. دوست  ديگه ای  كار  بايد  اينكه  يا  كن 
كنی؟«اشكان قبول می كند اما پنج دقيقه بعد دوباره تقلب 
می كند. خواهرانش شكايت می كنند و پدر اين گونه از گفته های 
خود پشتيبانی می كند: »اشكان، برو خودت تنهايی يه بازی 

ديگه بكن. امروز ديگه نمی تونی اين بازی رو بكنی.«
را  نیت  نگیرید،  نادیده  را  نادرست  رفتار   .4
بلند صحبت كردن،  با صدای  نادیده بگیرید:ُغر زدن، 
چرخاندن چشم ها، در را به هم كوبيدن و ... از جمله عادات 
از كودكان هستند كه مقاومت در  تحريك كننده   بسياری 
برابر آنها برای بسياری از والدين دشوار است. اگر كودك را 
بزنيد و پاسخی در سطح كودك به او بدهيد، چه درسی به 
او می آموزيد؟ درس بی احترامی؟ آنها از پيش اين درس را 
می دانند!هنگامی كه كودك قصد دارد با عملی بی ادبانه شما 
را به دام بيندازد، بايد به نيت او كه به بازی گرفتن شما و 

آغاز جنگ قدرت است بی توجه باشيد، آن را ناديده بگيريد 
بازی كودك شويد  وارد  اگر  او تمركز كنيد.  رفتار  و روی 
يا با حالتی بی ادبانه به او پاسخ بدهيد، با بی ادبِی بيشتری 
روبه رو می شويد. در اين ميان بايد برای خود خط قرمزهايی 
مشخص كنيد. بسياری از والدين غر زدن، چرخاندن چشم ها 
يا درآوردن زبان به حالت تمسخر را ناديده می گيرند اما در 
برابر توهين كردن، برخوردهای فيزيكی و فحاشی واكنش 
فرصت  آنها  به  است  بهتر  مواقع  اين  در  می دهند.  نشان 
بدهيد تا رفتارشان را تغيير بدهند. معموال رفتار درست خود 
شما به عنوان والد، بهترين الگوی اصالحی برای اين نوع 

رفتارهای بی ادبانه است.

با  می کند،  عبور  قرمز  خط  از  کودک  وقتی   .5
قاطعیت تصمیم تان را اجرا کنید: گاهی كودكان از 
خط قرمزهای شما عبور می كنند. وقتی كودك حرف درستی 
می زند اما رفتاری نادرست تحويل می دهد، محكم بمانيد و 

بر رفتار او تمركز كنيد.

6. وقتی کودک عصبی است، او را آرام کنید: حل مؤثر 
يك مشكل برای هركسی، به ويژه در هنگام خشم يا احساسات 
شديد، كار دشواری است. ايجاد آرامش در اين شرايط مانع از 
آغاز جنگ قدرت می شود. در شرايط خشم و نااميدی، خود را 
با گفتن جمالتی مثل اين از كودك تان جدا كنيد:فكر می كنم 

هردومون برای آروم شدن به كمی وقت نياز داريم. 

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و در این دنیا لعنتی بدرقه ]نام[ آنان کردیم و روز قیامت ]نیز[ ایشان از ]جمله[ زشت رویانند
سوره قصص آیه 42

حدیث روز 

امام حسین علیه السالم:
کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر از آنچه می ترسد، گرفتار می شود.

سبک زندگی

 روش های کاربردی برای اینکه کودکانی حرف شنو داشته باشیم

123456789101112131415
ماکوگایتناسدک1
سسماررماسرچنپ2
ترکارالابدوبک3
طابریمناامیا4
یساممورمکبلق5
لاماناناسناس6
نلاسلولوورای7
نمهکنیایاربیس8
ایرااتلوقرزا9

نورتمقهیبرمک10
تسسههالمامان11
متامرمیااداد12
جارختسارمقممل13
هوهیبیانانسیا14
لرهناشراهچیبن15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

دعوت به همکاری
شرکت پخش مواد غذایی و شوینده 

به منظور تکمیل کادر فروش از بین جوانان 
جویای کار با حقوق و پورسانت عالی 

دعوت به همکاری می نماید.
4 نفر فروشنده )ویزیتور( آقا 

با روابط عمومی باال   09019151565

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

را تجربه کنید.   09158668002

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتور                              آینه بغل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

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

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

09157213571 - صالحی منش

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه 

خریداریم. 09380160779
 09151641464 - علی آبادی

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

09357787955

مدرک  فارغ التحصیلی اینجانب فرشته 
دانایی گیو دانشگاه آزاد رشته علوم تربیتی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک نفر برای همکاری در شرکت پخش 
نیازمندیم. شیفت صبح  8 الی 13

09151603978-32421352

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو 
با موقعیت عالی به صورت نقد و 

اقساط به فروش می رسد.
09158254172    

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

فروش تیبا تو مدل 94
 نقره ای ، بسیار تمیز  

برق خورشیدی )220-12( ولت 09151630720
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199
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ایران قهرمان رقابت های کشتی پهلوانی آسیا شد

تسنیم- ششمین دوره مسابقات زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا 
در شهر تانوان فیلیپین برگزار شد و نمایندگان ایرانی برای ششمین بار مقام 
نخست رقابت ها را از آن خود کردند.کاروان ایران در این مسابقات، مدال 
طالی ماده تیمی زورخانه ای را کسب کرد و نمایندگان ایران از شش ماده 
هنرهای فردی، پنج مدال طال و یک نقره را از آن خود کردند.در آخرین روز 

مسابقات نیز، کشتی گیران ایرانی دو طال، دو نقره و یک برنز کسب کردند.

نساجی ول کن استقاللی ها نیست

اینکه نساجی عادت دارد مربیان استقاللی داشته  خبر ورزشی- مثل 
باشد.از ناصر حجازی فقید گرفته تا مهدی پاشازاده و حاال داود مهابادی 
البته مدیران  که او هم مثل پاشازاده در مقطعی مدافع استقالل بود. 
نساجی هم استقاللی هستند و علی امیری در مقطعی معاون علی فتح ا...
زاده بود.ضمن اینکه فرزاد مجیدی هم سرپرست است. مهابادی از برق 
جدید شیراز به نساجی پیوست و حاال باید دید می تواند نساجی را به 

لیگ برتر بیاورد یا نه؟

پرسپولیس در کم تماشاگرترین بازی اش حذف شد

خبر ورزشی- طبق آمار، بازی پرسپولیس - صنعت نفت کم تماشاگرترین 
بازی پرسپولیس در سال جاری بود که در نهایت منجر به حذف شاگردان 
برانکو از جام حذفی شد.پرسپولیس در اکثر روزهایی که در دیدارهای 
خانگی تماشاگران زیادی داشته بازی را برده و فقط در لیگ به پیکان 
باخت و در جام حذفی هم در حضور تنها 5 هزار تماشاگر در ضربات پنالتی 

مغلوب صنعت نفت آبادان شد.

آقای برانکو لطفا به تیم ملی رحم کنید

خبرآنالین-برانکو بالفاصله بعد از حذف از جام حذفی، باز هم با فرار رو به 
جلو، کی روش را هدف قرار داده تا ذهن هواداران پرسپولیس را منحرف کند 
و آن ها را رودرروی کی روش و تیم ملی قرار دهد. او دو بار این تالش را 
انجام داده و باز هم در تالش است تا در حساس ترین روزها برای تیم ملی، 
آرامش تیم ملی را هدف قرار دهد. از سرمربی پرسپولیس می خواهیم به تیم 
ملی رحم کند. با قرعه نامناسبی که نصیب ما شده، بیشتر از هر زمان دیگری 
نیاز به آرامش و اتحاد داریم و متاسفانه برانکو فقط به خودش فکر می کند 

و اهدافی که در سر دارد.

 اگر باختیم، هواداران ما را »هو« کنند

تسنیم-  سرمربی میالن در اندیشه راهی برای جبران شکست عجیب 
قبلی مقابل هالس ورونا است.تمرینات فشرده ای برگزار کردیم. باید 
به شکست تحقیرآمیز مقابل هالس ورونا واکنش مثبتی نشان دهیم 

و پیروز شویم.

گرسنگی چه پیامدهای منفی 
بر بدن دارد؟

ایران- گرسنگی عوارض جانبی زیادی  عصر 
برای بدنمان در بردارد. افت قندخون، اختالالت 
در  ناتوانی  و  و خو  اختالالت خلق  هورمونی، 
اگر  آیند.  می  پدید  گرسنگی  از  ناشی  تمرکز 
می خواهید حوصله و تمرکز و خلق و خویتان 

را مانند سابق تنظیم کنید بهتر است به موقع غذا 
بخورید و از غذاهای سالم استفاده کنیدهنگامی 
که کربوهیدارت های پیچیده  میوه، سبزیجات، 
و غالت کامل مصرف نمی کنید، قند خون شما 
افت می کند. زمانی که این شرایط رخ می دهد، 
توانایی شما برای تمرکز و هشیار ماندن افت می 
 )Hangry( کند بدخلقی ناشی از گرسنگی
یکی از پیامدهای گرسنگی بیش از اندازه است.

درباره  رویان  پژوهشگاه  محققان  پژوهش  نتایج  نیوز-  بهداشت 
بارداری  داد که  نشان  ایران  در  نوزادان  از موعد  پیش  تولد  علل 
چندقلو، مسمومیت بارداری و استفاده از روش های کمک بارداری 
موعد  از  پیش  هستند.تولد  موعد  از  پیش  زایمان  مهم  علل  از 
در  میر  و  مرگ  علت  دومین  و  نوزادان  مرگ  علت  مهم ترین 
سالمت  سازمان  تعریف  اساس  بر  است.  سال  پنج  زیر  کودکان 

جهانی، هر تولدی که پیش از 37 هفته کامل از بارداری یا زودتر 
از 259 روز از آغاز آخرین قاعدگی روی دهد، تولد پیش از موعد 
است و نوزاد حاصل از آن نارس محسوب می شود. تولد پیش از 
شدید،  بیفتد  اتفاق  بارداری  از  هفته   28 اتمام  از  قبل  اگر  موعد، 
بین 28 تا 32 هفته زیاد و بین 32 تا 37 هفته متوسط و اندک به 
شمار می رود.بررسی ها نشان داد که بارداری چند قلو، پریکلمپسیا 

و  خون  فشار  رفتن  باال  با  معمواًل  که  بارداری  ناخوشی های  )از 
وجود مقادیر قابل توجهی از پروتئین در ادرار مادر تشخیص داده 
می شود، در ایران به »مسمومیت بارداری« شهرت دارد( و استفاده 
موعد  از  پیش  زایمان  مهم  علل  از  بارداری  کمک  روش های  از 
آموزش  و  شناسایی  می دهد«  نشان  پژوهش  این  هستند.نتایج 
دارد،  وجود  آنان  در  موعد  از  پیش  زایمان  احتمال  که  مادرانی 

علل تولد پیش از موعد نوزادان در ایران

با مصرف سبزیجات برگ دار 
از زوال عقلی پیشگیری کنید

ایسنا- محققان آمریکایی اظهار کردند: افزودن 
رژیم  به  برگ دار  سبزیجات  وعده  یک  روزانه 
ارتقای  برای  آسانی  شیوه  می تواند  غذایی 
وضعیت سالمت مغز باشد. همچنین از آنجایی 
که جمعیت افراد مسن رو به گسترش است و 

مبتالیان  تعداد  افزایش  از  حاکی  پیش بینی ها 
به زوال عقلی استدر این بررسی عادات غذایی 
9۶۰ نفر با میانگین سنی 8۱ سال که دچار زوال 
عقلی نبودند، برای مدت حدود پنج سال تحت 
کنترل قرار گرفت و مشخص شد در بازه زمانی 
۱۰ سال، نرخ زوال عقلی در افرادی که بیشترین 
میزان سبزیجات برگ دار مصرف کرده اند نسبت 

به افراد دیگر کندتر بوده  است.

مصرف سیر به مقابله با عفونت های 
تنفسی کمک می کند

مهر- سیر که به خاطر خواص ضدویروسی، 
ضدباکتریایی، ضدقارچی و آنتی اکسیدانی اش 
در جهان شناخته شده است، می تواند بسیاری 
از مشکالت سالمت را نیز حل کند.یافته ها 
 ajoene سولفور  ترکیب  دهد  می  نشان 

موجود در سیر  می تواند قوی ترین مقاومت 
نابودی  به  قادر  و  باشد  داشته  را  باکتریایی 
ارتباطاتی  های  سیستم  در  مهم  ترکیبات 
یا  نابوده  بیوفیلم  هاست.زمانیکه  باکتری 
تضعیف شود، هم آنتی بیوتیک و هم سیستم 
ایمنی خود بدن می توانند به شکل مستقیم 
نتیجه  در  و  کنند  حمله  ها  باکتری  به  تری 

عفونت را از بین ببرند.

بعد از ترک سیگار
 سیب و گوجه فرنگی مصرف کنید

از  توانسته اند  که  افرادی  برای  ایسنا- 
استعمال سیگار دست بکشند ترمیم ریه های 
آسیب دیده به زمان زیادی نیاز دارد اما نتایج 
و  سیب  مصرف  می دهد  نشان  تحقیق  یک 
این  باشد.در  مفید  می تواند  فرنگی  گوجه 

از  سرشار  غذایی  رژیم  است  آمده   بررسی 
سیب  بخصوص  میوه ها  و  فرنگی  گوجه 
ریوی  آسیب دیدگی  درمان  روند  می تواند 
کند. تسریع  را  سیگار  استعمال  از  ناشی 

کردند  تاکید  همچنین  آمریکایی  محققان 
تنفسی  دستگاه  برای  خوراکی ها  این  فوائد 
تنها به افرادی که پیش از این سیگار مصرف 

می کردند، محدود نمی شود.

ترش کردن معده یک زنگ خطر است

سالمت نیوز- ترش کردن، سوزش گلو از عالیم 
مشهود رفلکس اسید معده است و می تواند زنگ 
خطری برای سایر بیماری ها باشد.غذا خوردن، 
خواب و بوی مواد غذایی باعث ایجاد حرکات 
و  شده  معده  در  اسید  ترشح  و  شکل  دودی 
دریچه ای که حدفاصل معده و مری قرار دارد 

مانع برگشت و رفلکس اسید به مری می شود.
با رفلکس اسید معده به مری، ترشحات بزاق 
به منظور کاهش و خنثی کردن خاصیت اسید 
افزایش می یابد. همچنین حرکات دودی مری، 
اسید را به معده باز می گرداند تا به بافت مری 
سینوزیت،  آلرژی،  نرسد.بیماری های  آسیب 
گلودرد،سرفه مزمن، تنگی نفس و حتی آسم 

می تواند بر اثر رفالکس اسید معده باشد  

جان باختن جوان 20 ساله در حادثه رانندگی 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز 
خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان 
خودروی  دستگاه  یک  گفت:  جنوبی 
حلوان  محور   2۰ کیلومتر  در  سمند 
شد.سرهنگ  واژگون  طبس  شهرستان 
 2۰ راننده  حادثه  این  در  افزود:  رضایی 
آن  سرنشین  و  باخت  جان  دم  در  ساله 
زخمی و به بیمارستان مصطفی خمینی 
حادثه  این  علت  شد.وی  منتقل  طبس 
اعالم کرد. به جلو  راننده  توجهی  بی  را 

سرقت براي خرید گوشي مورد عالقه 

پسر هشت ساله اي که با استفاده از شلوغي فروشگاه هاي تلفن همراه اقدام به سرقت گوشي 
مورد عالقه اش مي کرد در چهارمین سرقتش شناسایي و دستگیر شد.او در اعتراف هاي خود به 
پلیس گفت: عاشق یک مدل خاص از تلفن هاي هوشمند بودم. چون خانواده ام با خرید تلفن 
همراه برایم مخالف بودند، تصمیم گرفتم با مراجعه به فروشگاه هاي تلفن همراه دست به سرقت 
بزنم. نخستین بار وقتي به یک مغازه موبایل فروشي رفته بودم، متوجه شدم گوشي مورد عالقه 
من را دارد.من هم از فرصت استفاده کردم و گوشي را سرقت کردم. بعد از نخستین سرقت ترسم 
ریخت و بار دوم از راه کانال کولر یک مغازه وارد آنجا شدم و گوشي مورد عالقه ام را سرقت کردم. 
وی با اعتراف به سومین سرقت گفت: با استفاده از شلوغي مغازه اي در غرب کرمان توانستم 
گوشي مورد عالقه ام را سرقت کنم. ساعاتي قبل نیز براي سرقت وارد مغازه مرد موبایل فروش 

شدم که او متوجه قصدم شده و دستگیر شدم.

 مرگ دو کودک براثر مصرف قرص برنج 

خواهر  و  خانواده  یک  اعضای  کودک   2 میزان- 
از  ناشی  شدید  مسمومیت  از  پس  که  بودند  برادر  و 
منتقل  کودکان  بیمارستان  به  برنج  قرص  مصرف 
پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  شدند.مدیر 
از  پیش  بود  پسر  که  هشت ماهه  نوزاد  کرد:  عنوان 
نیز  سه ساله  دختر  و  باخت  جان  بیمارستان  به  رسیدن 
مراقبت های  بخش  در  بستری  ساعت  چهار  از  پس 
دادن  قرار  کرد:  خاطرنشان  درگذشت.نوروزیان  ویژه 
است  خطرناک  بسیار  برنج  کیسه  در  برنج  قرص 
می شود. مرگ  و  مسمومیت  باعث  پخت  موقع  در  و 

امالک و 
مستغالت

فروش منزل ویالیی
 در حاجی آباد به متراژ 150  

تلفن تماس:
32238138

فروش منزل ویالیی در مدرس
 شمالی، یک و نیم طبقه 

بازسازی شده، زمین 3۶0 ، بنا 
300 متر   09155۶1۶598

زمین مشاع80متر نقد و اقساط
 زیر فی، واقع در خیابان 
جمهوری تلفن تماس:

09154815703

زمین حاجی آباد خلیج فارس  
131.5 دهنه، خانه های بنیاد 
فروش نقدی یامعاوضه باماشین 

09013342987

ویالیی جنوبی 3۶0متر،
دارای3واحد مجزا،تمام 

اسکلت،معصومیه باال، سند 
آزاد،380 م  09158۶43804

فروش زمین مزروعی 
215متری سنددار، انتهای خ 

شهیدآهنی غفاری بیرجند
09157230845

فروش یا معاوضه 
آپارتمان ویک مغازه با هم

 45م درچهکند 
09155۶25297

فروش ششدانگ زمین زراعی 
ورودی جاده حاجی آباد

 متراژ 13950متر
09158۶۶87۶7

منزل فروشی یا معاوضه 
سند ششدانگ، دوطبقه 

دونبش، شمس آباد
09159۶11557

منزل مسکونی قدیمی مفتح 
20 ، متراژ 170 متر، شمالی

فی:  215 میلیون
09151۶0128۶

فروش منزل مسکونی )ویالیی(
در روستای دستگرد

 باتمام امکانات
09157415913

منزل فروشی در دستگردخیابان
 20 متری، زمین 125 متر، بنا 
90متر، پایان کار، امتیازات کامل 

 0915۶۶4۶۶52

ویالیی ، امیرآباد، 2طبقه یک خواب
شمالی، فی:  115م یا معاوضه با 

کلنگی درمدرس، معلم، غفاری و ... 
مابه التفاوت نقدی 09158۶11152

زمین مزروعی 215متری 
سندداردرانتهای خ شهیدآهنی 
غفاری بیرجندبفروش می رسد 

09157230845

آپارتمان باامتیازات   نصب شده، 
طبقه اول ۶2 متر، الهیه،

نقدومعاوضه باخودرو فی32م+ 
وام30م    09158۶3737۶

فروش زمین مزروعی 
 با نهال،دو هزار متر 

شمس آباد 
09383992173

فروش منزل ویالیی، امیرآباد 
شمالی، 180 متر، 120 

مترزیربنا، 2 خواب فی:120م 
09159۶12370

منزل ویالیی در میدان استقالل 
زمین 250 متر،بنا 190 ، 

جنوبی، موقعیت عالی
09155۶1۶598

رهن و اجاره

منزل ویالیی رهن و اجاره 
شمالی، دارای 4 خواب و هال 

بزرگ، زمین 3۶0 متر 
09155۶1۶598

منزل دوبلکس شیک تازه ساز  
فول امکانات 220متر زیربنا،خ 
فتح روبری پارک توحید.100م 

رهن کامل091981۶0۶50

جویای کار

به تعدادی راننده 
جهت کار در آژانس

 با زنگ خور باال نیازمندیم. 
0915724۶27۶

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس به صورت 
تلفنی و اینترنتی نیازمندیم 

09158۶39975

به تعدادی راننده
 تمام وقت جهت کار
  در آژانس نیازمندیم 

09159۶43980

 به 2 نفر آقا
برای کار در ساندویچی 

نیازمندیم. حقوق500، از 17تا 
2 شب    0938908929۶

به چند نوجوان ماهر و نیمه ماهر 
جهت فروشندگی در فروشگاه 
کفش نیازمندیم. بیمه و درصد 

فروش    0915۶۶۶0174

 جویای کار در شیفت عصر، 
21ساله فوق دیپلم حسابداری 
متاهل، گواهینامه موتور سیکلت 
وسیله نقلیه 0915723۶341

راننده جهت کار
 در آژانس نیازمندیم 

تلفن تماس:
09155۶2224۶

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
09385۶15244

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی 

نیازمندیم.تلفن تماس 
 09151۶14217

راننده با ماشین جهت کار
 در آژانس با زنگ خور باال 

فوری نیازمندیم
091593۶9072

 به دو نفر جهت کار 
در فست فود

 آشنا با کار  نیازمندیم  
09159۶38842

خودرو 
پراید

پراید2گانه سوز، تمام تخفیف
بیمه می کنم با1سال کامل

مدل 79 کره
09152۶3810۶

پراید 85 سفید، دو گانه 
کارخانه، کاپوت و گلکیر و درب 

رنگ، قیمت: کارشناسی
09153۶327۶1

خودرو 
پژو

فروش 405 مدل 89 
نقره ای، فنی عالی، فقط نقد 

تلفن تماس:
0915۶۶32370

 خریدارم
405 دوگانه مدل 9۶-95

تلفن تماس:
09195513890

فروش آردی مدل 83 یشمی 
بیمه آخر9۶/12 الستیک%70 

موتوری سالم فی:5/200 م 
09393449811

فروش 20۶ نقره ای آبی، بسیار 
تمیز، مدل 84، سه گلگیر رنگ 

قیمت 1۶ میلیون 
09158۶۶9489

tu5 فروش پژو پارس
سفید، کارتکس
تلفن تماس:

0915۶۶۶5217

خودرو 
متفرقه

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول

 فی توافقی
09158۶10187 

فروش  موتورکاوازاکی 
الستیک نو،موتورتازه تعمیر

مناسب جهت کلکسیون مغازه 
09151۶38892

فروش مزدا دوکابین مدل89 
رنگ نقره ای بیمه11ماه 
الستیک نو، فی توافقی 

09151۶0328۶

لوازم منزل

یخچال 12 فوت ارج
 تمیز 380 تومان

تلفن تماس:
09151۶0128۶

بخاری گازی طرح شومینه 
درحد نو

150 هزار تومان
09159۶12902

بخاری نفتی تمیز
فی: 120 هزار تومان

 شماره تماس
0915۶043972

متفرقه

خریدار دستگاه پخت پفیال
 با قیمت مناسب هستیم

تلفن تماس:
09155۶12892

فروش مغازه لوازم یدکی پراید
 به قیمت مناسب

 با مشتری واقعی کنار میام 
09157202154

فروش تانکر800 لیتری ورق 
سفید،ضخامت یک میل 
جهت استفاده آب ونفت 

 09151۶38892

کابینت دسته دو،تمیز،7 متر
پایین و باال ، متری 70

تلفن تماس:
09155۶50098

فروش باربند تمیز و سالم پژو 
 اسپورت و سفید 

تلفن تماس
0915۶۶32370

واگذاری آژانس فعال 
با موقعیت عالی و درآمد عالی

 و زنگ خور باال
09395۶19072

فروش سوپرمارکت
 باکلیه امکانات و موقعیت 
عالی به دلیل تغییرشغل  

 09151۶080۶5

فروش مغازه کفش فروشی 
 در بازار به علت مهاجرت

 قیمت توافقی
09159039832 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

پخـش و نصـب 

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزا از ۳۵00 تا 20 هزار تومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
با نازل ترین قیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات ۱و  ۳
۳۲۳۴۵۵۵۰-۰۹۱۵۸۶۱۹۰۳۰

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
۰۹۱۵۵۶۴۲۹۵۹

 ۰۹۱۵۹۶۳۴۰۳۸
۳۲۴۱۴7۰۲

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

در اسـرع وقت 

 تضمینـی

   ۰۹۱۵۱۶۳۳۹۰۳- دهشیبی

 سیم کشی و  لوله کشی  ساختمـان 
نصب شیر آالت، لوله بازکنی با فنر و نورپردازی
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

قوه قضائیه با نجومی بگیران و 
اختالس کنندگان قاطعانه برخورد کند

امیری- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه برخی احکام و 
حدود انجام می شود اما آنقدر بی موقع است که کسی 
نمی فهمد برای چه بوده است گفت: دزدی، رانت و 
حقوق نجومی در جامعه انجام می شود اما برخوردی 
با آن صورت نمی گیرد. عبادی در دیدار با مدیرکل 
پپیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه 
باید  اسالم  بر  بنا  قضائیه  قوه  کرد:  اظهار  قضائیه 
جایگاه ویژه ای داشته باشد و باید نظارت و دلسوزی 
الزم داشته باشد تا از مفاسد جلوگیری کند. مدیرکل 
پیشگیری های مردمی و مشارکت مدنی قوه قضائیه  
نیز با بیان اینکه تالش داریم طرح سیستم جامع 
اطالعاتی مردمی )سجام( را در کل کشور اجرا کنیم 
گفت: خراسان جنوبی سومین استانی است که این 
طرح در آن اجرا می شود و ۸۰ نفر نیز در سامانه سجام 
ثبت نام کردند. رفاهی اظهار کرد: هزار و 4۰۰ برنامه 
با بودجه  و منابع انسانی محدود در معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم گنجانده شده که قانونگذار در اصل 156 
قانون اساسی 5 وظیفه اصلی برای قوه قضائیه مشخص 
کرده است.وی افزود: در خراسان جنوبی تاکنون ۸۰ 
نفر به عنوان دیده بان  پیشگیری از وقوع جرم در 
سامانه سجام ثبت نام کردند و این طرح از برنامه های 
مهم در قوه قضائیه است که نیازمند حمایت است.

بیشترین افزایش سرقت
از منزل دراستان

های  پیشگیری  کل  مدیر  دیروز  -صبح  رضایی 
مردمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه در گفت و گوی با جمعی از نمایندگان 
لزوم همراهی  ،به  استان  نهاد  سازمان های مردم 
سمن ها و قوه قضاییه تاکید کرد.رفاهی با اشاره 
به اینکه در سال گذشته خراسان جنوبی بیشترین 
افزایش سرقت منزل را در سطح کشور داشته است، 
پیشگیری  با  و  ایمنی  نکات  رعایت  با  باید  افزود: 
بگیریم.  متهمان  از  را  مجرمانه  فرصت  وضعی  
ادامه داد:دولت و قوه قضاییه به تنهایی قادر  وی 
نخواهد بود که در زمینه پیشگیری فعالیت موثری 
داشته باشد، مگر با همراهی مردم و سازمان هایی 
مردم نهاد.رفاهی عنوان کرد: سمن ها یا سازمان 
های مردم نهاد می توانند با ورود و همراهی با قوه 
قضایه در زمینه پیشگیری کمک های موثری را 
انجام دهند مدیر کل پیشگیری های مردمی معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان 
اینکه سازمان های مردم نهاد دارای ظرفیت باالیی 
هستند بیان کرد:سمن ها چون با مردم هستند و در 
تمام حوزه هایی که کار می کنند دارای متخصص 
و برنامه هایی کاربردی هستند،که می خواهیم با 
ورود به قوه قضاییه ما در این امر پیشگیری یاری 
کنند.رفاهی با توجه به اینکه باید مردم هم در زمینه 
ای  حوزه  هر  در  و  باشند  رسان  یاری  پیشگیری 
بانان پیشگیری داریم،گفت:سامانه ی  نیازبه دیده 
جامع اطالعات مردمی ،که به اختصار سجام نامیده 
می شود،آماده این است که دیدبانان پیشگیری  با 
اگر  اقدامات درشرف وقوع ،که  از  نام در آن  ثبت 
پیشگیری نشود منجر به وقوع جرم خواهد شد،را 
دستگاهایی  به  گزارش  این  دهند،که  می  اطالع 
قوه  طریق  این  از  و  شود  می  فرستاده  مربوطه 
قضاییه خواهد توانست مطالبه گری کند و از دستگاه 
مربوطه جواب بخواهد و 17 هزار نفر در این سامانه 
 ثبت نام کرده اند که این افراد دغدغه مند هستند.  

بیش از ۸۰ درصد مقررات ملی ساختمان 
مربوط به بتن و فوالد در کشور رعایت می شود

گروه خبر-مدیرکل دفتر مقررات و کنترل ساختمان 
لرزه  زمین  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزارت 
کرمانشاه نشان داد در مباحث ۲۲گانه مقررات دچار 
مشکل هستیم گفت: بیش از ۸۰ درصد مقررات ملی 

می شود.  رعایت  فوالد  و  بتن  به  مربوط  ساختمان 
مانی فر در نشست منطقه 3 کشوری دفتر مقررات 
ملی و کنترل ساختمان های اظهار کرد: برای رفع 
مشکالت ساخت و ساز تنها آیین نامه ای که وجود  
دارد آیین نامه کنترل ساختمان است که تدوین شده 
بسیاری  مقاومت های  اینکه  به  اشاره  با  است.وی 
هنگام تغییر یک مسئله می شود، افزود: وقتی آهنگی 
صدای  داریم  تالش  شود  می  نواخته  تغییر  برای 
این آهنگ را بخوابانیم و به وضع موجود رضایت 
نیستیم.  راضی  مجموع  در  حالیکه  در  دهیم  می 
درخراسان جنوبي 31۲47 واحد مسکن مهر ساخته 
پایان یافته وبراي  شده که عملیات ساختماني آن 
اتمام کل پروژه مي بایست مشکل فاضالب پروژه 
۸۰۰ واحدي تعاوني ۰4 بیرجند مرتفع گردد.عالوه 
براین باعنایت به اینکه خراسان جنوبي از استانهاي 
زلزله خیز است که دردوره هاي 1۰ ساله شاهد وقوع 
زلزله هاي شدیدي بوده ایم لذا کیفیت ساخت وساز 
ورعایت مقررات ملي ساختمان  اهمیت بسیاري دارد.

چالش آب به شورای شهر رسید

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

استان خراسان جنوبی از کمبود فضای آموزشی رنج می برد
تسنیم-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مرکز استان نیازمند احداث ۲4 فضای آموزشی جدید به ویژه در سایت های مسکن مهر و شهرک های اقماری است. المعی اظهار 
کرد: قهر 17 ساله طبیعت و خشکسالی های پیاپی اقتصاد مردم استان را که مبتنی بر کشاورزی و دامداری است با چالشی جدی مواجه کرده و اقتصاد خانوارها را با بحران روبرو کرده 

است. وی عدم پرداخت حق الزحمه امتحانات، عدم تخصیص به موقع اعتبارات و حق التدریس همکاران فرهنگی را از عمده ترین مشکالت پیش روی آموزش و پرورش استان دانست.

نی
سی

س: ح
عک

فرماندار بیرجند خبر داد :

بخشنامه مهم مدیریت شعب 
بانک ملی استان برای تسهیالت 
اشتغالزایی اقشار کم درآمد
بیرجند  شهرستان  مقدم-فرماندار  دادرس 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  دیروز  ظهر  ناصری 
بیرجند؛  اشتغال  راستای مصوبات کمیته  کرد: در 
نحوه  خصوص  در  مهمی  بخشنامه  ملی  بانک 
اقشار  اشتغالزایی  تسهیالت  برای  تضمین  اخذ 
امام  امداد  کمیته  حمایت  تحت  و  درآمد  کم 
ِ: داد  ادامه  وی  نمود.  ابالغ  بهزیستی  و   )ره( 
وامهای قرض الحسنه تبصره ای )مشاغل خانگی، 
پشتیبان و حمایتی( فقط با یک ضامن )که الزامی 

به کارمند بودن نیست( قابل پرداخت خواهد بود.

گردآوری اسناد خراسان جنوبی
 در نرم افزار آرشیو جامع گنجینه

ایران مهر- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
راه  کرد:  بیان  خراسان جنوبی  گردشگری  و 
و  است  تاریخی  اسناد  نجات  افزار  نرم  اندازی 
بازشناسی مناطق استان نقش مهمی دارد. برای 
حسن رمضانی روز گذشته در مراسم رونمایی از 
اشاره  با  فرهنگی  میراث  الکترونیکی  اسناد  مرکز 
بازشناسی  برای  تاریخی  اسناد  گردآوری  انکه  به 
تاریخچه  افزود:  دارد  اصلی  نقش  استان  تاریخ  
و  مدنی  دالیل  به  اجرایی  دستگاه های  و  ادارات 
تاریخی که مراکز شرقی بوده مکتوب شده است.
وی  ابراز تاسف کرد زمانی که مرمت اتاق های 
شوکتیه صورت گرفت شاهد وجود  هزاران سند 
در  بعضی  که  منطقه  تاریخ  به  مربوط  مدرک  و 
تاریخ ایران موثر هستند بودیم  که به دلیل شرایط 
نامطلوب موریانه گرفته بود.وی بر لزوم نرم افزار 
جامع آرشیو و گنجینه تخصصی اشاره کرد و ادامه 
داد: محققان می توانند برای دسترسی بهتر از این 
نرم افزار استفاده کنند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه  هدف از راه اندازی نرم افزار نجات اسناد 
باید نمونه اسناد را در  ادامه داد:   تاریخی است  
مناطق استان چه در منازل و چه در ادارات وارد 
سیستم کنیم.رمضانی با بیان اینکه  گردآوری اسناد 
را در نرم افزار آرشیو جامع گنجینه مهم است خاطر 
نشان کرد: با نبود این نرم افزار در سال های آینده 
شاهد اسناد و مدارک تاریخی موجود نخواهیم بود.
موسوی ادامه داد: قریب به 5۰ مدرسه وجود دارد 
که عمر صد ساله داشته و اسناد تاریخی مهمی 
محقق  لزوم  به  توجه  با  محمودی  دارند.عصمت 
شدن طرح وب نرم افزار، تصریح کرد: با طرح وب 
شدن سامانه، می توان همه عموم اسکن از نسخه 
تاریخی در دست خود گرفته و در اختیار این نرم افزار 
قرار دهند.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری خراسان جنوبی نیز در ادامه اظهار کرد: 
با راه اندازی این سیستم شاهد بهره برداری مثبت از 
فضای مجازی هستیم و تالش ما در راستای طرح 

وب  شدن این نرم افزار است.

کشش بازار در افزایش
 قیمت ها مد نظر قرار گیرد

مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: اگر چه 
در کمیسیون تنظیم بازار به کارخانه ها مجوز افزایش 
قیمت داده شده اما بایستی در این زمینه کشش بازار 
هم در نظر گرفته شود. ولی پور مطلق مرئیس سازمان 
جهاد کشاورزی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
بشرویه بیان کرد: متاسفانه تسهیالت با درصد باال 
مشکالتی را برای کارخانه ها به وجود آورده است. 
وی بیان کرد: به منظور تامین نقدینگی کارخانه نیز 
پیشنهاد می شود این کارخانه از تسهیالت سرمایه ای 
6 درصد استفاده شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
بیان کرد: برای رفع مشکالت پیش روی کارخانه 
فراورده های لبنی بشرویه اقداماتی چون تامین منابع 
تسهیالتی کم بهره و نیز زمینه تحویل شیر دامداران 

به این کارخانه را پیگیری می کنیم

برگزاری سمینار تشخیص و درمان 
تومورهای مغزی در بیرجند

روش  های  تازه  کنفرانس  علمی  دبیر  ور-  پیشه 
درمان  و  تشخیص  در  مولکولی   - سلولی  های 
برنامه  این  در  بیرجند گفت:  در  مغزی  تومورهای 
علمی متخصصان بالینی و علوم پایه حضور دارند 
و از سخنرانی استادانی از دانشگاه تهران، دانشگاه 
ایرانی  استادان  همچنین  و  بیرجند  پزشکی  علوم 
شوند.  می  مند  بهره  وب  صورت  به  کانادا  مقیم 
بررسی  را  این سمینار  برگزاری  از  فریدونی هدف 
تومورهای  درمان  و  تشخیص  روشهای  آخرین 

مغزی دانست. 

افزایش دما در خراسان جنوبی

طی  جنوبی  خراسان  در  هوا  سیما-دمای  و  صدا 
امروز به طور میانگین 4 تا 6 درجه افزایش می یابد. 
امروز،  استان   هوای  گفت:  هواشناسی  کارشناس 
باد  تند  وزش  با  همراه  گاهی  ابری  تا  ابری  نیمه 
خواهد بود. همچنین در شمال شرق استان شهرهای 
قاین و حاجی آباد ، احتمال بارش پراکنده باران پیش 

بینی می شود.

*  مدیر پایانه مرزی ماهیرود از خروج 17 هزار و 
557 دستگاه کامیون در ۸ ماهه امسال از پایانه مرزی 

ماهیرود خبر داد. 
*  بازارچه صنایع دستی  در سربیشه احداث می شود.
* راهیابی اثر هنرمند استان به جشنواره مردمی عمار

* ده هزار متر مربع از معابر گزیک طی سه روز 
آسفالت شد.

اخبار کوتاه

سه اتهام اولویت دار مربوط به مواد مخدر است

آوای  روزنامه  روزهای گذشته  حسینی- طی 
خراسان جنوبی پرونده کیفیت آب شهر بیرجند 
را گشود که در  استان  و موضوع بحران آب 
آن ۲ مدیر وزارت نیرو در استان به سواالت 

روزنامه پاسخ دادند خوشبختانه مطالب روزنامه 
فتح بابی شد برای این که این پرونده در مقام 
عمل مورد مذاکره شورای شهر و مسئوالن آب 

استان قرار گیرد.
در جلسات قبلی شورای شهر چندین موضوع 
از جمله اجرای طرح فاضالب مهرشهر، تهاتر 
بین شرکت آب و فاضالب شهری و شهرداری 
و موضوع کیفیت آب بیرجند چندین بار مطرح 
شده بود که در جلسه صبح دیروز شورای شهر، 
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  هاشمی 
فاضالب  و  آب  مدیر  آبادی  هاشم  شهری، 
و  مشترکین  خدمات  معاون  نادی  و  بیرجند 
درآمد شرکت آب و فاضالب برای پاسخ دهی 

به این موارد حضور پیدا کردند.
تقی زاده رئیس شورای شهر سوال خود را این 
گونه مطرح کرد: از آن جاییکه تمام خانه های 
شهر دستگاه تصفیه ندارند برای سختی باالی 
آب چه کاری انجام شده است؟ میری دیگر 
آسفالت  و  معابر  آسفالت  به  نیز،  شورا  عضو 
شکافی ها در مهرشهر اشاره کرد و ادامه داد: 
استاندار تاکنون چندین بار تاکید داشته اند برای 
پروژه  تا  کنید،  جذب بخش خصوصی عمل 
به  همچنین  شود،  تمام  تر  سریع  فاضالب 
کمک این بخش میزان هدر رفت 3۰ درصدی 

آسفالت  دیگر  طرف  از  دهید.  کاهش  نیز  را 
شکافی آسفالت تازه نیز برای مردم هزینه دارد 
و باید برای این موضوع نیز برنامه ریزی کرد. 
به گفته وی ، سازمان پارک ها و فضای سبز 

نیز اعالم کرده شرکت آب و فاضالب برای 
فضای سبز شمال شهر انشعاب نمی دهد.

احتمال ورود مواد مضر خاک
به لوله های آب دارای نشتی

محمودی راد یکی یکدیگر از اعضا هم بیان 
کرد: نشتی لوله ها در شب که فشار آب کم 
است معکوس شده و این گونه مواد مضر و 

آالینده از خاک وارد آب می شود. 
حسنی صفت دیگر عضو شورا نیز سختی آب 
شهر را بر اساس نظر کمیسیون سالمت شهر 
نامناسب اعالم کرد و افزود: میزان کلر آب در 
برخی مناطق نیز صفر اعالم شده است. به 
گفته وی از آنجاییکه در برخی نقاط فاصله 
بوده  از  متر  لوله فاضالب کمتر  لوله آب و 
نشتی این لوله ها خطرناک می باشد.جاوید 
شهردار بیرجند نیز به تهاتر انجام شده بین 
شرکت آب و فاضالب و شهرداری اشاره کرد 
و یادآور شد: تقاضا داریم بدهی شهرداری به 
صورت امانت نزد ما باقی بماند تا با آن برای 
آبیاری نوین دو یا سه بلوار شهر اقدام کنیم، 
این گونه میزان مصرف آب فضای سبز شهر 
برای  کرد:  اضافه  وی  یابد.  می  کاهش  نیز 
تامین زیرساخت به شرکت آب  فاضالب و 

شرکت گاز مهلت داده ایم و اگر بعد از مهلت 
ندارند،  را  آن  اجازه شکافتن  کردیم  آسفالت 
از طرفی معتقدم اخذ هزینه اجرای شبکه از 

مردم وجهه قانونی ندارد.

نیاز به 6 میلیون یورو 
برای تکمیل تصفیه خانه

فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  هاشمی 
شهری در پاسخ به این اظهارات، ابتدا گزارشی 
از وضع مهرشهر ارائه داد و بیان کرد: برخالف 
محدودیت ها در منابع مالی، از محل منابع ملی 
در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت توانستیم 
اعتباراتی دریافت کنیم. وی با اشاره به این که 
در سال 94 و 96،  بالغ بر 16 میلیارد تومان 
منابع مالی وارد استان شد ، ادامه داد: با این 
اعتبار برای مهرشهر خط انتقال اصلی فاضالب 
را اجرایی کردیم، کار نیز توسط دو پیمانکار در 
حال انجام است که یکی 65 درصد و دیگری 
4۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به گفته وی 
در کل شهر ۸ پیمانکار فعال مشغول به کار 
هستند و این تعداد تاکنون در بیرجند بی سابقه 
بوده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
حاضر  زمان  در  که  این  بر  تاکید  با  شهری 
موضوع اصلی ، گرفتن وام از بانک اکو است، 
خاطرنشان کرد: با وام 17 میلیون یورویی که 
گرفته بودیم، خط فاضالب بیرجند به قطر هزار 
و ۲۰۰ میلی متر و طول 9 کیلو متر، تکمیل 
خانه  تصفیه  تکمیل  در حال  نیز  اکنون  شد، 
فاضالب شهر هستیم، در همین راستا با مدیر 

کل گمرک نیز برای وارد کردن تجهیزات مورد 
نیاز رایزنی انجام شده است. هاشمی از نیاز به 6 
میلیون یوروی دیگر برای تکمیل تصفیه خانه 
خبر داد و افزود: اگر قرار بود کار با منابع دولتی 

انجام شود، 3۰ سال زمان می برد ولی با این 
وام و بهره دو و نیم درصد کار سریع تر انجام 
می شود، به نحوی که قول می دهم تا پایان 
با یان وام  سال 97، مسئله فاضالب بیرجند 
تکمیل شود. وی همچنین پیش بینی کرد: در 
تابستان 97، با تحقق برنامه های تدوین شده، 
در بیرجند مشکلی برای آب شرب از نظر کیفی 

و کمی نخواهیم داشت.

مشکل آب بیرجند 
فقط گوارایی آن است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری به 
تخصیص 1 میلیارد تومان توسط فرمانداری از 
3 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مورد نیاز برای 
صنوف  انتقال  برای  زیرساخت  شدن  فرآهم 
آالینده اشاره و اضافه کرد: البته کار را با همین 
مبلغ نیز شروع خواهیم کرد.هاشمی همچنین 
رشد 1۸ درصدی مصرف آب توسط پارک ها 
و فضای سبز شهری در ۸ ماهه ابتدای سال را 
بسیار باال دانست و ادامه داد: با توجه به این 
که هزینه تامین آب بسیار باالست تقاضا داریم 

تدابیر الزم توسط شهرداری انجام شود.
لحاظ  به  بیرجند  آب  کیفیت  ادامه  در  وی 
شیمیایی و میکروبی در سطح مجاز اعالم کرد 

و افزود: تنها آن چه که نگرانی را به دنبال دارد 
میزان گوارایی اب است. برای هر متر مکعب 
آب هزار و 1۰۰ تومان تمام می شود در حالی 
که مردم 5۰۰ تومان می پردازند، با این شرایط 
کار بر روی افزایش گوارایی آب سخت است و 

باید هزینه ها تامین شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری با 
انتقاد از این که متاسفانه توسعه شهری چراغ 
خاموش انجام می شود، بیان کرد: این موضوع 
دچار  را  ما  مانند  رسان  دستگاه های خدمت 
مشکل می کند، مانند آن چه که در مهر شهر 

و بلوار شهید ناصری رخ داده است.
خصوصی  بخش  نداشتن  تمایل  به  هاشمی 
برای سرمایه گذاری اشاره کرد و یادآور شد: 
کدام  دهیم  می  رایگان  را  پساب  که  زمانی 
سرمایه گذاری حاضر به ورود پیدا کردن می 
آب  مشکل  حل  برای  همچنین  وی  شود؟ 
فضای سبز شهر، با بیان این که اجازه افزایش 
انشعاب نداریم ، عنوان کرد: شهرداری می تواند 

انشعابات بال استفاده را جا به جا کند.

در بیرجند 50 درصد
کسری مخزن داریم

مدیر آب و فاضالب شهر بیرجند هم میزان هدر 
رفت آب در ۸ ماهه ابتدای سال را 33/4 درصد 
دانست و اضافه کرد: ۲3 درصد معادل 14۰ 
کیلومتر از شبکه نیاز به اصالح دارد. مدیر آب و 
فاضالب شهر بیرجند با اشاره به این که تمرکز 
نشت یابی در زمین های شنی قرار داده شده 
است، افزود: به خصوص سجاد شهر، به دلیل 
این که نشتی در این زمین ها قابل شناسایی 
نیست، اولویت دارد. هاشم آبادی همچنین به 
بیرجند 5۰ درصد کسری مخزن  این که در 
اگر برق قطع شود  بیان کرد:  داریم، اشاره و 
یا آسیبی داشته باشیم قطعا با مشکل رو به 
رو خواهیم شد.وی با بیان این که همیشه بین 
شهرداری و آب و فاضالب تهاتر برای بدهی 
ها انجام می شده است، ادامه داد: از آنجاییکه 
پروژه های آب و فاضالب کم شده، آسفالت 
شکافی هم کم شده و ما بیشتر طلبکار هستیم. 
به گفته وی امسال 1 میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان بدهی شهرداری بود که با یک میلیارد 
بدهی شرکت آب و فاضالب تهاتر شد، از قبل 
نیز بدهی هایی باقی می ماند. اکنون به دلیل 
ین که بدهی ها در قالب اسناد خزانه داده شده 
و مشکل تغییر نام داشته اند، تقاضا می شود 
این بدهی ها در شرکت باقی بماند تا هزینه 

های برق و پیمانکاران را بتوان پرداخت کرد.
)Ava.news13@gmail.com(

مشارکت   و  مردمی  پیشگیری های  مدیرکل 
قضائیه  قوه  اجتماعی  معاونت  مدنی  های    
نخست  رتبه  تعزیری  های  سرقت  گفت: 
جرائم در شش ماهه نخست امسال در کشور 
است.به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی،  
سید علی اصغر رفاهی،  در شورای پیشگیری 
خراسان جنوبی  دادگستری  جرم  وقوع  از 
رو  قوانین  تورم  با  کشور  در  ما  اظهارکرد:  
به رو هستیم چرا که 1۸9۰ عنوان مجرمانه 
افزود:  وی  دارد.  وجود  کیفری  قوانین  در 
جرح  و  ضرب  ایراد  تعزیری،  سرقت های 
تصادفات،  اشخاص،  به  توهین  عمدی، 
رانندگی  کالهبرداری،  تخریب،  تهدید، 
بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری و 
اول کشور در  اتهام  مالکیت مواد مخدر 1۰ 
مدیرکل  است.  امسال  نخست  ماهه  شش 
پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی 
از وقوع جرم  پیشگیری  اجتماعی و  معاونت 
قوه قضائیه بیان کرد: نکته قابل توجه در 1۰ 
اتهام اول این است که چهار اتهام) ضرب و 
جرح، توهین، تهدید و تخریب( مظاهری از 
خشونت هستند. رفاهی با اشاره به اینکه در 
بین دعوای مدنی طالق توافقی رتبه  هشت 
البته طالق توافقی  ادامه داد:  کشور را دارد، 
ماه  سه  به  نسبت  امسال  اول  ماهه  سه  در 
داشته و مطالبه مهریه  سال گذشته کاهش 
نیز در بین ده خواسته اول در بین پرونده های 
است. وی  دادگستری های کشور  به  ورودی 
بدنی  صدمه  ایراد  خراسان جنوبی  در  افزود: 
غیر عمدی در تصادفات، توهین به اشخاص 
و جرح  پروانه، ضرب  بدون  رانندگی  عادی، 
عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، حمل 
مواد مخدر، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، 

تخریب و نگهداری تریاک و شیره سوخته آن 
 1۰ اتهام اول در شش ماه نخست امسال است. 

سه اتهام اولویت دار
در خراسان جنوبی مربوط

به مواد مخدر است 

و  مردمی  پیشگیری های  مدیرکل 
و  اجتماعی  معاونت  مدنی  مشارکت های 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: 
نکته حائز اهمیت این است که در بین این 
ده اتهام نخست، سه اتهام در خراسان جنوبی 
اشاره  با  رفاهی  است.  مخدر  مواد  به  مربوط 
در سن  پسر  و  دختر  میلیون  اینکه 11.5  به 

خراسان جنوبی  در  کرد:  اظهار  داریم،  ازدواج 
طالق توافقی رتبه ششم را در بین 1۰ خواسته 
اول در بین دعوای مدنی  دارا است. وی بیان 
کرد: 5۰ درصد طالق ها در چهار  سال اول 
ازدواج رخ می دهد که این نکته بیانگر ضرورت 

آموزش های قبل از ازدواج است. 

ضرورت وجود مراکز مشاوره
در کنار دادگاه های خانواده 

و  مردمی  پیشگیری های  مدیرکل 
و  اجتماعی  معاونت  مدنی  مشارکت های 
ادامه  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
خانواده  از  حمایت  قانون  در  قانونگذار  داد:  
دادگاه های  کنار  در  را  مشاوره  مراکز  وجود 

بیان  با  رفاهی  است.  کرده  الزامی  خانواده 
در  نباید  خانوادگی  اختالفات  بحث  اینکه 
باید  همچنین  و  شود  قضایی  ابتدا  همان 
شود،  نهادینه  ازدواج  از  پیش  آموزش های 
نقش  مشاوره  مراکز  این  تقویت  افزود: 
مهمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

و افزایش طالق های توافقی دارد. وی اظهار 
کرد: برای کاهش آمار جرائم نیاز به اجرای 
سیاست جنایی مشارکتی داریم به این معنا 
که باید از همه ظرفیت های مردمی از جمله 
آسیب های  آمار  کاهش  راستای  در  سمن ها 
مدیرکل  کنیم.  استفاده  جرائم  و  اجتماعی 
پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه بیان کرد: وظیفه قوه قضائیه تنها 
در تعقیب مجرم خالصه نمی شود بلکه احیاء 
حقوق عامه، اقدام مناسب برای پیشگیری از 
جمله  از  نیز  مجرمان  اصالح  و  جرم  وقوع 

وظایف قوه قضائیه است. 

در شش ماهه نخست امسال؛ 
سرقت های تعزیری رتبه نخست جرائم را در 
بیان  ابا  دادرفاهی  اختصاص  خود  به  کشور 
توانسته ایم  محدود  بودجه  علی رغم  اینکه 
از  پیشگیری  راستای  در  برنامه   14۰۰
سیستم  افزود:  کنیم،  اجرا  جرم  وقوع 
کشور)سجام(  در  مردمی  اطالعات  جامع 
در  داد:  ادامه  وی  است.  شده  راه اندازی  
از  پیشگیری  دیده بان های  سیستم  این 
در  جرایم  گزارش های  ثبت  با  جرم  وقوع 
شرف وقوع را از طریق این سامانه منعکس 
گزارش  تایید  از  پس  نهایت  در  تا  می کنند 
شود  فرستاده  اجرایی  های  دستگاه  به  آن 
مدیرکل  می شود.   مطالبه گری  نوعی  به  و 
پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی 
بیان کرد: در  اجتماعی قوه قضائیه  معاونت 
از  بیش  تاکنون  و  نداریم  کم  قانون  کشور 
اما  شده  تصویب  کشور  در  قانون  هزار   1۲
قانون را به خوبی اجرا نمی کنیم و ما در این 
هستیم. پیشگیری  دنبال  به  سجام  سامانه 
رفاهی با بیان اینکه تاکنون بیش از 17 هزار 
یادآور  کردند،  ثبت نام  سامانه سجام  در  نفر 
شد: توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و 
را در دستور  نهادهای مردمی  توانمندسازی 
کار قرار داده ایم و امسال و سال آینده آن را 

با قوت ادامه می دهیم.

مشکل آب مرکز استان فقط گوارایی آن است

عکس:ایسنا
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اظهار نظر جنجالی پزشکیان
 درباره رئیسی و قالیباف

ضمن  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان،  مسعود 
گفتگو درخصوص تشخیص رجال سیاسی بودن 
شاخصی  و  متر  گفت:  نگهبان  شورای  طرف  از 
در شورای نگهبان برای تشخیص رجال سیاسی 
و  رئیسی  آقای  مانند  افرادی  که  نیست  بودن 

قالیباف می شوند رجال سیاسی!

آیت ا... جنتی به من گفت احمدی نژاد 
اگر کاندیدا شود، قصد فتنه دارد

باهنر با بیان خاطره ای از زمان ثبت نام احمدی 
نژاد در انتخابات گفت: فکر می کنم اسفندماه بود، 
حضرت آیت ا... جنتی را در یکی از جلسات مجمع 
احمدی نژاد  گفتم  جنتی  آقای  به  دیدم.  تشخیص 
کاندیدا می شود. آیت ا... جنتی خیلی تعجب کرد و 
گفت اگر نامزد شود یعنی به دنبال فتنه است. یادم 

هست آن زمان به کسی دیگر نگفتم.

پیرموذن: شکست روحانی
 شکست اصالحات و اعتدال است

شورای  مجلس  پیشین  نماینده  کمال پیرموذن 
رئیس  با  سیاسی  نیروهای  تقابل  گفت:  اسالمی 
جمهور را نمی توان اصالح طلبی نامید. تخریب و 
تخطئه رئیس جمهور و هیچ شخصی را نمی توان 
در زمره فعالیت های اصالح طلبانه برشمرد. شکست 
روحانی، شکست اصالحات و اعتدال بوده و عبور از 
روحانی یعنی هموار کردن راه برای پوپولیسم و بستر 

سازی برای جان گرفتن احمدی نژادی جدید.

 آقای احمدی نژاد شما به قول 
مهران مدیری اشتباهی آمده بودی

نماینده مردم فسا در مجلس خطاب به احمدی نژاد 
گفت: نمی گویم تو چیزی را میل کردی و برای خود 
بردی، اما بسیاری از منابع کشور را حیف کردی؛ هر 
شخصی که برایتان نامه ای می نوشت تنها پولی را درون 
پاکت برای وی قرار می دادید و حاال ما باید جوابگوی 
این زیربنای غلط باشیم.جمالی بیان کرد: آقای احمدی 
نژاد شما به قول مهران مدیری اشتباهی آمده بودی.

تحلیل یک اصالح طلب از
 پیشنهاد مذاکره با شورای نگهبان

طلبان  اصالح  مذاکره  خصوص  در  عبدی  عباس 
گفت وگو،  از  منظور  اگر  گفت:  نگهبان  شورای  با 
گفت وگوی سیاسی و برای رسیدن به تفاهم است فکر 
نمی کنم که سپاه یا شورای نگهبان طرف های مناسبی 
برای انجام این کار باشند. به خاطر اینکه این نهادها 
نباید سیاسی باشند، و زمانی که سیاسی نباشند چه 
گفت وگوی سیاسی ای می خواهد با آنها انجام شود؟البته 
نهادهایی از این دست باید در جایگاه خود و در قبال 
عملکردشان به مردم پاسخگو باشند که چنین نیست.

اهمیت سفر ماکرون 
به ایران برای فرانسوی ها

ناتالی گوله، سناتور فرانسوی در مقاله ای در هافینگتون 
پست نوشت: رئیس جمهور ماکرون بار دیگر فرصتی 
برای مبازره طلبی پیدا نموده، آن هم سفر به ایران 
است. این سفر تعیین کننده است. رئیس جمهور باید 
خود واقعیت این کشور را که مخاطبان اخیرش تمام 
بدی ها را به او نسبت می دهند، دریابد. او خود باید 
بدون ساده نگری در خصوص واقعیت کشوری که تنها 
دولت-ملت در منطقه است، قضاوت کند. او خود باید 
درباره اراده ایرانیان به رعایت یا عدم رعایت توافقنامه 
هسته ای که اروپا حامی آن است، داوری کند. سفر 
رئیس جمهور به ایران، بدون شک مرحله ای بسیار 
دوی 110  رساندن  سرانجام  برای  در 2018  مهم 
متر با مانع یک دیپلماسی نمونه با حفظ تعادل است.

اتهام زنی پادشاه عربستان به ایران

حمله  پی  در  داد  گزارش  عکاظ  روزنامه سعودی 
عربستان  پایتخت  به  یمن  انصارا...  موشکی 
ترامپ  دونالد  و  عربستان  پادشاه  سلمان،  ملک 
و  داشته اند  تلفنی  گفتگوی  آمریکا  رئیس جمهور 
و  نقض کرده  را  قوانین  ایران  که  مدعی شده اند 
به  ایران  و  اجرایی  باید  امنیت  شورای  مصوبات 
شود.  مجازات  خصمانه اش  فعالیت های  خاطر 
در  انگلیس  نخست وزیر  می،  ترزا  همچنین 
گفتگوی تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان 
شد  مدعی  عربستان  ولیعهد  سلمان  محمدبن  و 
فعالیت های  به  نسبت  باید  بین الملل  جامعه  که 
 ایران در منطقه که صلح و ثبات را تهدید می کند 

هوشیار باشند.

 العرب: حمله اخیر به ریاض
 پیغامی از ایران به همراه داشت

العرب نوشت: به گفته منابعی در خلیج فارس، پرتاب 
موشک حوثی های یمن به سمت پایتخت سعودی، 
بیش از آنکه هدف نظامی مستقیمی داشته باشد، 
دربردارنده پیام های ایرانی است؛ چرا که حوثی ها 
به خوبی می دانستند که سعودی ها مانع از رسیدن 
این موشک به هدف می شوند. این منابع افزودند، 
ایران قصد دارد با پرتاب موشک از سوی یمن، به 
داشته  نکته  این  به  واضحی  اشاره  ریاض،  سمت 
باشد در صورتی که سعودی ها فکر جنگ با ایران 
را داشته باشند، چنین چیزی )یعنی حمله موشکی( 

در انتظارشان است.

هیچ دولتی نتوانسته به همه وعده های خود عمل کند

کرباسچی گفت:هیچ دولتی در هیچ کشوری در تاریخ 
به همه وعده های خود نتوانسته عمل کند اما این 
موضوع نباید سبب شود دولتمرد ها دست از تالش 
بردارند. دولت ها هر مقدار که تالش کنند، می توانند 
بخشی از وعده های خود را عملی کنند. این دولت نیز 
مانند سایر دولت ها است. دولت دوازدهم نه ابر دولتی ایده آل است که بتواند همه 

مشکالت کشور را برطرف کند و نه دولتی ورشکسته است.

دولت اسیر سخنان پوپولیستی نشود

غالمعلی جعفر زاده  ایمن آبادی با بیان اینکه منتقدان 
به جای حرف های پوپولیستی قشرهای نیازمندی که 
یارانه دریافت نمی کنند و در این جدول هم قرار ندارند 
را به ما معرفی کنند، خاطرنشان کرد: ما اگر جوانان را 
بر سرکار ببریم و برایشان ایجاد اشتغال کنیم، استقالل 
جوانان افزایش پیدا می کند و بزهکاری هم کمتر می شود. ما توصیه می کنیم که 

دولت اسیر سخنان پوپولیستی نشود و مطابق با قانون عمل کند.

دشمنان از سال 84 دنبال طراحی فتنه 88 بودند

بسیج مستضعفین  رئیس سازمان  سردار غیب پرور 
گفت: ما کشوری هستیم که بیشترین انتخابات را 
داشته ایم و ساالنه یک انتخابات در کشور برگزار 
کرده ایم. چگونه ممکن است کشور با یک انتخابات 
دچار حادثه فتنه 88 شود که کم هزینه هم نبود. وی 
افزود: مرور حوادث و مراجعه به آرشیو نشان می دهد که دشمنان از سال 84 
دنبال طراحی سناریوی فتنه 88 بودند که مطمئن هم بودند پیروز خواهند شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ 
گمانه  برخی  مورد  در  سوالی  به 
اسحاق  به  پیشنهاد  مورد  در  ها 
گفت:  استعفا  برای  جهانگیری 

کسانی که چنین حرف هایی را در 
آقای  خیرخواه  نه  زنند،  می  جامعه 
جهانگیری هستند، نه خیرخواه دولت 
و نه می خواهند به ما کمک کنند. 

وی افزود: هیچ اختالفی میان آقای 
جهانگیری با دولت، وزرا یا شخص 
از  نه  ما  ندارد.  وجود  روحانی  آقای 
دولت  اعضای  دیگر  از  نه  و  ایشان 

چیزی که مؤید اختالف باشد نشنیده 
ایم و به این حرف ها هم اعتنا نمی 
برخی  به  واکنش  در  واعظی  کنیم. 
اظهار نظرها مبنی بر اینکه »اعتدال 

را یک گفتمان نمی دانیم و شرایط 
زمانی ما را به مسیری برد که واژه 
اعتدال را به اصالحات الصاق کردیم« 
اظهار کرد: اگر چنین حرفی گفته شده 
باشد، باید عرض کنم که دولت آقای 
روحانی از اول دولت اعتدال بود و در 
سال 92 با همین نام و شعار به میدان 
آمد. این که در انتخابات 96 عده ای 
آمدند و از دولت آقای روحانی اعالم 
نیست  معنا  این  به  کردند  حمایت 
که اعتدال به آنها الصاق شده است. 
محمود واعظی گفت: اعتدال شیوه 
کشور  هاشمی  آقای  که  است  ای 
روحانی  آقای  و  کرد  اداره  آن  با  را 
را  از 4 سال است کشور  بیش  هم 
است.  کرده  اداره  گفتمان  همین   با 
ما اعتقاد داریم اعتدال در کشور جایگاه 
خود را دارد و ما نیز به آن پایبندیم.

حسین کمالی درخصوص انتخابات 
که  می شد  داده  احتماالتی  گفت: 
شود  ایجاد  کار  در  اشکاالتی  شاید 
صحنه  در  نتواند  روحانی  آقای  و 
فرد  شد  مقرر  و  کند  پیدا  حضور 
دوم یا سومی در این زمینه حضور 
پیدا کند. رئیس شورای هماهنگی 
سه  به  اشاره  با  اصالحات،  جبهه 
گزینه پیشنهادی اصالح طلبان برای 
نامزدی پوششی روحانی در انتخابات 
و  جهانگیری  روحانی،  آقای  گفت: 
نهایت  در  کرد.  توصیه  را  نوبخت 
نه  کرد.  ثبت نام  جهانگیری  آقای 
فرمایشی  آقای جهانگیری  ثبت نام 
بود و نه این طور بود که بخواهیم 
افکار  تهییج  برای  سازماندهی 
باشیم، یک حرکت  عمومی داشته 
این  به  پاسخ  در  بود.وی  احتیاطی 

راضی  مناظره ها  از  آیا  که  سوال 
گمان  برخی  اصاًل.  نبودید،گفت: 
می کنند این به معنای آزادی است. 
آزادی به این معنا نیست که کسی 

نقد  در  آزادی  دهد؛  فحش  من  به 
جلد  برنامه  یک  در  است.  سیاست 
آن  روی  دادند؛  نشان  را  برنامه ای 
نوشته شده بود برنامه! کسی الی 

این کتاب را باز کرده بود ببیند این 
ولی  بود  برنامه  هم  شاید  چیست؟ 
نکرد.  باز  را  کتاب  آن  الی  کسی 
را هم دست  دیگر همان  نفر  یک 

خود نگرفت که بگوید این برنامه من 
است. باید آبروی افراد را حفظ کنیم. 
حاال اگر کسانی خالف کرده اند قوه 

قضائیه به خالف ها رسیدگی کند.

واعظی: کسانی که پیشنهاد استعفا به جهانگیری
ثبت نام جهانگیری در انتخابات یک حرکت احتیاطی بود می دهند  خیرخواه او و دولت نیستند

حسین کمالی :

بازدید فرماندار بیرجند از محل ارسال چهارمین محموله کمک های اهدایی به مردم زلزله زده کرمانشاه * عکس : کمالی

 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
رَّ َمْطبوٌع َعلَیِْه االِنْساُن تََكلَُّفوا فِْعَل الَْخیِْر َو جاِهدوا نُفوَسُكْم َعلَیِْه، فَاِنَّ الشَّ

در کار خیر، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس 
خود مبارزه کنید، زیرا طبیعت انسان به بدی تمایل دارد.

)تنبیه الخواطر : ج 2 ، ص 120(

تیم هندبال زغالسنگ طبس به لیگ دسته یک کشور صعود کرد

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

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

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

دعوت نامه )آگهي( تشکیل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم

	 	 	 	 	
جلسه	مجمع	عمومی	عادي	به	طور	فوق	العاده	)نوبت	دوم(	شركت	تعاوني	اعتبار	كاركنان	
دانشگاه	بيرجند	ساعت	17	روز	چهارشنبه	مورخ	96/10/20	در	محل	سالن	شهيد	بهشتي	
پرديس	شهداي	دانشگاه	برگزار	مي	شود.	از	كليه	اعضا		دعوت	مي	شود	جهت	شركت	در	اين	
مجمع	حضور	بهم	رسانند.	ضمناً	چنانچه	عضوي	بنا	به	داليلي	نتواند	شخصاً	در	مجمع	حضور	
يابد	مي	تواند	همزمان	به	همراه	نماينده	تام	االختيار	خويش	با	هم	به	دفتر	شركت	واقع	در	
پرديس	اصلي	دانشگاه	بيرجند	)سازمان	مركزي	دانشگاه	(	مراجعه	و	برگ	وكالت	نامه	را	تنظيم	
و	برگه	ورود	به	جلسه	مجمع	را	دريافت	نمايند.	حداكثر	آراي	وكالتي	هر	عضو	سه	رأي	و	هر	

فرد	غير	عضو	يك	رأي	مي	باشد.
دستور جلسه :

استماع	گزارش	هيئت	مديره	و	بازرس	در	خصوص	فعاليت	شركت	در	سال	مالي	
طرح	و	تصويب	صورتحساب	هاي	مالي	سال	1395	
طرح	و	تصويب	بودجه	پيشنهادي	سال	مالي	1396	
تعيين	مبلغي	جهت	استرداد	سهام	اعضای	مستعفي	

انتخاب	بازرس	اصلي	و	علي	البدل	براي	يك	سال	مالي	

هیئت مدیره شرکت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

شرکت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند
تاریخ انتشار: 96/10/3

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
مزایده ویژه دی ماه را برگزار می کند

http://tamliki.irپیشنهاد قیمت در سایت
 تلفن تماس:056-32341526

 بیرجند،بلوار غفاری،خیابان یاس، پالک 22    

زمان اتمام مهلت زمان شروع مزایدهموضوع و شماره مزایده
دریافت پیشنهاد

1396/09/301396/10/04اموال منقول 204

1396/10/231396/11/02اموال غیر منقول 1075

کـاال ، خـودرو و امالک

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(

و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان

 تجربه کنیدهمراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
 و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده

خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر   شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی  09335620696

استخـر نیلوفـر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید و کادری مجرب 

آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(

امتیاز و کلیه وسایل کله پزيهنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
 و جگرکي یاران با موقعیت عالی 
واقع در خیابان عدل، بین عدل
 32 و34 به فروش مي رسد.  

 09151601124 - گنجي

فـروش زیر قیمت بـازار
 باغ منزل به مساحت 750مترمربع 
 با 130متر زیربنا در 2 طبقه،کف و 
دیوار سرامیک واقع در معصوم آباد
 با نیم ساعت آب چاه ، مبلغ توافقی

 زیر قیمت بازار نقد و اقساط
091۵1414۲10 - جاللی


