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سرمقاله

صفحه 7

قحط سال شادی 
و نشاط در دشت 
دلهای مردم!
* هرم پور

نداریم،  آرامشی  هیچکداممان  روزها  این  تقریباً   
ذهنمان مدام درگیر،  وجودمان سرشار از استرس و 
انواعی از اضطراب ها،  و دلمان ... ) مشروح در صفحه ۲ (

عکس : امین جم

باران در راه است
» مسئول فن آوري گمرك 

ماهيرود «کارمند شایسته 
سازمان جهانی گمرك

  رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی از انتخاب مسئول فن آوري 
گمرک مرزي ماهیرود به عنوان کارمند شایسته و خالق سازمان 
به  سبحاني«  »مهندس  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  گمرک  جهانی 
و الکترونیك  گمرک  هاي  برنامه  اجراي  در  موثر  اقدامات   علت 

برنامه هاي سازمان جهاني گمرک ازطرف »کونیومیکوریا« دبیرکل 
سازمان جهاني گمرک بعنوان کارمند شایسته ... ) مشروح در صفحه 7 (

کشف 37 تن انواع 
مواد مخدر در استان

پنج شنبه ۲8 دی ،رئیس پلیس مواد مخدر کشور در 
جمع اصحاب رسانه با بیان  این  که در سال جاری 

بیش از 37تن مواد مخدر در ... ) مشروح در صفحه 7 (

صفحه 7

»یادیاران« ؛ همایشی برای 
پیشکسوتان ورزش استان

پيش بينی هواشناسی از ورود سامانه بارشی به استان

به مناسبت سومین روز درگذشت
 پدری دلسوز و همسری مهربان

مرحوم کربالیی حسین حقیقی پور 
)بازنشسته آتش نشانی( 

جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/10/30 از ساعت 14 الی 15 
در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 
حضور سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: حقیقی پور، مودی و سایر بستگان

)هوالباقی(

به تعدادی نیروی خانم )خدماتی( برای کار در رستوران نیازمندیم.
09155616181- بیست متری چهارم مدرس، خیابان طهماسبی، رستوران مهدی

کبـابی و جگـرکی حکیـم

خیابان محالتی، بین مدرس و توحید، روبروی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی    09153635587 - تقوی

مرغ بریان - جوجه- کوبیده
 پاچین- گوشت داغ - جگر و دل
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به یک نفر بازاریاب )آقا( باتجربه نیازمندیم.
تلفن تماس: 09157329646

دعوت به همکاری
شرکت فرآورده های لبنی کاله

جهت تکمیل کادر فروش خود به تعدادی نیرو با شرایط ذیل نیازمند است:

توضیحاتعنوان شغلیردیف

دارای روابط عمومی قوی، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم،فروشنده حضوری آقا1
 دارای کارت پایان خدمت

سابقه مرتبط، حداقل مدرک تحصیلی لیسانسسرپرست فروش2

آدرس برای مراجعه حضوری: بیرجند- بلوار معلم- معلم 10- پالک 2
شماره تماس: 32228851-2 ، 09151607295

جنـاب آقـای مهـدی نباتـی
با کمال مسرت، انتصاب جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی
که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم و از تالش ها و زحمات 

جنـاب آقـای پاک گهـر 
در مدت سرپرستی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی، قدردانی نموده

 موفقیت، سالمت و بهروزی جناب عالی را در سایر مسئولیت ها از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

برادر ارجمند جنـاب آقـای نباتـی 
مدیرکل محترم امور مالیاتی خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند را که حاصل تجربه اجرایی و مدیریتی جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک 
 عرض نموده، سربلندی و توفیق روز افزون شما را از درگاه بلند یگانه هستی بخش آرزومندم. 
شایسته است از زحمات و تالش های ارزنده جناب آقای پاک گهر در دوران مسئولیت 

سرپرستی آن اداره کل قدردانی نمایم. 
کریمی مقـدم

مدیریت صنایع چوب یگانه

فرصتی استثنایی برای خانه دار شدن
با 20 درصد نقد و 80 درصد اقساطی به صورت 5 ساله و بدون کارمزد رویای خانه دار شدن تان واقعیت می پیوندد.

آگهی مزایده اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر

فروش 4 دستگاه خودروی اسقاطی )غیر قابل شماره گذاری(
)setadiran.ir( اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 4 دستگاه خودروی اسقاطی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

و با شماره مزایده 100960165000003 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 96/10/30 لغایت 96/11/02 زمان انتشار در سایت: 96/10/30 ساعت 8 صبح    

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 96/11/12 ساعت 13 تاریخ بازدید: 96/10/30 لغایت 96/11/02     
زمان اعالم به برنده: 96/11/15 زمان بازگشایی: 96/11/14 ساعت 10 صبح     

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 

ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

شماره شناسه: 131129آگهی مزایده عمومی شماره 03/ 960028

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(   
شرح در صفحه 2

مدیرکل محترم و کارکنان پرتالش محیط زیست 
استان خراسان جنوبی

ضمن گرامیداشت سـالروز هـوای پـاک 
بدین وسیله مراتب قدردانی از زحمات شما عزیزان را اعالم نموده، 

توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

مدیریت مرکز معاینه فنی موقوفه 
بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

جناب آقای ابوالفضل مکرمی فر
عضو محترم  هیئت  امنای 

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند

انتصاب شایسته شما برادرخوش فکر، متعهد و پرتالش را با 
سوابق درخشان خدمت و کوله باری از تجربه مدیریت به سمت مدیر کل میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان خراسان رضوی تبریک عرض 

نموده، امیدواریم چون گذشته در این حوزه موفق و منشاء خیر باشید.

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
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راه اندازی بخش جراحی دهان، فک و صورت در بیمارستان رازی بیرجند/ وجود 300 هکتار بافت فرسود در بیرجند/ واریز 34 میلیارد تومان مالیات برای طرح های عمرانی و زیرساختی /صفحه 7

حجت االسالم علم الهدی :
 فضای مجازی می تواند انسان ها را از 

نظام جدا کند؛باید این فضا را مدیریت کنیم

محمدباقر نوبخت : 
نباید منتقدان را تخطئه کنیم ذات

 منتقد بر این است که انتقاد کند

محمدرضا عارف:
 فریاد هم می کشم 

اما فعال فحش می خورم 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2
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حقوقکارمنداندولتافزایشمییابد

دولتی  کارمندان  مزایای  و  حقوق  امتیازات   : گفت  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  تسنیم- 
در الیحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با 

مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را اعمال می کند.

سرمقاله

قحط سال شادی 
و نشاط در دشت 
دلهای مردم!
* هرم پور

نداریم،  آرامشی  هیچکداممان  روزها  این  تقریباً 
ذهنمان مدام درگیر،  وجودمان سرشار از استرس و 
انواعی از اضطراب ها،  و دلمان نگران اتفاقات امروز 

و فردا و پس فرداست.
 آن دسته ای که مرفهند، نگران آینده ی دستمایه 
های مالیشان و آن دسته ای که مستضعفند   در 
تشویق لقمه نام شب و روزشان. زندگی ها مدت 
هاست که دیگر شیرینی گذشته را ندارند، قلب ها بی 
قرار است و اعصاب ها ژله ای و شکستنی... و همین 
است که وقتی آستانه ی تحریک مردم پایین می 
آید، شعله ی جنگ و دعواها و بی حرمتی ها باال می 
گیرد و تنها رد پایی از مهربانی ها، محبت ها، عشق 
ها و خوبی ها می ماند نه اصل خودشان. می خواهم 
بپرسم در این تشویش مرگ آور و افسردگی های 
پیامد آن، چقدر خودمان مقصریم و چقدر مسؤولین؟ 
چقدر تصمیم ها و برنامه های حکومتی تأثیرگذارند 
تعامالت  و  اجتماعی  نامناسب  مناسبات  چقدر  و 
نامتعادل مردمی ما؟ چقدر رسانه ها و مطبوعات و  
رادیو و تلویزیون نقش دارند و چقدر تربیت های 
تجربه آموز خانوادگی ما؟ نقش تعالیم انسانِی اسالم 
در زندگی هایمان پر رنگ تر است یا نقش آموزه 
های غربی و توصیه های روانشناسی با رنگ و لعاب 
فرنگی؟ واقعیت این است که ما زندگی کردن را بلد 
نیستیم و البته تجربه ی زندگی های خوب را هم به 

فرزندانمان نیاموخته ایم.
 شادی و نشاط در زندگی را گاهی به تمسخر گرفته 
ایم، گاهی با گناه آلوده ایم و گاهی آنقدر در محاق 
تحریف ها و تفسیرها گرفتارش کرده ایم که جز خط 
بطالن کشیدن بر امیدها و انگیزه هایمان برای فردا 

هیچ ثمره ای نداشته است.
 مقصر بخش مهمی از بی نشاطی های جامعه ی 
امروز، خود ما مردم و خود ما شهروندان هستیم، 
شهروندانی که در کنار همه ی مطالبات به حقمان، 
محور  اخالق  نشاط  و  مشروع  شادی  ی  مطالبه 
نداشته ایم، و مقصر بخش دیگری از آن، مسؤولینی 
هستند که نه متولیان خوبی برای برنامه ریزی و نه 
مربیان خوبی برای اجرای برنامه های نشاط محور 
برای ما نبوده اند. در جامعه ای که  پانزده میلیون 
پرونده ی قضایی در دادگاهها و دادسراهایش دارد، 
در جامعه ای که آمار خودکشی و طالق و جنایت 
های اخالقی اش به جای نگران کننده ای رسیده 
است، در جامعه ای که آمار نزاع های خیابانی و قتل 
های پیامدش  روز به روز در حال افزایش است، 
خبرهای  روز  هر  هایش  رسانه  که  ای  جامعه  در 
نه چندان خوشایندی از اختالس ها و تخلفات و 
که مشکالت  ای  جامعه  در  دهند،  مشکالت می 
اقصادیش هر لحظه بی انگیزگی و افسردگی را به 
جامعه تزریق می کند و در جامعه ای که همه ی 
مؤلفه هایش، ابزاری شده  اند تا بخشی از آجرهای 
ساختمان نشاط و انگیزه ی مردم را فرو ریزند، به 
نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که به داِد امید و 
آینده و ذهن و روان این مردم برسند و با همان ُوسع 
کم و تجربه ی اندک، اما به هر نحو، جزئی از نشاط 
مسؤولین  کنند.  تزریق  شهروندان  و  جامعه  به  را 

محترم، متولیان و  . . . ) ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

) ادامه سرمقاله ( برنامه ریزان، به داِد روان مردم برسند 

که دیر رسیدن و عقب افتادن از فرایندهای لحظه 
ابتکار  اجتماعی،  نشاط  ی  حوزه  در  جامعه  ای 
سودی  نه  و  گرفت  خواهد  دستشان  از  را  عمل 

برایشان خواهد داشت و نه شأن و منزلتی.
فرسای  طاقت  و  سخت  روزهای  این  در   
اجتماعی، که عالوه بر خشکسالی طبیعت، قحط 
سال آرامش هم بر سرزمین دلها حکمفرما شده، 
مردم همگی تشنه ی باران زالل نشاط مشروع 
و اندکی انگیزه و امید به فردایند. عهد کنیم که 
این دشت تشنه را به حقش برسانیم و این شادی 
خودخواسته را از آنها دریغ نکنیم. هر کداممان به 

هر اندازه که می توانیم.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943831 ارسال فرمایید(

تولید بنز در ایران از اوایل سال ۹۷

ایسنا -براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، از 
اوایل سال آینده تولید خودروهای سواری مرسدس 
بنز به عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت 
تدبیر و امید در ایران آغاز خواهد شد.طبق اطالعات 
و  ایران خودرو  بین  نهایی  توافقات  آمده  به دست  
شرکت دایملر برای تولید خودروهای سواری مرسدس 
آینده  سال  اوایل  از  و  گرفته  صورت  ایران  در  بنز 
)139۷( تولید این محصوالت در ایران آغاز می شود.
برای  که  است  آن  از  حاکی  رسیده  گزارش های 
سال  آینده تولید حدود ۲۵۰۰ دستگاه خودروی بنز 
پیش بینی شده و مدل های اقتصادی تر این خودرو در 

ایران تولید خواهد شد.

شرایط و میزان افزایش
 حقوق معلمان در سال ۹۷

تسنیم - رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت : 
یراساس مصوبه مجلس حقوق های زیر ۵ میلیون 
تومان در سال آینده تا 18 درصد افزایش می یابد 
و براساس احکام فرهنگیان، میانگین حقوق آنها 
حدود ۲ میلیون 3۵۰ هزار تومان است و میانگین 
دریافتی آنها حدود یک میلیون و 9۵۰ هزار تومان 
را  خود  خدمت  پایان  پاداش  می شود.فرهنگیان 
میزان  هر  با  خدمت  سال   3۰ و  روز   3۰ براساس 
پاداش  و  می کنند  دریافت  می گیرند،  که  حقوقی 

پایان خدمت آنها کاهش نمی یابد.

عارف: فریاد هم می کشم اما فعال فحش می خورم 

محمدرضا عارف درباره مشکالت بین اصالح طلبان 
گفت : مساله این است که ما نمی خواهیم مسائل 
درون تشکیالتی را خیلی مطرح کنیم. انسجام برای 
ما خیلی مهم است. برای اینکه انسجام حفظ شود، 
سکوت، تحمل، سعه صدر و بعضا فحش خوری را 
یک اصل می دانیم. شرایط کشور ایجاد می کند که ما انسجام خود را حفظ 

کنیم، همدلی و همراهی داشته باشیم.

ذوالفقاری: ریشه  اعتراضات باید تحلیل دقیقی شود

وزارت  انتظامی  امنیتی  معاون  ذوالفقاری  حسین 
کشور با اشاره به اینکه باید گزارش تهیه شده از 
اعتراضات اخیر بر اساس اطالعات، توصیف و تبیین 
واقعیات باشد، گفت: این که عوامل بیرونی که سر 
عناد با ما دارند و در این اعتراضات دخالت می کنند 
امری بدیهی است و ما نباید صرفا به این بدیهیات بسنده کنیم بلکه باید 

ببینیم چه آسیب هایی موجب می شود تهدیدات خارجی از آن بهره ببرند.

وزیر سابق اطالعات: جریان نفوذ در کشور جدی است

حجت االسالم مصلحی وزیر سابق اطالعات بیان 
کرد: جریان نفوذ در کشور جدی است و همه باید برای 
حفظ و حراست از دستاوردهای انقالب تالش کنیم.
وی گفت: هدف دشمن از توطئه بر علیه ملت ناکارآمد 
جلوه دادن دین در حل مشکالت مردم است، دشمنی 
آنان با ایران به خاطر اسالم است که باید برای مقابله با دسیسه دشمنان نسبت 

به افزایش بصیرت در بین آحاد مردم کوشید.

 دوره »نگفتن ها« و »ندیدن ها« گذشته است

حجت االسالم سیدحسن خمینی با بیان اینکه یکی 
کانون ها،  وجود  رسانه ها  در  امید  رعایت  موارد  از 
است  جامعه  بطن  در  امیدزا  ساختارهای  و  نهادها 
اظهار کرد: معتقدم دوره »نگفتن ها« و »ندیدن ها« 
گذشته است و به طور جّد باید ضعف ها را بازگو کرد، 
اما همه وظیفه داریم امید را در جامعه حفظ کنیم. البته باز هم باید تأکید کرد 

که امیدواری با خیال بافی متفاوت است.

دشمن از طریق تلگرام دنبال براندازی نظام بود

سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با اشاره به نقشه شوم دشمنان در آشوب های 
اخیر، محوریت این عملیات را منافقان دانست و گفت: 
دشمنان در ابتدا فقط به دنبال فراخوان مردم بودند و 
قرار بود پس از آن همه مخالفان را مسلح کرده و آنگاه 
به دنبال براندازی نظام باشند و در این میان تلگرام وظایف خود را برای فراخوان 

و تهییج مردم به نحو احسن انجام می داد.

سازمان ملل: برجام باید حفظ شود

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در بیانیه ای به مناسبت دومین سالگرد اجرای 
مسائل  گفت  و  کرد  توصیف  بزرگ  دستاوردی  را  برجام  هسته ای،  توافق 
غیرمرتبط به برجام، نباید به این توافق لطمه بزند. این بیانیه می افزاید: »برجام 
دستاوردی بزرگ در زمینه منع گسترش و دیپلماسی است و به صلح و امنیت 
منطقه ای و بین المللی کمک کرده است. دبیر کل همچنان معتقد است که 
برجام بهترین راه برای اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای 
ایران و تحقق منافع اقتصادی ملموس وعده داده شده به مردم ایران است.

حجت االسالم سیداحمد علم الهدی 
گفت: با این ارتباطاتی که در فضای 
را  انسان ها  دارد،  وجود  مجازی 
می تواند از نظام جدا کند و شایعاتی 

را راه اندازی کرده و در افکار عمومی 
نفوذ کند و نمونه آن را در اغتشاشات 
اخیر شاهد بودید؛ این میدان جوالن 
فضای  این  یعنی  پراکنی  شایعه 

مجازی باید عالج شود و نمی توان 
به همین شکل مسئله را رها کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضویبا 
اشاره به سخنان رئیس جمهور افزود: 

مردم  ارتباط  ابزار  اجتماعی  شبکه 
است و مردم امروز برحسب توسعه 
تکنولوژی و فناوری، ارتباطاتشان از 
طریق این شبکه ها تنظیم می شود 

و ابزار زندگی و کاسبی مردم است 
اتوبان  یک  از  ضرورتش  شاید  و 
هم بیشتر باشد، البته اتوبان با چند 
تصادف بسته نمی شود اما بحث این 
است که با این شبکه اجتماعی پول 
و  دزدیده می شود  بانک ها  از  مردم 
عضوگیری  تروریستی  جریانهای 
می کنند و مغزها را شستشو می دهند 
و دشمن در حال بهره برداری از این 
گفت:  است.وی  مجازی  فضای 
بهره  مسئله  در  که  هستیم  شاهد 
شبکه های  این  از  افراد  برداری 
اجتماعی این همه مفاسد وجود دارد؛ 
باید این را مدیریت و اصالح کرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان 
فضای  این  باید  داد:  ادامه  رضوی 
مجازی را مدیریت کنیم، تا کی باید 

در این اسارت باشیم؟

محمدباقر نوبخت در واکنش به این 
ایجاد  تحلیل که مخالفان در حال 
جامعه  در  ستیزی  دولت  فضای 
هستند، در چنین شرایطی دولت چه 
برنامه ای برای پیشگیری و کنترل 
خبرآنالین  به  دارد؟،  مسئله  این 
چنین  از  جلوگیری  برای  گفت: 
آقای رئیس جمهور  برای  اقداماتی 
فرصت های متنوعی وجود دارد. از 
باید  مغتنم حتما  این فرصت های 
کنیم. صحبت  مردم  با  و  استفاده 
این  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
مخالفان  اراده  هم  شما  که  سئوال 
ستیزی  دولت  فضای  ایجاد  برای 
در جامعه را احساس کردید؟ یادآور 
بپذیریم  باید  ما  است،  شد: طبیعی 
برای  داریم،  جدی  منتقدان  که 
اردیبهشت   ۲9 ما  منتقدان  بعضی 

آنها  از نظر  نبود و  پایان رقابت ها 
از  بنابراین  دارد.  ادامه  هنوز  رقابت 
کنند. نمی  مضایقه  فرصتی  هیچ 
وی افزود: اگر عنوان »مخالف« را 

با یک مسامحه به »منتقد« تبدیل 
کنیم، نباید منتقدان را تخطئه کنیم؛ 
ذات و نهاد و هویت منتقد بر همین 
است که انتقاد کند. ما باید تالش 

برای  جایی  اقدام  ُحسن  با  کنیم 
آنجایی  البته  نگذاریم.  باقی  انتقاد 
هم که انتقادی غیرمنصفانه عنوان 
دفاع  دولت  از  باید  حتما  می شود، 

کنیم. چون نشان داده می شود که 
در پاره ای موارد منتقدان هیچ حد 
و مرزی از انصاف و اخالق را برای 
طرح انتقاد به رسمیت نمی شناسند.

علم الهدی : فضای مجازی می تواند انسان ها را از 
نباید منتقدان را تخطئه کنیمنظام جدا کند؛باید این فضا را مدیریت کنیم

محمدباقرنوبخت:

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت فیدار کشت مهام
 جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فیدار کشت مهام ساعت  10 صبح

  مورخ 96/11/1 در محل شرکت تشکیل می شود. 
هیئتمدیرهدستورجلسه:تغییر آدرس محل شرکت

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

 )شهر و روستا(  09904712042

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند -هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660308001003096 - 1396/09/30هیئت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه عبداللهی فرزند محمد 
 حسن به شماره شناسنامه 5 و شماره ملی 5639948892 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 137/29 مترمربع قسمتی از پالک 280 فرعی از 231 - اصلی واقع در بخش 2  بیرجند

از محل مالکیت آقای علیرضا اربابی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:96/10/14تاریخانتشارنوبتدوم:96/10/30علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند - هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی - برابر رای شماره 139660308001003095 - 1396/09/30 هیئت اول / 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم مهرور فرزند محمد به 
آقای  مالکیت  از محل  بخش 2  اصلی    - از 231  فرعی  از پالک 280  قسمتی  مترمربع  به مساحت 121/13  منزل  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  ملی 0651932718  و شماره  شماره شناسنامه 1415 
 علیرضا اربابی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
تاریخانتشارنوبتاول:96/10/14تاریخانتشارنوبتدوم:96/10/30علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجندانقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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
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اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد سه دستگاه خودروی 
مازاد خود را به استناد صورتجلسه شماره 960042 مورخ 1396/09/01 کمیسیون ماده 2 
الیحه قانوني نحوه استفاده از خودروهاي دولتي و فروش اتومبیل هاي زائد از طریق مزایده با 
 فراخوان شماره 100960109000001 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

به آدرس اینترنتي  www.setadiran.ir  مطابق مشخصات ذیل به فروش برساند.
تضمینشرکتدرمزایدهمدلپالکنوعوسیستمردیف
5.000.000ریال1387ایران52-858الف11سواریپراید1
10.000.000ریال1386ایران52-861الف11وانتمزدادوکابین2
5.000.000ریال1383ایران52-736الف11سواریپژو3405

مراحلانجامکار:
روزهای   14 الی   8 ساعت   96/11/04 لغایت   96/10/26 تاریخ  از  خودروها  بازدید   -1
 اداری به نشاني بیرجند، انتهای بلوار صنعت و معدن، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران
2- واریز مبلغ ودیعه به حساب شماره 2174412006009 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد 
بانک ملي با عنوان سپرده شرکت در مزایده براي هر خودرو به طور جداگانه 3- مراجعه 
  www.setadiran.ir نشاني  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  سایت   به 
و دریافت اسناد مزایده و بارگذاري فیش واریزي ودیعه و تکمیل اطالعات فردي و درج قیمت 
پیشنهادي در سامانه مذکور 4- درج مشخصات فردي در پشت پاکت الک و مهر شده حاوي 
اصل فیش واریزي ودیعه و اسناد مزایده و تحویل آن به واحد حراست اداره کل تعاون،کار و 

رفاه اجتماعی خراسان جنوبی به نشاني بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری
الزم به یادآوري است؛ مهلت ارسال اسناد تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 بوده 
و کلیه اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( قابل دریافت مي باشد.

آگهي مزایده عمومی خودرو شماره 1-96
)نوبت دوم(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 30 دی 1396* شماره 3985

۱۵۰۰ پرستار در خراسان جنوبی مشغول به کار هستند
گروه خبر- رئیس دانشکده پرستاری بیرجند با بیان اینکه در بیمارستان های علوم پزشکی بیرجند یک 
هزار و ۵۰۰ پرستار مشغول به کار هستند گفت: همچنین بیش از ۲ هزار نفر پرستار عضو جامعه پرستاری 

هستند و عضویتشان در نظام پرستاری بیرجند و شهرستان های تابعه به ثبت رسیده است.
داستان بومی زدایی در استانداری خراسان جنوبی 
که با رفتن همایون نخعی نژاد کلید خورد و به 
مدیریت  برای  اجراست  شرف  در  کامل  صورت 
آینده منابع و نیروی انسانی استان بسیار مأیوس 
کننده است و حس خودکم بینی را القا می کند در 
صورتی که به صورت کامل تری، ما در استانمان 
نیروی انسانی قوی دلسوز نخبه و کار بلد داریم.
91۵...۲78
شد!خشکسالی  آراسته  نیز  سبزه  به  و  بود  گل 
کم بود،که حاال دیگر هوای ناسالم هم به مردم 
بیرجند افزوده شد.مسئوالن چه خوب است زنگ 
را  استان  مرکز  در  ناسالم  هوای  روز   ۲۲ خطر 

جدی بگیرند.
ارسالی به تلگرام آوا
روستای  محترم  دهیار  و  شورا  محترم  اعضای 
از تمام تالش شما در جهت  بیرجند  آباد  حاجی 
بلوار  و  والیت  های  خیابان  به  رسانی  خدمات 

غدیر و ولی عصر کمال تشکر را داریم.
91۵...748
اندرکاران  دست  خدمت  احترام  و  با عرض سالم 
شهرداری   محترم  ماموران  باالخره  آوا،  روزنامه 
جهت انتقال دستفروشان میوه ابتدای بازار سرپوش 
)جمهوری 1۲( چه اقدامی می خواهند انجام بدهند؟ 
آیا باید ورودی بازار قدیمی و اصلی شهر بدین وضع 
زشت و اسفبار باشد؟ ماموران شهرداری چند روز 
قبل بصورت نمادین! برخوردی با دستفروشان میوه 
از  متأسفانه  عزیزان،  این  از  تشکر  داشتند، ضمن 
روز بعد اوضاع به حالت قبل در آمده است. حتی 
دستفروشان میوه با جسارت بیشتر و شرایط کامال 
غیر بهداشتی )روی اسفالت و خاک باغچه( به فروش 
میوه می پردازند. تا جاییکه عبور از پیاده رو و ورود به 
بازارسرپوش بسختی انجام می گیرد. اگر اعتراضی 
هم به ایشان )دستفروشان( نماییم باگستاخی و لحن 
بسیار بد جواب می دهند.  امیدواریم ماموران محترم 
شهرداری بوظیفه خود با جسارت و قاطعیت عمل 

نمایند و فقط بصورت نمادین حضور پیدا نکنند!
91۵...3۲9
سالم حدود 1۲۰خانواریم که در شمال امیرآباد بدون 
آب، برق وگاز به سختی زندگی می کنیم به نظر 
شما مسؤوالن بعداز خدا باید به چه کسی یا کسانی 
پناه برد شما را به خدا به داد ما محرومان بیشتر 

برسید آخر در پیش اقوام و خانواده شرمنده ایم.
91۵...83۰
مسئوالنی که چندماه پیش در خانه محله طرح 
فرزان قول همکاری و بهتر شدن اوضاع را دادند 
دستفروش  ای  عده  برای  فقط  ببینند  کجایند 
افغان کار ایجاد کردند و آسایش مردم محل رو 
سلب کردند. چرا مردم رو مسخره خودتون دارید؟
91۵...۵83
چرا وقتی مسئوالن توان انجام کاری نداشتند با 
مصلی  کنار  های  راه  مختصر  خاکبرداری  یک  
نکرده  خدای  اگه  بستند  را  اسدی(  راه  )سه 
اتفاقی تو این کوچه های باریک بیفتد چه کسی 
پاسخگوست لطفا مردم را از چاله تو چاه نیندازید
936...4۰6
باسالم، کارگر شهرداری بیرجند هستم تشکر می 
پرتالش  شهردار  جاوید  مهندس  جناب  از  کنم 
بیرجند درخصوص واریز به موقع حقوق و اضافه 

کاری کارگران شهرداری، اجرکم عندا...
91۵...۲47
گشتن  کلی  از  بعد  خانه  اجاره  برای  بودم  رفته 
کمتر  فرزند  گویند  می  چرا  میشد  باور  کم  کم 
زندگی بهتر! آخر بعضی صاحب خانه ها فقط به 
بی فرزندا  خانه می دهند،  انگار فرزندان را  باید 
با  از مستأجری (، اجرتون  انداخت )وای  بیرون  

همون خدایی که بهتون خونه داده ... اما ؟
91۵...۵78
یادداشت گره کور ترافیک شما خیلی خوب بود.
نزاری  حکیم  خیابان  کنند  می  بیان  شده  سالها 
بازار می شود و از وضعیت ترافیک زیاد آن کاسته 

می شود اما دریغ از عمل!
91۵...4۰8 
سالم به نمایندگان مجلس استان بفرمایید عوض 
دخالت های بی جا در امور ادارات به فکر بودجه 

استان در بودجه 97باشند که فردا دیر است.
91۵...۰7۲
تأمین  تکمیلی  بیمه  سرانه  افزایش  وجود  با 
اجتماعی یک ماه باید منتظر واریز مبلغ آن باشیم.
91۵...761
چه وضعی است در این شهر که می خواهند خدمتی 
به مردم برسانند، همان را هم نیمه کاره ول می کنند، 
فاضالب  برای  را  پرستار  کوچه های  است  مدتی 
ماه  یک  شده  تمام  کارشان  که  االن  و  اند  کنده 
است برای آسفالت برخی کوچه ها اقدامی نکردند. 
یا خدمت نکنید یا می کنید خواهشا درست انجام 
دهید دعای خیر پشت سرتان باشد نه نفرین مردم!
91۵...894
با سالم تاریخ ۲8 دیماه ساعت 1۰ و 4۰ دارند 
خیابان ارتش روبه روی اداره آگاهی سرعت گیر 
نصب می کنند و با این عمل ترافیک و بی نظمی 
شب  در  آن  کردن  درست  است  آمده  وجود  به 
نگه  را  شهروندی  احترام  کاش  داشت  مشکل 

بداریم آقای شهردار صحبت شما چیست؟
ارسالی به تلگرام آوا
ای کاش مدیران عزیز هر زمان روی کار می آیند 
برنامه های خود را اعالم کنند تا بتوانیم و بدانیم در 
زمان هر مدیر چه اتفاقات نو و خوب وچه کارهای 
انجام نشده به وقوع پیوسته است مدیران عزیز هر 
کدام از شما ها یک روز جای مردم عادی بوده اید 

پس اندکی به فکرمردم باشید.
ارسالی به تلگرام آوا

سپهر  هتل  در  شب  چهارشنبه   - جم  امین 
با حضور  یاران”  یاد  بیرجند، نشست دورهمی” 
برگزار  بیرجند  شهر  ورزش  پیشکسوتان 
همت  به  جلسه  این  است  ذکر  به  شد.الزم 
ورزش  حوزه  پیشکسوت  اصغری  سیدحسین 
همکاری   ، استان  ورزشی  سابق  مدیران  از  و 
کانون هنرمندان ، اداره کل فرهنگ و ارشاد و 
هتل سپهر در فضایی بسیار صمیمی برگزار شد.

پیشکسوتان ورزش سرمایه های 
ارزشمندی هستند که   راه فتوت و 

مردانگی را آموزش می دهند

مدیر  آذرکار  دکتر  نشست  این  ابتدای  در 
هتل مجلل سپهر ضمن عرض خیر مقدم به 
پیشکسوتان و حضار، اظهار کرد: امشب شبی 
بیاد ماندنی برای مجموعه هتل سپهر است که 
افتخار میزبانی شما را دارد. این فعال فرهنگی 
ادامه داد: مجموعه هتل سپهر افتخار دارد که 
مشابه  ارزشمندی  و  فرهنگی  جلسات  میزبان 
این جلسه باشد. وی عنوان کرد: پیشکسوتان 
ورزش سرمایه های ارزشمندی هستند که راه 
فتوت و مردانگی را به جوان ها و نسل امروز 

یاد می دهند که به شدت نیازمند آن هستیم.

از سال 76 با شروع به کار 
روزنامه آوا شروع به معرفی 

پیشکسوتان ورزش استان کردیم

پیشکسوتان و مدیران  از  سید حسین اصغری 
سابق ورزش خراسان جنوبی نیز با مرور زمان 
شروع تقدیر از پیشکسوتان در استان عنوان کرد: 
سال 76 با افتتاح روزنامه آوا، بنده به عنوان دبیر 
ورزشی فعالیت می کردم. آقای جعفرپور مدیر 
مسئول روزنامه پیشنهاد دادند که برای  به معرفی 
پیشکسوتان ورزش اقدام کنیم. وی با بیان اینکه 
آن زمانی کمتر پیشکسوتی شناحته شده بود، 
ادامه داد: کار معرفی پیشکسوتان را با شناسایی 
آقای جانی مهاجر شروع کردیم و به منزل ایشان 
رفتیم. این پیشکسوت عرصه ورزش افزود: آقای 
جانی مهاجر قصه ای از زمانی که انگلیسی ها 
اینجا بودند تعریف کردند که به تماشای فوتبال، 
تنیس و چوگان می نشستند.اصغری عنوان کرد: 
در ادامه به تدریج پیشکسوتان دیگر نیز از طریق 

روزنامه آوا شناخته شدند.

از سال 81 برنامه ریزی کردیم
 که جلسه ای بگیریم و پیشکسوتان

 را دورهم جمع کنیم

وی با اشاره به اینکه در سال 81 برنامه ریزی 
شده تا پیشکسوتان را جمع کنیم و جلسه ای 
برای انان برگزار کنیم، ادامه داد:به عنوان هدیه 
برای هرکدام از پیشکسوتان یک دست لیوان و 
فنجان گرفتیم.وی افزود: سال 8۲ در باغ اکبریه 
جلسه را برگزار کردیم و به همین منوال جلسات 

ادامه داشت. 

مرحوم عمیدیان در 9 ماه 
فعالیت خود به اندازه

 دو سال عاشقانه کار انجام داد 

شاه  »جهان   83 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
خلیلی« به عنوان اولین مدیرکل ورزش و جوانان 
استان مشغول به کار شد، ادامه داد: سپس 8 سال 
اقای قدیری و بعد از ایشان مرحوم عمیدیان به 
عنوان مدیرکل ورزش استان فعالیت کردند.وی 
افزود:مرحوم عمیدیان در 9 ماه فعالیت خود به 
اندازه دو سال عاشقانه کار انجام داد ولی حیف 
که یک شبه از میان ما رفتند.وی با بیان اینکه 
اقای عزیززاده سمت  از مرحوم عمیدیان   بعد 
مدیرکلی ورزش استان را برعهده گرفتند، عنوان 
نیز هم در خدمت دکتر افضل پور  کرد:اکنون 
بومی  و  علمی خودی  نیروهای  از  که  هستیم 

استان محسوب می شوند.

اولین زمین تنیس کشور
در بیرجند بوده است

وی اظهار کرد :براساس مستندات و عکسی که 
فدراسیون تنیس  اعالم نموده است،اولین زمین 
تنیس ایران در بیرجند راه اندازی شده است که 
باغ  در  هوسن  مستر  نام  به  فردی  دوره  درآن 
براساس  تنیس می داده است.  آموزش  اکبریه 
در  شد  ام، مشخص  داده  انجام  که  تحقیقاتی 
اندازی  شده است. راه  این زمین  سال 1۲93 

وی با بیان اینکه در سال 1339 روسای هیئت 

های زیادی داشتیم، ادامه داد : سرلشکر ایزدپناه 
در سال 1339رئیس تربیت بدنی کل کشور ، 
تنها شهری که بدون خراسان در کشور حکم 
داده،بیرجند بوده است.وی افزود :در ان سال ها 
ستوان خیری فدراسیون کشتی ،ستوان قنادان 
قضایی  خان  فریدون  دومیدانی،  فدراسیون 
فدراسیون والیبال و بسکتبال، سرهنگ خزائنی 
فدراسیون  پنگ،  پینگ  و  تنیس  فدراسیون 
سروان  و  مهاجر  جانی  اقای  سواری  دوچرخه 
دکتر معینی مسئولیت فدراسیون فوتبال ما برعده 
داشته اند و این نشان از آن است که ما از گذشته 
فدراسیون داشتیم.وی بیان کرد: در سال 1331 
اقای  همچنین  و  داشتیم  قوچان  در  مسابقات 
اطلسی و اقای حیدری و  مهرور،در سال 1339 
موفق به کسب مقام سوم استان در مسابقات 

کشتی به میزبانی مشهد شدند.

هدف از اجرای این برنامه
 دورهم بودن پیشکسوتان است

از  تشکر  ضمن  خود  سخنان  پایان  در  وی 
و  ورزش  مدیرکل   ، ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جوانان ، کانون هنرمندان و مدیریت هتل سپهر، 
عنوان کرد: هدفم از اجرای این برنامه، دورهم 
بیشتر  را  همدیگر  تا  است  پیشکسوتان  بودن 
بشناسیم چراکه بسیاری از پیشکسوتان، از دنیا 
رفته اند و امیدواریم تا زمانی که عمری هست این 
جمع را داشته باشیم.نسل آینده از پیشکسوتان 
پرورش پیدا می کنند و اگر این عزیزان بودند به 
ایندگان درس خواهند داد. وی زنده نگه داشتن یاد 
پیشکسوتان را از دیگر اهداف این برنامه خواند 
و بیان کرد: برای برقراری ارتباط بین جوانان و 
پیشکسوتان و معرفی پیشکسوتان در رسانه ها، 

چنین برنامه هایی الزم است.

تکریم پیشکسوتان انگیزه
 برای فعاالن امروز

بیان  با  نیز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اینکه پیشکسوتان به تکریم ما نیاز ندارند بلکه 
آن کسی که به تکریم نیاز دارد، ما هستیم ، ادامه 
داد : زمانی که تکریم از بزرگان انجام می شود، 
درحال  زمینه  این  در  اکنون  که  افرادی  برای 
آن ها،  و  می کند  انگیزه  ایجاد  هستند،  حرکت 
آیینه ی تمام نمای خدمتی و کاری خودشان را 

در وجود پیشکسوتان می بینند.

استقبال استاندار از برگزاری 
جلسات تکریم پیشکسوتان 

محبی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد 
استان در حوزه   تجلیل از هنرمندان پیشکسوت 
استان برنامه را شروع کرده و براساس تقویمی 
به منازل این بزرگواران می رویم، ادامه داد:جای 
خوشحالی دارد که وقتی استاندار این حرکت را  
شنیدند استقبال کرده و گفتند حتما برنامه ای 
ریزی کنید که من هم یکبار در مواقع تکریم 
پیشکسوتان حضور داشته باشم. وی با بیان اینکه 
اولین باری که تکریم پیشکسوتان فرهنگ و هنر 
شروع شد دوسه نفر بیشتر نبودیم که به منزل 
این بزرگواران می رفتیم، ادامه داد : حاال این 
جمع به دوازده تا 1۵ نفر رسیده و ما به منزل 

عزیزان هنرمند مشرف می شویم.

پیشکسوتان می توانند در زمینه 
اخالق نقش به سزایی داشته باشند

جامعه  از مشکالت  یکی  را  اخالق  افول  وی 
ورزش  حوزه  کرد:پیشکسوتان  اظهار  و  خواند 
و فرهنگ و هنر گروه های مرجع هستند که 
برخورد ها و رفتار این بزرگواران مطمینا مورد 
پیشکسوتان  به  خطاب  است.وی  مردم  رجوع 
تالش  باید  شما  کرد:  عنون  جلسه  در  حاضر 
کنید و تا رذایلی که ایجاد شده را از بین ببریم.
وی افزود : مدتی پیش درخدمت اقای قمری 
در زورخانه امیرعرب بودم.به ایشان گفتم چه 
ورزش زیبایی است و تمام آموزه های دینی ما 
را دارد.وی ادامه داد : در این ورزش از همان 
ابتدا که داخل زورخانه می شویم باید  بزرگان 
با همان تعظیم وارد شویم. را تکریم کنیم و 
وی افزود : تمام اشعاری که در زورخانه گفته 
می شوند در وصف ائمه اطهار و به خصوص 

حضرت علی )ع( است.

کسی که پایش به زورخانه
 باز شد،در جامعه سفیر

 مکارم اخالقی است

انجام می  اینکه وقتی این ورزش  با بیان  وی 
شود مطمینا از درون آن کسی مثل پوریای ولی 

پرورش پیدا می کند، تصریح کرد : از کسانی که 
در این حوزه فعالیت می کنند خواهش می کنم 
حتما در حوزه اخالق در جامعه کار کنند.مطمئن 
باشید کسی که پایش به زورخانه باز شد،بیرون به 
عنوان سفیری برای مکارم اخالقی خواهد بود و 
قطعا اجازه نخواهد داد تهمت ، افترا و سایر رذایل 
اخالقی که االن به وفور دیده می شود،در جامعه 

وجود داشته باشد.

 برنامه ها در تجلیل پیشکسوتان
 ادامه داشته باشد

وی عنوان کرد: خواهش من این است که این 
پیشکسوتان تکریم شده و این برنامه ها ادامه 
داشته باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان به رسم 
یادبود هدیه ای به مدیر هتل سپهر تقدیم کرد.

 بخش عظیمی از افتخارات امروز 
ورزش استان  مرهون زحمات 

پیشکسوتان است

دکتر افضل پور در این جلسه ضمن خیر مقدم 
به پیشکسوتان ورزش استان، با اشاره به اینکه 
پیشکسوتان سرمایه های ارزشمند ما می باشند 
از زحمات و تالش های آنان در عرصه ورزش 
گفت:  جوانان  و  ورزش  کل  کرد.مدیر  قدردانی 
بدون شک بخش عظیمی از افتخاراتی که امروز 
در ورزش استان و در میادین کشوری و آسیایی 
شاهد آن هستیم مرهون زحمات این بزرگواران 
است.وی با اشاره به اینکه تا کنون ورزش خراسان 
جنوبی دارای افتخارات بسیاری بوده است،افزود: 
بر تارک آن نام ورزشکارانی المپیکی چون نجم 
الدین فارابی نقش بسته است در حال حاضر نیز 
مدال آورانی مانند نجمه خدمتی در تیراندازی برای 
جامعه ورزش خراسان جنوبی افتخارات زیادی را 

در میادین جهانی و المپیکی آفریدند.

آبرو و اعتبار کنونی ورزش استان 
حاصل تالش ها ی دلسوزانه 

پیشکسوتان استان است 

وی تأکید کرد: آبرو و اعتبار کنونی ورزش استان 
پیشکسوتان  دلسوزانه  ی  ها  تالش  حاصل 
دغدغه مند است که با کوله باری از تجربه در 
همه حال در کنار تشکیالت ورزش و جوانان 

وجوانان  ورزش  اند.مدیرکل  بوده  استان 
به  روز  تجهیزات  و  مالی  منابع  کمبود  گفت: 
ورزشی  مناسب  زیرساخت های  نبود  ورزشی، 
بیشتر  هرچه  پیشرفت  مانع  که  ازمشکالتی 
استعدادهای ورزشی استان می شوند که این 
مسؤوالن  توجه  مورد  باید  نیز  مهم  مسئله 
قرار گیرد.سکاندار ورزش خراسان جنوبی یاد 
ورزشکارن  دارای  استان  خوشبختانه  آورشد: 
موفقی در رشته های گوناگون ورزشی است 
که شاهد درخشش آنان در میادین کشوری و 

آسیایی و المپیکی هستیم.

 داغهای مانده بر دل

زاهدی پور نیز برای خواندن شعری از سروده 
های خود پشت تریبون حاضر شد.مدیرمسئول 
روزنامه زعفران  در ابتدای سخنان خود اظهار 
کرد: در ورزش و پیشکسوتان ورزش بزرگان 
زیادی زحمت کشیدند و خیلی از پیشکسوتان 
در استان بودند که در اوج جوانی در رده های 
بزرگ ملی دعوت شده و افتخار افرینی کردند.

بعضی ها هم که سوز دلشان در دل ما ماند.از 
جمله آقای علی ساربانی که همزمان با اقای 
احمدرضا عابدزاده به تیم ملی دعوت شده بود.

اقای ساربانی  اقای عابدزاده رزرو   : افزود  وی 
بودند. ما  برای  بزرگی  افتخار  چه  بود.ایشان 

وی افزود : متاسفانه بخاطر نبود حمایت و نبود 
اسپانسر،نتوانستیم ایشان را در تیم ملی داشته 
بنده  من  دل  به  حداقل  اتفاق  این  داغ  باشیم 

مانده است.

احترام مردم برای هنرمندان
 و ورزشکاران پایانی ندارد

مقیم  لرستانی  شاعر  احمدی  جلسه  ادامه  در 
بیرجند با بیان اینکه به عنوان عضو کوچکی از 
کانون هنرمندان خراسان جنوبی،از این تریبون 
آقای  به  را  خودم  تشکر  و  کنم  می  استفاده 
هنرمندان  کانون  معنوی  پدر  رفیعی  حسین 
بخاطر تالش هایی که در حوزه ادب و فرهنگ 
کنم،  می  تقدیم  اند  کشیده  جنوبی  خراسان 
ادامه داد : کانون هنرمندان پایگاه فرهنگی و 
ادبی خراسان جنوبی است و با توجه به امکانات 
دارد،کارهای  اختیار  در  که  محدودی  تقریبا 
بزرگی از جمله برگزاری جلسات و نشستهای 

مختلف فرهنگی هنری و ادبی و جشنواره های 
خوب و قابل دفاع بوده است.وی با بیان اینکه 
هنرمندان  و  سیاسیون  و  ورزشکاران،تاجرها 
جزو خواص جامعه هستند که مردم روی آن 
بسته  سیاسیون   : افزود  دارند،  نگاه  تمرکز  ها 
به جایگاه سیاسی خود که از بین می رود،شاید 
مورد توجه بودنشان هم کمرنگ شود.متمولین 
هم همینطور.اما احترام مردم برای هنرمندان و 
ورزشکاران پایانی ندارد.مشروط بر اینکه اخالق 
محوری را سرلوحه کارهای خود داشته باشند.
مردم همیشه از ورزشکاران الگو گرفته اند.وی 

در ادامه شعری عاشقانه از اشعار خود خواند.

درد و دل های نوازنده هم استانی

آفرین یکی از هنرمندان استان و نوازنده دوتار، 
اینکه الزم می  بیان  با  ابتدای سخنان خود  در 
و  استانی  مسئوالن  از  باشم  داشته  تشکر  دانم 
 به خصوص مسئوالن فرهنگ  و ارشاد، گفت :
قریب به چندسال است که آلبومی را اماده کردم 
برای ضبط اما متاسفانه در استان مشکل نوازنده 
داریم.دوستانی هم که هستند به هردلیلی حاضر 
به همکاری نیستند.وی ادامه داد: امیدوارم که اقای 
محبی و سایر دوستان کمکمان کنند تا بتوانیم یک 
اثر ملی را به نام خراسان جنوبی ثبت کنیم.وی پس 
از آن به اجرای یک قطعه موسیقی پرداخت درحالی 
که دخترش با دف وی را همراهی می کرد.الزم 
به ذکر است مدیرکل فرهنگ و ارشاد کارت هدیه 
ای به عاطفه آفرین دختر این هنرمند تقدیم کرد.

رسانه ها نقش مهمی در انعکاس 
اینگونه فعالیت ها دارند

نیز  جلسه  این  توانمند  مجری  بخشی  فهیم 
ضمن اشاره به نقش مهم رسانه ها درانعکاس 
هوشمندانه این گونه جلسات  و فعالیت ها ، از 
برای  مختلف  های  رسانه  خبرنگاران  حضور 
پوشش جلسه قدردانی کرد.این شاعر و هنرمند 
استان در میان صحبت های خود اشعار زیبایی 
از سروده های خود علی الخصوص شعری در 

وصف جانبازان قرائت کرد.
در  وقت  علت ضیق  :به  جلسه  این  حاشیه  در 
جلسه،فرصت نشد پیشکسوتان به بیان خاطرات 
خود بپردازند.به همین دلیل دکتر آذرکار مدیر هتل 
مجلل سپهر  برای برگزاری جلسه ای جداگانه 
آمادگی  بیان خاطرات پیشکسوتان اعالم  برای 
کردند.جا دارد از تالش های این فعال فرهنگی 
هم استانی که به حق از زمان افتتاح هتل سپهر در
حمایت و برگزاری جلسات مختلف فرهنگی سنگ 

تمام گذاشته اند سپاس گذاری کنیم.سپس »شاعر 
رخصت  ضمن  آسیا  در  استان  آور  مدال  زاده« 
گرفتن از پیشکسوتان و بزرگان حاضر در جلسه 
نیز  از مسئوالن  این جلسه  ، هنرنمایی کرد.در 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی،مدیرکل ورزش 
و جوانان استان،شهردار بیرجند،سرکارخانم موهبتی 
عضو شورای شهر بیرجند،شاکری رئیس سازمان 
رفاهی،تفریحی و ورزشی  شهرداری،محمودی 
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار، ملکی رئیس دفتر 
استاندار و همچنین حمید آیتی حضور پیدا کردند. 
حضور آقای مهدی قمری رئیس هیئت باستانی و 
پهلوانی استان به همراه تیم پیشکسوتان بیرجند 
که چند روز پیش مقام اول کشور را بعد از 16 
سال در رشت کسب کردند جزو نکات قابل توجه 
این جلسه بود.آقای جمشید آذری شاعر بیرجندی 
نیز شعری طنز از سروده های خود را با لهجه 
بیرجندی در انتهای جلسه خواندند.نکته قابل توجه 
دیگر این جلسه حضور قاری بین المللی آقای 
سازنده بود که با صدای دلنشین خود این همایش 
را به نور قرآن مزین کرد.حضور پرشور رسانه ها و 
همچنین دونفر از مدیران رسانه های استانی در 
این جلسه از نکات قابل تقدیر است که مجری 

جلسه  بر آن تاکید داشت. 

همه بزرگان زیر یک سقف؛

»یادیاران« ؛ همایشی برای ورزشکاران پیشکسوت
جم
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تولید »کاغذ سنگ« در کشور به همت محققان داخلی

آخرین خبر- کاغذ سنگ یا کاغذ سنگی، کاغذی است که با استفاده از کربنات کلسیم باقیمانده از سنگ های کربناته ساخته می شود. به تازگی 
یک خط تولید کاغذ سنگ در کشور راه اندازی شده است. کاغذ سنگ تولیدشده در این روش، راهکاری برای مقابله با مشکالت زیست محیطی 

به شمار می رود و در صورتی که تولید آن در کشور فراگیر شود، امکان صادر کردن آن به کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد.
شنبه   *30 دی  1396 * شماره 3985

یادداشت

لزوم توجه به تهیه 
دستورالعمل های مرتبط

 با تامین ایمنی 
ساختمان های شهری 
در برابر حریق

* هاشم طوقی 

روزانه تعداد زیادی 
مناطق  در  حریق 
صنعتی  و  شهری 
رفتن  بین  از  باعث 
قابل  تعداد  جان 
توجهی از مردم و نیز 
مالی  خسارات  بروز 
فراوان می شوند. این خسارت ها هم به صورت مستقیم 
و هم غیر مستقیم بر اقتصاد ملی تأثیر می گذارند.
آمار منتشر شده از سوی مراجع معتبر بین المللی 
نشان می دهند که خسارتهای ناشی از آتش سوزی 
شامل  را   GDP از  درصد   2/0 بر  بالغ  ساالنه 
می شوند که البته رقم بسیار قابل توجهی است. 
به منظور کاهش اثرات جانی و مالی ناشی از آتش 
گذار، هم سازمان  قانون  نهادهای  ها، هم  سوزی 
های مجری و هم افراد جامعه وظیفه مهمی برای 
در  دارند.  عهده  بر  معضل  این  کنترل  و  مدیریت 
گذار  قانون  نهاد  است  الزم  گذاری  قانون  بخش 
با ابالغ قوانین و مقررات سختگیرانه مشابه آنچه 
ها  ساختمان  به  وارده  بارهای  سایر  با  مواجهه  در 
)مانند زلزله( ابالغ می شوند را تهیه نماید. مراکز 
تحقیقاتی و دانشگاه ها به طور مشخص می توانند 
به عنوان بازوی فکری نهاد قانون گذار عمل نمایند. 
نشانی  آتش  سازمان  مانند  مجری  های  سازمان 
بازوی اجرایی  و سازمان نظام مهندسی به عنوان 
قوانین  اجرای  صحت  به  نسبت  توانند  می 
و  مقیم  ناظران  نقش  نمایند.  حاصل  اطمینان 
پررنگ  بسیار  خصوص  این  در  ذیصالح  مجریان 
کنندگان  استفاده  و  ساکنان  نهایت  در  است. 
خطرات  توانند  می  قوانین  این  گرفتن  جدی  با 
ناشی از آتش سوزی را به حداقل ممکن برسانند.
از نگاهی دیگر، هرچند در مقررات ملی ساختمان از 
سالها قابل مبحث سوم به عنوان حفاظت از ساختمان 
ها در برابر حریق تهیه شده است، کمتر اثری در 
به  حرارتی  بارهای  اعمال  نحوه  خصوص  در  آن 
ساختمان ها مشاهده می شود. اشارات بسیار اندکی  
و بعضا اشتباه  نیز در خصوص حریق در مبحث 9 
بتنی های  ساختمان  به  ساختمان  ملی  مقررات 
 می شوند. حتی همین قدر نیز در مبحث 10 مقررات 
ملی ساختمان به ساختمان های فلزی اشاره نمی شود 
در حالی که این گروه از ساختمان ها در برابر بارهای 
حرارتی بسیار آسیب پذیر هستند. عالوه بر موارد فوق 
الذکر، با افزایش استفاده روز افزون از مصالح نوین 
ساختمانی چه در نمای ساختمان ها و چه در فضاهای 
داخلی ، نحوه انتشار بارهای حرارتی و تأثیرات سازه 
گرفته اند.  قرار  غفلت  مورد  زیادی  حد  تا  آنها  ای 
از  بسیاری  در  که  است  ذکر  شایان  همچنین 
کشورهای پیشرو در زمینه مهندسی حریق، آیین نامه 
های حفاظت در برابر بارهای حرارتی از نگاه توصیفی 
به نگاه عملکردی و نیز طراحی بر مبنای ریسک یا 
تغییر کرده اند و یا به سرعت در حال تغییر هستند. 
این بدان معناست که اعمال بارهای حرارتی به سازه 
ها و در مقابل، عملکرد سازه ای ساختمانها نه بر 
اساس فرضیات که بر مبنای عملکرد آنها خواهد بود. 
در این صورت می توان یک تفکیک ساختاری برای 
سازه های مختلف با کاربری مختلف ایجاد نمود. این 
مهم تحت عنوان “آتش پویا” می بایست مورد بحث 
قرار گیرد. در این حالت هنگامی که یک طبقه و 
یا قسمتی از آن در حال سوختن است، طبقه دیگر 
یا در حال گذراندن مرحله پیش گرمایش و یا سرد 
شدن است. این اختالف شدید دما در طبقات مختلف 
می توانند باعث ایجاد سناریوهای بسیار پیچیده ای 
را موجب گردد. شود و فروریزش سریع سازه ای 
اگر آتش سوزی یا در ابعاد گسترده ای رخ دهد و 
یا پس از یک بحران دیگر مانند زلزله رخ دهد در این 
حالت نمی توان حضور به موقع نیروهای امدادی را 
تضمین نمود. به طور مشخص در صورت وقوع آتش 
سوزی پس از زلزله به احتمال بسیار زیاد بسیاری از 
سیستم های اطفاء حریق از کار افتاده اند و راه های 
ارتباطی نیز به دلیل فروریزش ساختمان های مجاور 
بسته شده اند. در این حالت نه تنها باید انتظار فروریزش 
سریع ساختمان های در حال سوختن را داشت که 
باید انتظار داشت حریق های کوچک به سرعت به 
حریق های گسترده و غیر قابل کنترل تبدیل شوند. 
های  حادثه  مانند  پالسکو  ساختمان  حادثه 
در  دوباره  نشود  تبدیل  درس  به  اگر  آن  از  پیش 
این  آنکه  امید  شد.  خواهند  تجربه  دیگر  نقطه ای 
حادثه بسیار تلخ به دست فراموشی سپرده نشود.

مختلط  اقتصاد  یک  ایران  اقتصاد  خبر-  آخرین 
انواع  برای  زیادی  باز  فضای  که  است  متغیر  و 
تأثیر  تحت  ایران  اقتصاد  دارد.  اقتصادی  فعالیت های 
مشخصا  شرکت   ۴0 از  بیش  البته  است،  گاز  و  نفت 
در  که  شده اند  وارد  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
دنیا در دهه ی  فعال  میان دیگر صنایع و شرکت های 
داشتن  اختیار  در  با  ایران  هستند.  برجسته  گذشته، 
ذخایر  درصد   1۵ و  دنیا  نفتی  ذخایر  از  درصد   10
بهترین  می شود.  دیده  “ابرقدرت”  یک  به عنوان  گاز، 
عبارتنداز:  ایران  در  کوچک  کار  و  کسب  های  ایده 
نمی توان  را  ایرانی  طراحان  نویسی:  برنامه  توسعه   .1
آنها  بلکه  گرفت،  نظر  در  آماتور  و  نابلد  گروه  یک 
درواقع،  هستند.  عالی  و  خوب  برنامه نویسان  واقعا 
بدانند  می بایست  نیز  وب  تحت  معمول  کارخواه های 
چگونه از دیوارهای فیلترینگ و وی پی ان عبور کنند. 

بسیاری از جوانان و نوجوانان از دور زدن برنامه های 
حقیقت  می بالند.  خود  به  کارها  قبیل  این  و  امنیتی 
این است که تعداد بسیار زیادی از مهندسان نرم افزار 
جوان، با پشتکار و خردمند وجود دارند که زمان آزاد 
بسیار زیادی دارند. این ایده بهترین ایده کسب و کار 
کارآفرینان  گذاران/  سرمایه  برای  ایران  در  کوچک 
بازار  یک  وب(:آموزش  )تحت  آموزش   .2 است. 
مدارس  امتحانات  دارد.  ایران  در  گسترده   و  وسیع 
زیادی  تعداد  که  است  توجه  مورد  آن قدر  کنکور  و 
آماده سازی  صرف  را  زیادی  نقدینگی  حجم  افراد  از 
ایران  تجدیدپذیر:  انرژی  منابع   .۳ می کنند.  آن  برای 
کشور  دارد.  پاک  انرژی  به  رسیدن  تا  دشواری  مسیر 
به کارگیری  می برد.  بهره  زیادی  خورشید  نور  از  ما 
از  پاک  انرژی  از  استفاده  برای  خورشیدی  صفحات 
هیجان   .۴ است.  هوشمندانه  اقتصادی  و  مالی  لحاظ 

و سرگرمی: پارک های موضوعی، اتاق های بازی و از 
هیچ  تقریبا  ایرانی  جوانان  از  قبیل. خیل عظیمی  این 
سرگرمی و کاری برای انجام دادن ندارند. پارک های 
یک  می تواند  خانواده ها  و  جوانان  برای  سرگرمی 
و  طال  تجارت   .۵ بیاید.  حساب  به  عظیم  دستاورد 
پول نقد: به دلیل تحریم هایی که بر ایران اعمال شده 
است.  داشته  توجهی  قابل  تغییرات  ایران  ارز  است، 
دارید،  آگاهی  سیاسی  اوضاع  به  نسبت  در صورتی که 
می توانید با استفاده از این ایده کسب و کار به درآمد 
است  سادگی  همان  به  رنگ:  تولید   .6 برسید.  خوبی 
که به نظر می رسد. هر روز یک سازه و ساختمان تازه 
فروش  بازار  شدن  داغ  باعث  امر  این  و  می شود  بنا 
کوچک  مغازه ی  یک  از  می توانید  شما  می کند.  رنگ 
محل  که  کوچک  پخش  مرکز  یک  یا  کنید  شروع 
آن  مقیاس  می توانید  بعدا  کنید.  شروع  است  تولید 

کار  و  کسب  ایده  یک  رنگ  تولید  کنید.  بزرگ تر  را 
کوچک در ایران است که 12 ماه سال فعال است. 7. 
جامعه  هر  الینفک  بخش  آموزش  آموزشی:  مشاوره 
دارد.  مختلفی  خوب  اثرات  خوب  آموزشی  نرخ  است. 
آموزش  زمینه ی  در  متخصص  یک  به  می توانید  شما 
برنامه ریزی  و  دقت  با  را  کار  این  اگر  شوید.  تبدیل 
بسیار خوبی خواهید گرفت. جدای  نتیجه   انجام دهید 
اندک، دوره های  با هزینه ای  این ها، شما می توانید  از 
ایرانی ها  لباس:  طراحی   .8 کنید.  برگزار  نیز  آنالین 
بانوان  حتی  درواقع،  دارند.  طراحی  به  خاصی  عالقه  
خوش  لوازم  و  اجناس  خرید  دنبال  به  نیز  محجبه 
طرح و زیبا هستند. مردان ایرانی نیز پوشش متنوعی 
لباس های راحتی. در  تا  از کت و شلوار گرفته  یدارند 
یک  ایران  در  مردانه  و  زنانه  پوشاک  ارائه ی  نتیجه 

پرسود محسوب می شود. وکار  کسب 

بهترین ایده های کسب و کار کوچک در ایران

اقتصاد گمرک تجارت خراسان جنوبی مستعد برای گوهرتراشی

گمرک امانات پستی 

* هادی واعظی کاخکی 
کارشناس امور گمرکی

صادرات
از طریق پست  ایرانی  ارسال هر گونه کاالی 
استثنای کاالهایی  به  تجاری  با حفظ جنبه غیر 
که از لحاظ شرع و قانون ممنوع الصدور هستند، 
بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر 

میزان از لحاظ قیمت، با رعایت سایر مقررات. 
مراحل صادرات کاال

 از طریق گمرک امانات پستی
 1-  ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی معتبر 
فرستنده . 2-  آدرس کامل فرستنده و گیرنده به 
التین و تایپ شده . ۳-  ارزیابی کاال توسط گمرک 
امانات پستی . ۴-  بسته بندی کاال توسط پست . 
۵- برگشت کاال به واحد گمرک و الصاق مدارک 
گمرکی ارزیابی شده بر روی کارتن -  6 .  ارسال 

کاال پس از تأیید گمرک به خارج از کشور.
شده  استفاده  های  فرم  است  ذکر  شایان 
جهت صادرات برای بسته های زیر دو کیلوگرم 
و  بایگانی(  برگ CN2۳ جهت  یک  و   CN22(
و   CN2۳( کیلوگرم  دو  باالی  های  بسته  برای 

CP71( می باشد.       
از  صادرات  در  ممنوعه  موارد  از  برخی 
طریق گمرک امانات پستی خراسان جنوبی:

1-   ممنوعه شرعی
2- صادرات گلیم و فرش ) فقط گمرکات تخصصی(
۳-  سنگ های گرانبها از قبیل مروارید و الماس

۴-  هر گونه اسکناس و مسکوکات
۵-  ارسال شناسنامه به کشور انگلستان

6-  ارسال گذرنامه به کلیه کشور ها
ارسال کاالهای مجاز مشروط

1- ارسال انواع دارو و لوازم آرایشی بهداشتی با 
مجوز معاونت غذا و دارو

2-   ارسال کتاب، مقاله، نشریه، سی دی، فیلم، 
فلش و از این قبیل موارد با مجوز اداره کل ارشاد.

۳-   ارسال هر گونه نمونه ازمایشگاهی با تأیید 
دانشگاه مربوطه . ۴-   ارسال هر گونه بذر و کود و  با 

مجوز سازمان جهاد کشاورزی
واردات

به  از طریق پست  واردات کاال  در حال حاضر 
صورت تجمیع در گمرک امانت پستی تهران انجام 
در سال،  میزان ۵0 دالر  به  نفر  و هر  پذیرد  می 
با  آن  مازاد  و  معاف  گمرکی  عوارض  پرداخت  از 
قابل  گمرکی  عوارض  و  ورودی  حقوق  پرداخت 
ترخیص  می باشد و کلیه کاالها باستثنای اقالم 
جنبه  اینکه  بر  قانونی مشروط  و  ممنوعه شرعی 
تجاری نداشته باشد از طریق این واحد قابل ترخیص 
است. ضمناً کاالهای مجاز مشروط که احتیاج به 
گمرک  به  ترانزیت  صورت  به  دارد  مجوز  اخذ 
امانات پستی خراسان جنوبی تحویل و پس از اخذ 
مجوز تبدبل به واردات شده و ترخیص می گردد.

مراحل واردات کاال 
از طریق گمرک امانات پستی

اظهارنامه  انضمام  به  وارده  بسته  1-تحویل 
ترانزیت داخلی از طریق پست به گمرک امانات 
مجوزهای  اخذ   -۳ کاال.   ارزیابی   -2 پستی.  
دریافت  یا  معافیت  با  کاال  ترخیص   -۴ الزم. 

عوارض گمرکی از صاحب کاال
ارسال کاالهای مجاز مشروط

این  از  آرایشی و  لوازم  انواع دارو،  1- ترخیص 
 -2  . دارو  و  غذا  معاونت  مجوز  با  موارد  قبیل 
فیلم،  دی،  سی  نشریه،  مقاله،  کتاب،  ترخیص 
فلش و از این قبیل موارد با مجوز اداره کل ارشاد. 
۳- ترخیص بذر، نهال، سم و .. با مجوز سازمان 
با  جهاد کشاورزی. ۴-  ترخیص غذای حیوانات 
مجوز اداره کل دامپزشکی . ۵- ترخیص کاالهای 

حساس با مجوز دستگاه های امنیتی .
پست  کل  اداره  در  پستی  امانات  گمرک 
خراسان جنوبی مسقر و در حال حاضر رورزهای 
ارائه خدمت  هر هفته  یکشنبه و چهارشنبه 
نیاز سایر روزهای هفته  می نماید و در صورت 
نیز رویه های صادرات و واردات انجام می پذیرد.

 مرجوعی 
هر گونه کاالی وارده به کشور که مجوز ترخیص 
آن به علت های متفاوت صادر نگردیه است، به کشور 

مبداء مرجوع می گردد.     

باشگاه خبرنگاران-  بسیاری افراد با وجود تیزهوشی و 
در اختیار داشتن فرصت مناسب برای مطالعه زمان امتحان 
به مشکل بر می خورند و نمره های بدی کسب می کنند، 
رمز درس خواندن موفق نیاز به آموزش و اجرا دارد. برای 
موفقیت در امتحان های پایان ترم به عامل های مختلفی 
نیاز دارید؛ از جمله آموختن مناسب مطالب درسی، تمرین و 
تسلط بر روی آن ها و نیز آمادگی روحی و جسمی مناسب 
برای شرکت در جلسه امتحان و واکشی اطالعات و پیاده 
سازی درست آن ها برروی برگه امتحانی تا بهترین نمره 
را بگیرید. متاسفانه بسیاری از افراد با وجود ضریب هوشی 
باال و استعداد به دلیل تمرکز نداشتن در زمان مطالعه و 
آشنا نبودن با فنون درس خواندن نمره های ضعیفی کسب 
می کنند و این سبب بی انگیزگی و افت کیفیت تحصیلی 
در آن ها می شود. مفید و بهینه درس خواندن قانون های 
خاص خود را دارد و آشنایی با آن ها حتی در بازه زمانی 
کوتاه باقیمانده تا امتحان می تواند سبب تحولی منحصربه 
مطالب  به  کردن  توجه  شود.  فرد  آزمون  نتیجه  در  فرد 
درسی در کالس های حضوری و مجازی و تمرکز داشتن 
برروی آن ها سبب به دست آوردن نمره های باال در جلسه 
امتحان می شود. گوش دادن به مطالبی که استاد مطرح 
می کند از اول ترم تحصیلی، یادداشت برداری از مطالب، 
از  استفاده  آموزشی،  سرفصل های  سایر  و  کتاب  مطالعه 
کتاب های کمک آموزشی، پرسش از استاد و شرکت در 
جلسه های رفع اشکال همگی سبب افزایش بازده آموزشی 
می شود. یادداشت برداری، تهیه جزوه، مطالعه نکته های 

زمان های  در  مطالعه  برای  آن ها  داشتن  همراه  و  مهم 
درسی  برمطالب  بیشتری  تسلط  سبب  می تواند  فراغت 
دارند  درس  مطالعه  برای  مختلفی  شیوه های  افراد  شود. 
ازجمله عده ای راه می روند، عده ای بلند درس را برای خود 
می خوانند، برخی به تنهایی درس می خوانند و دسته دیگر 

مطالعه به شکل گروهی را دوست دارند.
را  مطالعه ای  شیوه  افراد  می کنند  توصیه  کارشناسان 
انتخاب کنند که سبب افزایش بازده درسی درآن ها می شود 
و از حضور در مکان ها یا انجام کار هایی که سبب اختالل 

در تمرکز و مطالعه آن ها می شود خودداری کنند.
باالیی  اطالعات  ذخیره سازی  توان  دارای  انسان  مغز 

از مدتی مطالعه به دلیل خستگی و افت  اما پس  است، 
توان ذهنی در جایگزاری اطالعات در سلول های حافظه 
مغز کاهش گیرایی اتفاق می افتد به همین دلیل استراحت 

و رفع خستگی در زمان درس خواندن ضروری است.
و  نوشیدنی  مواد  از  می پردازید  مطالعه  به  که  زمانی 
خوراکی های سالم برای افزایش توان ذهنی و جسمی خود 
استفاده کنید البته مصرف خوراکی های شیرین و پرچرب 
مانند شیرینی یا نوشابه های گاز دارشیرین سبب کاهش 
تمرکز، احساس خواب آلودگی و حتی افسردگی در افراد 
می شود.بازنویسی مطالب درسی، روخوانی از آنها، گرفتن 
امتحان های آماده سازی قبل از امتحان اصلی، رفع ابهام 

اید همگی سبب  نشده  متوجه  را  آن ها  که  نکته هایی  و 
انواع  درس ها  می شود.  نهایی  امتحان  در  شما  موفقیت 
مختلف دارند برخی از آن ها آزمایشگاهی، پژوهشی برروی 
نمونه و حالت نظری دارند. برخی دیگر دارای فرمول های 
محاسباتی هستند، برخی حالت برنامه نویسی و استفاده 
نرم  در  اجرا  به  نیاز  دیگر  برخی  دارند،  ریاضی  دانش  از 
بیشتر  دیگر  برخی  و  دارند  نهایی  نتیجه  گرفتن  و  افزار 
شامل مواردی هستند که باید به خاطر سپرده شوند. برای 
موفقیت در درس خواندن داشتن تمرکز الزم است، در این 
زمان گوشی تلفن همراه خود را خاموش و یا از دسترس 
خارج کنید، گوش دادن به موسیقی آرام بخش و مالیم 
تنفس عمیق،  گیرایی شما شود،  افزایش  می تواند سبب 
استرس  کردن  دور  و  سرد  آب  نوشیدن  اندیشی،  مثبت 
مواد  موثراستخوردن  تحصیلی  موفقیت  در  نیز  خود  از 
غذایی سالم زمانی که نیاز به مطالعه فراوان دارید، انجام 
ورزش های هوازی، خود مراقبتی برای جلوگیری از ابتال به 
بیماری های فصلی مانندسرما خوردگی و حتی مسمومیت 
اثردارند.  نهایی  امتحان  در  موفقیت  در  همگی  غذایی 
احساس نا امیدی و افسردگی می تواند سبب افت کیفیت 
درسی و ناتوانی درحل مسئله درجلسه امتحان شود، خواب 
کافی در شب امتحان، همراه داشتن وسایل مورد نیاز و 
حضور به موقع درجلسه امتحان، به همراه داشتن آب و 
مقداری شکالت تلخ یا دانه آجیل می تواند سبب افزایش 
باال  نکته های  رعایت  با  شود.  امتحان  در  ذهنی  بازده 

می توانید بهترین نتیجه را درامتحان ها به دست آورید.

علمی ترین شیوه های مطالعه 
برای کسب باالترین نمره های تحصیلی

 ایرنا - گوهرتراشی، هنر دیرینه تبدیل سنگ های معدنی 
به نگین های زیبا و متنوع برای استفاده در زیورآالت است 
 و خراسان جنوبی یکی از قطب های معدنی کشور می تواند 

نقش مهمی در رونق صنعت گوهرتراشی داشته باشد.
گوهرتراشی یکی از چند رشته صنایع دستی درآمدزا در 
دنیا محسوب می شود که قابلیت سرمایه گذاری زیادی در 
این رشته هنری وجود دارد و افراد بسیاری در کشورهای 
مختلف وارد این عرصه شده و با آموزش به مدارج خوب 
اند. عالقه همیشگی  پیدا کرده  اقتصادی دست  هنری و 
بشر به استفاده از زیورآالت مهمترین زمینه برای رشد و 
رونق هنر گوهرتراشی در تاریخ بوده است و گوهرتراش با 
استفاده از ذوق و خالقیت و ابزارهای در اختیارش می کوشد 
زیباترین نگین ها را برای استفاده در انگشتر، گوشواره، گردن 
بند و ... تولید کند. هنرمند گوهرتراش شهرستان قاینات 
از فعالیت  اینکه یکی  گفت: صنعت گوهرتراشی به دلیل 
مناسب  سود  تواند  می  کم  هزینه  با  است  زودبازده  های 
و قابل توجهی ایجاد کرده و زمینه را برای ایجاد اشتغال 
جوانان فراهم کند.  به گفته ی طیبه ابراهیمی در حال حاضر 
از فعاالن این عرصه زمینه برای ایجاد  با کمک تعدادی 
مرکز گوهرتراشی در شهرستان قاینات فراهم شده است. 
وی با اشاره به خشکسالی این شهرستان خاطرنشان کرد: 

اگر برنامه ریزی درست و بازاریابی مناسبی انجام شود و 
معرفی،  تبلیغات خوب و تکنولوژی مناسب در اختیار فعاالن 

این عرصه هنری قرار گیرد بی شک می تواند در ایجاد 
اشتغال و کاهش بخشی از بیکاری گسترده در دیار قاینات 
موثر باشد. این هنرمند قاینی تصریح کرد: وجود سنگ های 
نیمه قیمتی و قیمتی فراوان و افراد مستعد هنر گوهرتراشی 
در این شهرستان و سود باال و نیاز به سرمایه کم می تواند به 
عنوان یک ظرفیت خوب برای هنرمندان مورد استفاده قرار 

گیرد و زمینه را برای ایجاد اشتغال فراهم کند. وی افزود: 
کمبود دستگاه های تراش سنگ و اطالعات کم افراد در 

زمینه شناسایی سنگ ها موجب شده تا برخی افراد در بعضی 
مناطق دست به خام فروشی این سنگ ها بزنند که نتیجه 
آن خارج شدن این گنجینه و درآمد حاصل از منطقه است. 
ابراهیمی با اشاره به بازار فروش خوب گوهر و نگین یادآور 
شد: فروش این محصول در نمایشگاه ها بسیار زیاد است لذا 
از مسئوالن می خواهیم تا نمایشگاه های بیشتری برگزار 

کنند و بیمه گوهرتراشان را با توجه به شغل سختی که داریم، 
مدنظر قرار دهند. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری قاینات هم گفت: وجود مواد اولیه و سنگ هایی 
که دارای ارزش مادی و معنوی بوده و در صنعت جواهرسازی 
کاربرد فراوانی دارند در مناطق مختلف شهرستان به وفور 
یافت می شود. شاهرخ عباسی افزود: برای جلوگیری از خام 
فروشی این منابع قیمتی یک دوره کالس آموزش مقدماتی 
مجرب  از  استفاده  با  قیمتی  های  سنگ  تراش  تکمیلی 
شود. می  برگزار  قاین  در  هنری  رشته  این  اساتید   ترین 
مرحله  سه  شامل  آموزشی  دوره  این  کرد:  اضافه  وی   
»مقدماتی، دامله، فانتزی« به مدت 100 ساعت » فست، 
زاویه « به مدت 220 ساعت و »زیورآالت با نقره« به مدت 
۳20 ساعت در 61 جلسه آموزشی برگزار می شود و در 
پایان دوره به افرادی که در آزمون علمی و عملی موفق 
شوند گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد. خراسان جنوبی به 
دلیل قرارگیری در موقعیت خاص زمین شناسی با دارا بودن 
معادن متنوع یکی از قطب های معدنی کشور به شمار می  
رود و سراسر این استان پهناور سرشار از سنگ های قیمتی 
است. دوره های آموزش تراش سنگ های قیمتی در مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای نیز فرصت مناسبی را برای رونق 
 این صنعت و اشتغالزایی در مناطق مختلف بوجود آورده است.
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کلمات منفی هورمون استرس را افزایش می دهد 

حاال فکر می کنید چه اتفاقی می افتد اگر ما بیش از حد 
از واژه های منفی استفاده کنیم؟ استفاده از کلمات منفی، 
 واکنش ترس را در ما فعال می کند که در نتیجه میزان 
این حالت  هورمون استرس هم باال می رود که برای 
آمیگدال )یک ساختار کوچک در مغز که مسئول کنترل 
احساسات شدید از جمله ترس ، خشم ، عشق و شادی 
و غیره است( مسئول است.هر چقدر منفی بافی در یک 
فرد بیشتر باشد ، چه بخواهد و چه نخواهد هورمون های 

استرس بیشتری را در بدن خود فعال و روان می کند.
مادامی که دید مثبتی نسبت به خودمان داشته باشیم و 
البته در عین حال از واژه های مثبت در گفتارمان استفاده 
کنیم یاد می گیریم که در دیگران هم خوبی ها را ببینیم.

زمانی که عصبانی هستیم از لغاتی استفاده می کنیم که 
حین بازگشت آرامش معموال از به کار بردن آنها پشیمان 
از زبان مثبت  استفاده  این حال وقتی ما  با  می شویم. 
را به یک عادت در زندگی مان تبدیل کنیم می توانیم 
برای  را  فرونتال  لوب  همان  یا  مغز  قدامی  بخش 
تاثیرگذاری بیشتر حتی در شرایطی که عصبانی هستیم 
و در موقعیت های پیچیده قرار داریم تمرین بدهیم. در 
چنین شرایطی می توانیم حین مواجهه با چالش هایی که 

خشم مان را بر می انگیزند منطقی تر برخورد کنیم.
اگر در حال حاضر شما درباره میزان استفاده از لغات مثبت 
خود نسبت به منفی ها آگاهی  کامل ندارید، در صورتی که 
برایتان امکان دارد آنها را یادداشت کنید. همچنین خودتان 
را در قاب های مثبت ذهنی قرار بدهید. هر روز سه اتفاق 
را که شما را خوشحال می کنند یادداشت کنید و این رویه 
را ادامه بدهید تا ببینید چطور احواالت تان به سمت بهتری 
هدایت می شود. در واقع شما خوشحالی را تمرین می کنید 

و آن را برای خودتان شرطی و درونی خواهید کرد.

چه کسی می تواند مانع پیشرفت شما شود؟

اطالعیه  رسیدند،  اداره  به  کارمندان  وقتی  روز  یک 
نوشته  آن  روی  که  دیدند  اعالنات  تابلو  در  را  بزرگی 
این  در  پیشرفت شما  مانع  دیروز فردی که  بود:  شده 
اداره بود درگذشت! شما را به شرکت در مراسم تشییع 
 جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار 
دریافت  از  همه  ابتدا،  در  کنیم.  می  دعوت  شود  می 
اما  ناراحت می شدند  از همکارانشان  خبر مرگ یکی 
پس از مدتی، کنجکاو می شدند که بدانند کسی که 
مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده که بوده است.

این کنجکاوی ، تقریباً تمام کارمندان را ساعت 10 به 
سالن اجتماعات کشاند.رفته رفته که جمعیت زیاد می شد 
هیجان هم  باال رفت. کارمندان در صفی قرار گرفتند و 
یکی یکی از نزدیک تابوت رفتند و وقتی به درون تابوت 
نگاه می کردند ناگهان خشکششان می زد و زبانشان 
بند می آمد.آینه ایی درون تابوت قرار داده شده بود و 
 هر کس به درون تابوت نگاه می کرد، تصویر خود را 
می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود: 
تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود 
تنها کسی  نیست جز خود شما. شما  او هم کسی  و 
هستید که می توانید زندگی تان را متحول کنید.شما تنها 
کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات 

و وموفقیت هایتان اثر گذار باشید.دنیا مثل آینه است.

زندگی یک نفر تا وقتی ارزش دارد که ارزش
 را از راه های عشق، دوستی، خشم 

و عطوفت به دیگران منتقل کند.

کسی که تا ساعت 10 صبح نیمی از کارهای
 روزانه اش را انجام نداده، احتمال زیادی دارد

 که نیم دیگر را انجام نشده باقی بگذارد.

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست
در انـدرون من خسته دل نـدانـم کـیســت
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

ما عادت داریم که خانۀ بیرونی را تمیز کنیم. ولی 
مهم ترین خانه ای که باید تمیز کنی خودت است، 

خانۀ خودت، که هرگز این کار را نمی کنیم.

برای فکر کردن زمان بگذار، ولی هنگامی که وقت 
اقدام کردن رسید، فکر کردن را کنار بگذار 

و با توکل به خدایت  وارد عمل شو.

زندگی تان  آدم های  از عزیزترین  بکنید یکی  را  تصورش 
مقابل شما نشسته، سال ها کنارش بوده اید اما حاال شما 
را نمی شناسد،  چه بسا از شما وحشت دارد،  می خواهد از 
خانه اش برود،  داستان هایی برایتان تعریف می کند که قبال 
هرگز نشنیده بودید. همه چیز از یادش رفته،  مرتب می گوید 
که می خواهد برود اما هیچ کس نمی داند کجا، گریه می کند، 
می رود  باالتر  سن  که  همینطور  می ترسد.  می زند،  داد 
طبیعی ست که فراموشی های گاه به گاه سراغ آدم ها بیاید. 
با این حال گاهی این فراموشی از حالت عادی خارج شده 
و به یک بیماری عذاب آور تبدیل خواهد شد. شنیدن اینکه 
عزیزترین فرد زندگی تان به آلزایمر مبتال شده، قطعا یکی از 
سخت ترین لحظات زندگی خواهد بود.آلزایمر از آن دست 
بیماری هایی ست که ابتدا برای افراد به نزدیک به فرد مبتال 
قابل تشخیص نیست مگر اینکه هشدارها و اخطارهای اولیه 
را بشناسند و بتوانند با تشخیص به موقع شرایط را تا حد 

امکان تعدیل کنند و در کنترل خود در بیاورند.
نشانه های هشدار: حافظه و صحبت کردن 

در شروع آلزایمر معموال حافظه بلند مدت به همان قوت 
فرد  مدت  کوتاه  حافظه  این  اما  می ماند  باقی  اولیه اش 
است که دچار اختالل خواهد شد. فرد مبتال،  ممکن است 
مکالمه ای را که دو ساعت پیش با یکدیگر داشتید به یاد 
نیاورد. او سوال هایی را تکرار می کند که همین چند لحظه 
پیش پاسخ آنها را داده اید. این بیماری همچنین بر روی 

از عزیزترین  تاثیر می گذارد. یکی  فرد مبتال هم  گویش 
افراد زندگی شما حاال حتی برای به یادآوری برخی کلمات 
باید  که  اینجاست  و  است.  شده  مشکل  دچار  معمولی 

نگرانی هایتان را جدی بگیرید.
 نشانه ها را نادیده نگیرید 

قطعا برای همه بسیار سخت خواهد بود تا با این واقعیت 
مواجه شوند که یکی از عزیرترین آدم های زندگی شان به 
این بیماری مبتال شده است. با این حال وقتی نشانه ها به 
منزله زنگ خطری شما را آگاه می کنند، مالقات با یک 

پزشک هر چه زودتر اتفاق بیفتد بهتر خواهد بود. 
وقتی پزشک متخصصی را مالقات کنید شاید تشخیص 
اولیه چیز دیگری باشد. بیماری با درصد باالیی از شانس 
اگر  اما  فرد.  تیروئید  تعادل  خوردن  هم  به  مانند  درمان. 
تشخیص این بیماری آلزایمر باشد،  هر چه زودتر متوجه 
شوید راه های درمان بیشتری وجود دارد که هر چه زودتر 

آغاز شوند بهتر جواب می دهند.
آلزایمر چطور تشخیص داده می شود ؟

آلزایمر وجود  بیماری  برای تشخیص  تست های ساده ای 
ندارد، بنابراین پزشکان معموال بر اساس توضیحات افراد 
را تشخیص می دهند.  بیماری  این  مبتال  فرد  به  نزدیک 
آزمون وضعیت روانی که گاهی اوقات »مینی کاگ« نامیده 
می شود و همچنین تست های غربالگری که می تواند میزان 
مهارت های ذهنی و حافظه کوتاه مدت را اندازه گیری کند 

از دیگر تست های موجود برای تشخیص آلزایمر هستند. 
نوارهای مغز و اعصاب به همراه اسکن از مغز می توانند برای 
تشخیص بیماری های دیگر از جمله گرفتگی ها عروقی یا 

تومورها کاربرد بیشتری داشته باشند.
آلزایمر چطور درمان می شود؟ 

متاسفانه درمان قطعی برای آلزایمر وجود ندارد یا درمانی 
که بتواند روند آسیب عصب های مغز را کند نماید. با این 
حال داروهایی وجود دارند که می توانند از مهارت های ذهنی 
محافظت کنند و تاثیرات بیماری را کندتر کنند. اگر یکی 
از عزیزان شما به این بیماری مبتال شده و با تشخیص به 
موقع و درمان زودهنگام بیماری را کنترل کرده است پس 
قطعا برای مدت طوالنی تری می تواند استقالل خود را حفظ 

کند و کارهای روزانه اش را خودش انجام بدهد.
 نقش مراقبت کننده

اگر شما از عزیزتان که به این بیماری مبتال شده است 
مراقبت می کنید، پس حاال کارهای روزمره تان چند برابر 
قبل شده است. در چنین شرایطی می توانید از فرد مبتال به 
آلزایمر بخواهید برخی کارها را خودش انجام بدهد. البته به 
روش مخصوصی. مادامی که شما مجبور هستید غذا بپزید، 
به امور مالی رسیدگی کنید و خریدها را انجام بدهید، فرد 
مبتال را برای انجام برخی کارها تشویق کنید. در این صورت 
روی برخی کمدها و کابینت ها که وی با آنها سر و کار دارد 
برچسب بزنید تا بداند هر کمدی مربوط به چیست. کارهای 

ساده ای را که قرار است انجام دهد در قالب یادداشت های 
کوتاه بنویسید و به قسمت های مختلف در خانه بچسبانید تا 

مقابل چشم هایش باشد و گیج نشود. 
مراقب خودتان باشید 

مراقبت  آلزایمری  فرد  یک  از  که  کسی  عنوان  به 
می کنید، برای اینکه از فرسودگی تدریجی خود جلوگیری 
کرده باشید مطمئن شوید که روزانه دست کم زمان کوتاهی 
با  می پردازید.  است  خودتان  عالقه  مورد  که  آنچه  به  را 
دوستانتان در تماس بمانید، دست کم تماس تلفنی و عادات 
روزانه ای که از آنها لذت می برید را تا جایی که امکان دارد 
فراموش نکنید.حتما فردی در اطراف شما پیدا می شود که 

نقش کمکی برایتان داشته باشد. 
مراقبت های خانگی 

بسیاری از افراد مبتال به آلزایمر مایل هستند در طول دوره 
بیماری حتما در منزل خود باشند و همان جا تحت مراقبت 
قرار بگیرند. البته در دورانی که بیماری پیشرفته می شود 
طبیعیست که حتی حمام کردن و لباس پوشیدن هم برای 
آنها مشکل خواهد شد. برنامه مراقبت های خانگی که برای 
این افراد تعریف می شود اما می تواند کمک کند تا آنها به 
میل خودشان در خانه بمانند و از همه نظر حمایت شوند. اگر 
استطاعت مالی وجود داشته باشد بهره مندی از یک پرستار 
می تواند گزینه مناسبی باشد اما بدون شک گزینه ترجیحی 

مراقب توسط اعضای خانواده است.
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یک لحظه مکث کن
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 ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت 
می  کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی  خبران بودی. سوره یوسف، آیه 3
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سرزنش كردن دیگران بدون علّت و دلیل سبب ناراحتى و خشم خواهد گشت ، در حالى كه رضایت آنان نیز كسب نخواهد كرد.
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آمد و شد - فرمان مغولي - واحد 
3-كمك  اروپا  مشترك  پول 
تنها   - دلربا   و  اندام  خوش   -
  - شباهت  پسوند   - دودمان   -4
تخم مرغ در زبان بيگانه- عمامه 
5 - چشمه - نوعي پارچه از الياف 
گياهي - مرتجع الستيكي 6- نزد 
پادشاهان  لقب   - است  ايرانيان 
روم - پارسنگ ترازو 7- بتي در 
عصر جاهليت - برد معروف - فاقد 
شفافيت 8- كاهو - رزمايش  - 
خواهر مادر 9 - شكلك - حيواني 
كه در آتش نمي سوزد - قباحت 
و  اصلي  قسمت   - كاريز   -   10
بنيادي چيزي-  نقاش دانماركي 
بيستم 11  - ضمير جمع  قرن 
كردن  نزديك   - رفتن  مقابل   -
12-  ميوه خوشه اي - نت چهارم 
موسيقي - گل نوميدي  - زمين 
تركي 13- سي و چهارمين سوره 
قرآن - كشيدگي و راستا - تخمه 
هاي  رشته  از   - ويرگول    -14
فالسفه  كشور   - شمشيربازي 

بدن  با  مهره  بي  جانوري    -15
بندبند - پول خرد انگليس

نوعي   - بحيره   -  1 عمودي: 
دهم  ماه   -  2 خارجي  جشن 
شريك  سمبل    - قمري  سال 
3- از سازهاي ايراني - چرم خام 
- سومين حرف يوناني 4- ناالن 
جنگي   كشتي   - سطح  واحد   -
5- سطح چيزي - پيشي گرفتن 
- شهر گدايان 6 - سرباز نيروي 
دريايي - امتداد يافته - شبانگاه 7 
- كلمه - پرسش - طغيان  پيمان 
آمريكاي  كشورهاي  اقتصادي 
شمالي و مركزي 8 - عقيم - فرار 

كننده - سخنوران 9-  نوعي نان 
- از قله هاي معروف كشور نپال  
- رود مرزي ايران 10  - ثروتمند 
پايبندي    - چاپگر  اجزاى  از   -
11- بي چيزي -  از القاب حضرت 
فاطمه )س( - مساوي عاميانه 12  
- بعد از آذر - روشنايي-  خراش 
نامحسوس - مامور تشريفات عصر 
 - چشم  به  ديدن   -13 صفوي 
اثري از موالنا - خودپسندي 14- 
كركس - بي باك و شجاع  - پول 
چين 15  - تيزاب  - گروهي از 
براي ساخت  كانيهاي سخت كه 

كاغذ سنباده كار مي رود

جدول 3985

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

123456789101112131415
کاندردنولیسپوپ1
وتیکییالسایلا2
تاماناواهنروس3
اوادمرکراکمک4
هامدمهنهموبا5
متناککارپرال6
دشردنولبرودم7
تنانتانوسرارف8
اواچرادمنشار9
تسراگیررامتی10
وسوریسداقرسب11
نمروتشاویارد12
تیاسیاکویسرخا13
ارجامرورمیزرد14
بالیاکسانابهگن15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

سوپرمارکت با کلیه امکانات 
به فروش می رسد.  با  موقعیت عالی 

 مهرشهر- نبش جنت  23       09151650578

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

 به فروش می رسد.    09158254172

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

را تجربه کنید.   09158668002

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

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 

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

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

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

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

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

در سطح استان نقدا خریدار است.
 بین رجایی 21 و 23      09036240644

باغداران و زعفران کاران
 کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمند است.  09105484039

پروانه کسب )پرده فروشی( اینجانب حسین 
شبان فرزند محمد مفقود گردیده از یابنده تقاضا 

می شود با این شماره تماس بگیرد.
09159083682

به تعدادی فروشنده خانم برای فروش 
تلفنی و به تعدادی آقا برای بازاریابی 
حضوری، با سابقه کاری برای فروش 
محصوالت لبنی رامک با حقوق ثابت 

و پورسانت نیازمندیم.
32219392 -09158659593

به یک حسابدار آقا یا خانم 
با تجربه کاری باال، با حقوق ثابت 

و اضافه  کاری نیازمندیم. 
09153622774

09151634786 - 32219392

 به یک فروشنده آقا
 برای فرش فروشی  نیازمندیم.

ساعت کار: 9/30الی 13
و 17الی 21 با تعهد 3 ساله

حقوق 600/000 تومان
بعد از یک سال

 1/500/000 تومان با بیمه
09039891737
09155624660

مرکزپخشکلیوجزییباطریهایایرانیوخارجی
صباباطری،برناباطری،توانباطری

سپاهانباطریودلکورکرهبابرگسبز
نمایندگیرسمیباطریاتمیک

تارگتدرخراسانجنوبی

خیابانقدس،بینقدس5و7
نرسیدهبهچهارراهعدل

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287-32423766سعیدی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98
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دکترای تخصصی طب ایرانی چند توصیه بهداشتی برای پیشگیری 
از آنفلوآنزا از دیدگاه مکتب پزشکی ایرانی ارائه داده که به این شرح 
امکان  تا حد  ازدحام  پر  و  اماکن عمومی  به  ورود  از  پرهیز   است: 1. 
پرهیز  سرد 3.  هوای  در  همچنین  استحمام  از  بعد  سر  پوشاندن   .2
ادوکلن های  و  عطرها  انواع  مانند  تند  و  گرم  بوهای  استشمام  از 
گرم 4. در صورت تماس با بیماران مسیر تهویه هوای اتاق از سمت 

تشنگی  و  گرسنگی  از  پرهیز   .5 نباشد  سالم  افراد  به سمت   بیمار 
از گوشت های  استفاده  لزوم  در صورت  و  6. کاهش مصرف گوشت 
سریع الهضم مانند بره، بزغاله و ... 7. کاهش مصرف غذاها و میوه هایی که 
رطوبت را در بدن افزایش داده و سریع فاسد می شوند مانند ماهی، شیر، 
ماست، خیار، هندوانه، خربزه و کدو 8. مصرف میوه های خوشبو مانند انار، 
سیب، به، زالزالک و گالبی 9. مصرف شربت های ترش طعم تهیه شده از 

آب انار میخوش، لیموترش، ریباس، سیب ترش و مصرف سکنجبین 10. 
استفاده از انواع ترشی ها در غذا مانند سرکه، آب غوره، آب لیمو، رب انار و 
سماق 11. مصرف ترشی های تهیه شده از سرکه طبیعی همراه غذا مانند 
ترشی سیر و پیاز 12. قرار دادن گل سرخ، بنفشه، نیلوفر )از گل خشک هم 
می توان استفاده کرد(، سیب، به و کدو در فضای تنفسی و بوئیدن آن ها 

13. ضدعفونی هوا با کندر، گل سرخ، برگ و اسپند.

پیشگیری از آنفلوآنزا با توصیه های طب ایرانی!

حادثه  در یکی  از کارخانه های  بیرجند 

به گزارش روابط عمومی آتش نشانی بیرجند، دیروز 29 تماس مبنی 
بر وقوع حادثه گیر کردن  دست یکی از کارگران کارخانه ها ی در  
دستگاه  ، به سامانه 125 ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعالم 
شد. امیرآبادیزاده افزود: تیم فرماندهی و واکنش سریع این سازمان در 
قالب تیم 3 نفره از ایستگاه شماره یک به موقعیت حادثه اعزام شدند  
و به محض رسیدن با استفاده از تجهیزات جداسازی امدادی ، دست 
کارگر حدودا 32ساله را که بین دستگاه گیر کرده بود بعد از 10 دقیقه 
تالش   بی وقفه دست مصدوم را از دستگاه خارج کردند . به گفته 
وی مصدوم این حادثه بعد از عملیات موفقیت آمیز آتش نشانان تحویل 
به بیمارستان منتقل شود. عوامل اورژانس شد تا جهت سیر مراحل درمان ّ

پلیس ۵ دانشجوی گرفتار شده در کویر شهرستان خوسف را نجات داد 
 

تسنیم -جانشین انتظامی استان خراسان جنوبی از نجات پنج دانشجو که در کویر شهرستان خوسف گرفتار شده بودند 
خبر داد عنوان کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر گرفتار شدن پنج دانشجو که با یک دستگاه خودرو 
در رمل گیر کرده اند و درخواست امدادرسانی دارند، بالفاصله یک تیم از مأموران شهرستان خوسف به محل اعزام شدند. 
سرهنگ دادگر در تشریح این خبر گفت: با توجه به اینکه موقعیت دقیق افراد گرفتار شده در حاشیه کویر در دست نبود 
تمامی مسیرهای فرعی محدوده اعالمی بررسی شد که پس از چند ساعت تالش بی وقفه خودروی مورد نظر در یکی 
از مسیرهای فرعی خاکی مشاهده شد.وی بیان کرد: با تالش مأموران خودرو از رمل خارج شد و با توجه به صعب العبور 
بودن قسمتی از مسیر با کمک یک دستگاه خودروی دیگر به مسیر جاده اصلی هدایت شدند. جانشین انتظامی استان 
گفت: پنج دانشجو برای انجام تحقیقات علمی به مناطق کویری آمده بودند که به علت عدم آشنایی به مسیر در رمل 
گرفتار شدند و توسط پلیس شهرستان خوسف نجات یافتند.به گفته ی وی به دلیل گستردگی کویر خراسان جنوبی 
گردشگران و کویرنوردان بدون همراه داشتن راهنمای محلی که اشراف کامل به این منطقه دارند از سفر خودداری کنند.

بیش از نیم تن مواد مخدر
 در عملیات پلیس خراسان جنوبی کشف شد  

تسنیم -فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی عنوان کرد : پس از شناسایی محل دپوی 
موادمخدر با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی انجام شده 246 کیلو و 500 گرم تریاک 
و 37 کیلو و 500 گرم حشیش کشف شد. شجاع افزود:   در عملیاتی دیگر در راستای 
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی 
شهرستان طبس با همکاری پلیس امنیت عمومی استان با کسب خبری مبنی 
بر جابجایی و انتقال موادمخدر از محورهای شهرستان طبس بالفاصله بررسی 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی گفت: مأموران انتظامی شهرستان 
طبس و یگان تکاروی 102 دیهوک به محل تردد قاچاقیان اعزام شدند که هنگام 
کنترل محورهای عبوری دو دستگاه سواری قاچاقچیان را مشاهده و متوقف کردند.               

طرح ویژه برانکو برای برنامه ریکاوری تیم ملی

ورزش 3- سرمربی کروات سرخپوشان از مربی بدنساز تیمش خواسته 
تا با توجه به تعطیلی تمرین امروز  ، در اردوی تیم ملی حضور یابد.مارکو 
با دستور برانکو ایوانکوویچ قرار است امروز در اردوی ریکاوری تیم ملی 
حضور یافته و به نت برداری و بررسی شرایط بازیکنان پرسپولیس در این 
اردو بپردازد. در این رابطه قرار شده با درخواست باشگاه و هماهنگی توسط 
افشین پیروانی به عنوان مدیر تیم، مارکو در تمرین فردای تیم ملی حضور 
یابد.برانکو ایوانکوویچ در آخرین صحبت خود در خصوص برگزاری اردوی 
ریکاوری تیم ملی و در اختیار گرفتن بازیکنان اعالم کرده بود مشکلی با 
این موضوع ندارد و بر این اساس حتی مربی بدنساز خود را نیز به اردو 
خواهند فرستاد تا در صورتی که علم جدیدی در تمرینات تیم ملی در حال 
انجام است، مارکو آن را فرا گرفته و در خدمت تیم باشگاهی اش صرف کند.

از منصوریان تا شفر؛ از شش تا هیچ!

ایلنا- استقالل در این فصل در مشهد به هیچ بردی دست پیدا نکرد.استقالل 
در چارچوب هفته بیستم رقابت های لیگ برتر تیمهای پدیده و استقالل در 
ورزشگاه ثامن مشهد به مصاف هم رفتند که در پایان این مسابقه با نتیجه 
0-0 تمام شد.بعد از این بازی پرونده استقالل در این فصل در مشهد با دو 
تساوی بدون گل به اتمام رسید. آنها ابتدا در هفته سیزدهم مقابل مشکی 
پوشان به تساوی بدون گل رسیدند و حاال در این هفته مقابل پدیده این 

نتیجه تکرار شد.

مشهدی ها اتفاق بازی با پرسپولیس را جبران کردند

ورزش 3- تماشاگران پدیده با حضور پرتعداد در ورزشگاه ثامن اتفاق های 
بازی سیاه جامگان برابر پرسپولیس را جبران کردند.تماشاگران سیاه جامگان 
در بازی هفته گذشته برابر پرسپولیس تعداد کمی بودند که این موضوع باعث 
اعتراض دست جمعی شد.با این حال تماشاگران پدیده برای بازی با استقالل 
این اتفاق را جبران کرده اند و تعداد زیادی در ورزشگاه ثامن حضور دارند تا 
تیم شان را تشویق کنند.حاضران در استادیوم ثامن ادعا می کنند تیم فوتبال 
پدیده هرگز چنین جمعیتی را به خود ندیده بود و این اتفاق می تواند به تالش 

های مدیران پدیده در طول هفته گذشته ربط داشته باشد.

شفر به دنبال اولین برد در ثامن

ورزش 3- وینفرد شفر سرمربی آلمانی استقالل برای دومین مرتبه در 
ورزشگاه ثامن مشهد حاضر شد. سرمربی آبی ها پیش از این در دیدار با 
مشکی پوشان در این ورزشگاه حاضر شده بود اما در امتیاز گیری و کسب سه 
امتیاز ناکام بود.استقاللی ها برابر مشکی پوشان در ثامن به تساوی بدون گل 
دست یافتند و دو امتیاز با ارزش برابر تیم انتهای جدولی را از دست دادند و 
حاال شفر با انگیزه جبران این دو امتیاز پا به ثامن گذاشته است.این سرمربی 
آلمانی برای این کار 4 تغییر در ترکیب خود داده تا به این ترتیب استقاللی ها 

با تیمی تقریبا جدید در فاز تهاجمی پا به میدان بگذارند.

نوشیدنی که بهتر از قرص های مسکن 
دردتان را تسکین می دهد

که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیق  یک  نتایج 
مزمن  دردهای  با  مقابله  برای  قهوه  نوشیدن 
بدون  که  است  مسکن  های  قرص  از  بهتر 
براساس  شود.  می  مصرف  پزشک  تجویز 
نتیجه گیری محققان، بیماران مبتال به دردهای 

مزمن به جای صرفاً مصرف داروهای مسکن 
می توانند با روی آوردن به عادت های خواب 
بهتر و یا مصرف داروهای خواب آور همزمان 
با استفاده از آنچه موجب افزایش هوشیاری در 
طول روز )مانند قهوه( می شود، چرخه درد خود 
را بشکنند. در این مطالعه همچنین مشخص شد 
که خوابیدن در قیاس با مصرف داروهای مسکن، 
حساسیت نسبت به درد را بهتر کاهش می دهد.

مواد غذایی ضدسرطان!

همانطور که می دانید در بین خوراکی های 
مورد استفاده ما انسان ها یکسری مواد غذایی 
با خاصیت ضد سرطانی وجود دارد. این مواد 
غذایی عبارتند از: خانواده سبزیجات از قبیل 
زنجبیل، سیر، پیاز، تمام سبزیجات سبز و زرد، 
بادمجان،  کرفس،  گوجه فرنگی،  کلم،  انواع 

کدو، نعناع، فلفل دلمه ای به رنگ های سبز، 
تره فرنگی،  آویشن،  رزماری،  قرمز،  و  زرد 
مارچوبه،  ترخون،  ریحان،  تره،  جعفری، 
کاهو،  اسفناج،  شوید،  گشنیز،  لبو،  هویج، 
لوبیا سبز و قارچ. توصیه می شود جهت حفظ 
سالمتی و کاهش احتمال ابتال به بیماری ها 
تا 7  بین 4  انواع سرطان ها، روزانه  از جمله 
واحد از انواع سبزیجات نام برده شده میل نمایید.  

سالمندان بیشتر ماست بخورند

افزایش مصرف ماست با تراکم بیشتر استخوان 
لگن و کاهش قابل توجه ریسک پوکی استخوان 
در مردان و زنان همراه است. پوکی استخوان 
بیماری مزمن مرتبط با کاهش مقاوت استخوان 
و افزایش ریسک شکستگی استخوان است. هر 
واحد افزایش در میزان ماست در زنان موجب 

کاهش عالئم اولیه از دست دادن استخوان ها 
و عدم تولید استخوان های جدید تا 31 درصد و 
پوکی استخوان تا 39 درصد می شود. در عوض 
در مردان، مصرف ماست منجر به کاهش 52 
درصدی پوکی استخوان می شود. ماست منبع 
غنی مواد مغذی مختلف برای تولید استخوان 
است. در واقع افزایش مصرف ماست می تواند 

شیوه ای برای حفظ سالمت  استخوان ها  باشد.

بوییدن این گیاه
حافظه را تقویت می کند

بیماران  به  تواند  می  گیاهان  کردن  استشمام 
کمک کند که داروی خود را سر وقت مصرف 
کنند و یا حتی به افراد فراموشکار کمک کند 
تا تولد دوستانشان را سر وقت تبریک بگویند. 
در یک سری آزمایشهای انجام شده با روغن 

این  که  است  رزماری، مشخص شده  عصاره 
گیاه شانس به خاطرآوردن انجام کارهایی را در 
آینده 60 تا 75 درصد درمقایسه با افرادی که 
این روغن را بو نکرده اند، افزایش داده است. 
سایر تحقیقات نشان می دهد که این روغن 
تقویت  به  و  داده  افزایش  را  هوشیاری  سطح 
حافظه بلند مدت کمک می کند. بعنوان مسکن 
خفیف و مشکالت هاضمه و میگرن به کار می رود.

برای موهای چرب 
از این شامپوی طبیعی استفاده کنید

با برخی روش های درمان طبیعی با هزینه کم 
موهایی  و  داده  کاهش  را  مویتان  چربی های 
سیب:  سرکه   .1 باشد:  داشته  زیبا  و  شاداب 
می تواند در درمان موهای چرب با متعادل کردن 
سطح PH پوست سر موثرباشد، همچنین دارای 

و  نرم شدن  درخشش،  به  که  است  خاصیتی 
براقی مو کمک می کند 2. آب لیمو: مانند سرکه 
 PH تعادل به  به دلیل خواص اسیدی  سیب، 
اضافه  با  همچنین  می کند  سر کمک  پوست 
موجب طراوت  معدنی  مواد  و  ویتامین  کردن 
و شادابی مو ها می شود 3. چای سیاه: حاوی 
اسید تانیک بوده که با بستن منافذ روی پوست 
می تواند از چرب شدن مو ها جلوگیری کند.

کار خوب اتفاقی نیست

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجدیدترین های روز دنیا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود



7
شنبه*30 دی 1396* شماره3985

7
»خطبه های آدینه«

راه مقابله با دشمن پیشرفت علم است
مقابله  راه  اینکه  بیان  با  بیرجند  امام جمعه موقت 
مسئله  امروز  گفت:  است  علم  پیشرفت  دشمن  با 
فلسطین یکی از مسائل اساسی جهان اسالم است 
که باعث وحدت در جامعه می شود اما دشمن سعی 
فراموشی  به  را  مسئله  این  مختلف  طرق  به  دارد 
بسپارد. حجت االسالم مجید نصیرایی ظهر دیروز 
در خطبه های نماز جمعه شهرستان بیرجند با اشاره 
به سخنان مقام معظم رهبری در هفته گذشته در 
جمع نمایندگان مجالس کشورهای اسالمی اظهار  
کرد: مقام معظم رهبری در این راستا بر لزوم توجه 
جهان اسالم به مسائل اصلی خود و غافل نشدن از 

آن تاکید کردند.
و  اشتغال  کلیدی  مشکالت  به  مسئوالن 

تولید توجه کنند
امام جمعه موقت طبس با تاکید بر توجه به مشکالت 
های  آسیب  کرد:  تصریح  تولید  و  اشتغال  کلیدی 
همه  باید  دارد  بیکاری  در  ریشه  همه  اجتماعی 
نگاهمان به تولید داخلی باشد و جلو قاچاق و واردات 
بی رویه گرفته شود. حجت االسالم زنجانی طبسی 
در خطبه های نماز جمعه با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در دیدار با مردم قم در ۱۹ دی ماه  
اشاره کرد و گفت: ایشان در این دیدار مطالباتی از 

مردم و مسئولین داشتند. 
بیکاری  های  زخم  التیام  برای  مسئوالن 

وتبعیض همت داشته باشند
وشایعاتی  وتبعیض  قاین گفت:بیکاری  امام جمعه 
که باعث ناامیدی دل مردم از نظام ودولت مردان 
شود  ترمیم  باید  که  است  هایی  زخم  شود،  می 
وامیدواریم که دولت مردان بتوانند این زخم ها را 
امام  رحمانی  علی  االسالم  ببخشند. حجت  التیام 
جمعه قاین با دعوت مردم به تقوای الهی به موضوع 
مساوات در دین مبین اسالم اشاره کرد وگفت: نگاه 
اسالم و پیامبر اسالم)ص( به همه نژاد های مختلف 
و همچنین زنان ومردان مساوی بوده است ویکی 
از مبانی مهم اسالم همین مساوات وبرابری است. 

 آمریکا برجام را بی خاصیت کرده است
خطیب نماز جمعه نهبندان با بیان اینکه رفتار آمریکا 
با برجام کج دار مریز است افزود:آمریکا تهدید به پاره 
کردن و خارج شدن از برجام نموده بود اما روز به روز، 
تحریم های دیگری را بر تحریم ها می افزاید و برجام 
را به یک موضوع بی خاصیت تبدیل نموده است. 
حجت االسالم خزاعی با توصیه به  تقوای الهی یاد 
و خاطره دریانوردان کشتی سانچی را گرامی داشت

اجرای اقتصاد مقاومتی
باعث رونق اقتصادی می شود

امام جمعه سرایان گفت: اگر اقتصاد مقاومتی اجرامی 
شد تفاوت محسوسی را دررونق اقتصادی ومعیشت 
پورامام  نجمی  االسالم  حجت  شاهدبودیم.  مردم 
جمعه سرایان گفت:بعداز آشوب های اخیر برخی از 
جریانات سیاسی که به تعبیر رهبری»دوست دارند 
با آمریکا پیوند بخورند«، به کمک برخی چهره های 
به اصطالح روشنفکری و دانشگاهی تالش کردند از 
یک طرف مشکالت اقتصادی مردم را انکار کنند 
و از سوی دیگر همچون فتنه 88 نقش آمریکا را 
در طراحی فتنه ۹6 نادیده بگیرند و برای روز مبادا 
تا  دارند  را بزک کرده نگه  آمریکا  همچنان چهره 

دلبریشان از آمریکا مورد تمسخر قرار نگیرد!
دشمن در دشمنی خود سرسخت است

با  سربیشه  جمعه  امام  سنجری  االسالم  حجت 
ملت  جدایی  برای  دشمنان  تالش های  به  اشاره 
سرسخت  خود  دشمنی  در  دشمن  افزود:  نظام  از 
است و نا امیدی مردم نسبت به نظام، نابودکردن 
اعتقادات مردم و مانع تراشی برای حل مشکالت 
معیشتی را از جمله توطئه های دشمنان بیان داشت.

حل مشکالت اقتصادی در اولویت است
مسئوالن  اصلی  دغدغه  گفت:  اسدیه  جمعه  امام 
جامعه با توجه به شرایط فعلی کشور حل مشکالت 
االسالم  باشد.حجت  مردم  معیشتی  و  اقتصادی 
حسینی گفت:جدیدترین طرح فعلی دشمنان شایعه 
سازی در فضای مجازی علیه ارکان نظام است که 
همه این توطئه ها را حضور و یکپارچگی مردم خنثی 
می کند. وی با اشاره به شبکه های مجازی و فیلتر 
تلگرام در یک دوره گفت: این فضا را دیگرانی به 
وجود آورده و باید به این نکته توجه داشت که این 
شبکه چرا به سهولت و ارزانی در خدمت ما قرار گرفته 

و چه هدفی دنبال می شود

رئیس پلیس مواد مخدر کشور بیان کرد:

 بارش ها در راه خراسان جنوبی
گروه خبر-هواشناسی از ورود سامانه بارشی به خراسان جنوبی خبر داد. رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی گفت: این سامانه، عصر امروز از شمال غرب 
وارد استان می شود و تا دوشنبه به طور متناوب، وزش تند باد همراه با  بارش برف و باران در نیمه شمالی استان پیش بینی می شود.رضا برهانی افزود: با توجه به نفوذ جریانات 
سرد شمالی، فعالیت سامانه بارشی از روز یکشنبه در نواحی مرتفع و کوهپایه ای به شکل برف خواهد بود.وی گفت: روز دوشنبه این سامانه از خراسان جنوبی خارج می شود.

انی
مض

س: ر
عک

نت
نتر

س: ای
عک

تضعیف جایگاه والیت فقیه 
بازی دشمن در جنگ نرم
تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
تضعیف جایگاه والیت فقیه و مقابله با نظام جمهوری 
اسالمی از برنامه های استکبار در حوزه جنگ نرم 
است.عبادی در جمع روحانیون و طالب حوزه های 

علمیه بیرجند با بیان اینکه دشمن در غارت فرهنگی 
ارزشهای  از  مردم  و  جامعه  کردن  تهی  دنبال  به 
نظام  پیکره  بر  تیر خالص  کردن  وارد  و  اسالمی 
اسالمی است گفت: رهبر معظم انقالب بارها نسبت 
به تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی 
اند که همین  اخیرا غارت فرهنگی هشدار داده  و 
غارت فرهنگی خطرناک تر از نبردهای نظامی است.

» مسئول فن آوري گمرك ماهیرود «
کارمند شایسته سازمان جهانی گمرك

حسینی- رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی از 
انتخاب مسئول فن آوري گمرک مرزي ماهیرود به 
عنوان کارمند شایسته و خالق سازمان جهانی گمرک 
خبر داد و عنوان کرد: »مهندس سبحاني« به علت 
اقدامات موثر در اجراي برنامه هاي گمرک الکترونیک 
ازطرف  گمرک  جهاني  سازمان  هاي  برنامه  و 
گمرک  جهاني  سازمان  دبیرکل  »کونیومیکوریا« 
بعنوان کارمند شایسته معرفي شد. کیانی با اشاره به 
این که از جله معیارهای این انتخاب، اجراي برنامه 
هاي گمرک الکترونیک طبق برنامه عملیاتي گمرک 
جمهوري اسالمي ایران  و در راستاي اهداف سازمان 
جهاني گمرک بوده است، ادامه داد:  سامانه هوشمند 
جامع امورگمرکي بصورت جامع وکامل بعنوان اولین 
بازارچه کشور در ماهیرود اجرا شده بود. به گفته وی راه 
اندازی  سامانه مدیریت هوشمند لجستیک به عنوان 
اولین گمرک شرق کشور، اجرای  رویه جدید صادرات 
تمام  اجرای   ، سلکتویتي(  الکترونیکي  )صادرات 
زیرساخت ها ، سامانه ها و زیرسامانه هاي گمرک 
ماهیرود از دیگر کارهای مهندس سبحانی در این 
گمرک بوده است. رئیس گمرک ماهیرود خاطرنشان 
کرد: دکترکرباسیان رئیس کل وقت گمرک جمهوري 
اسالمي ایران و وزیرکنوني اقتصاد و دارایي از ایشان 
و  اجرایي   ، نویسي  برنامه  تیم  به  پیوستن  برای 
عملیاتي کشور دعوت کردند که وی خدمت رساني 
دراستان و مرز ماهیرود را به فرصت ملي ترجیح داد.

راه اندازی بخش جراحی دهان، فک 
و صورت در بیمارستان رازی بیرجند

دهان،  جراحی  تخصصی  بخش  سیما-  و  صدا 
رازی  بیمارستان  در  بار  اولین  برای  و صورت  فک 
بیرجند راه اندازی شد. رئیس دانشکده دندانپزشکی 
اندازی  راه  با  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این بخش در بیمارستان رازی عمل های انتخابی 
و غیر اورژانسی همچون جراحی های زیبایی فک، 
بینی ، صورت، دهان، شکستگی ها و شکاف لب 
و کام و سایر موارد که اورژانسی نیست انجام می 
دهان،  جراح  و  متخصص  سه  از حضور  وی  شود. 
این  گفت:  و  خبرداد  بخش  این  در  و صورت  فک 
پزشکان همه روزه صبح و عصر آماده ارائه خدمات 
بیماران هستند. به  و صورت  های فک  جراحی  و 

وجود ۳۰۰ هکتار بافت فرسود در بیرجند

دادرس مقدم-شهردار بیرجند در مراسم گرامیداشت 
یاد و خاطره ۱6 شهید آتش نشان حادثه ساختمان 
پالسکو با اشاره به 300 هکتار بافت فرسوده که 
گفت:  می شود  شامل  را  شهر  بافت  درصد   ۱0
در  مقاومتی  این قسمت هیچگونه  ساختمان های 
برابر زلزله ندارند و در صورت بروز حادثه، اتفاقات 

ناگواری پیشامد خواهد کرد.

واریز ۳4 میلیارد تومان مالیات
 برای طرح های عمرانی و زیرساختی

صدا و سیما- 34 میلیارد و ۱00 میلیون تومان برای 
در  رفاهی  و  زیرساختی  عمرانی،  اجرای طرحهای 
خراسان جنوبی از محل مالیات های مردمی پرداخت 
شده است. مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: از این 
میزان 23 میلیارد و ۹00 میلیون تومان به حساب 
به  تومان  میلیون  میلیارد و 200  شهرداریها و ۱0 

حسای دهیاریهای استان واریز شد.

توزیع شیر مدارس، منتظر اعتبار
صدا و سیما- توزیع شیر مدارس خراسان جنوبی، 
با گذشت نیمی از سال تحصیلی، بالتکلیف است. 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش 
نبود اعتبار را علت اجرایی نشدن این طرح دانست و 
گفت: عالوه بر اینکه هنوز هیچ اعتباری از وزارتخانه 
برای توزیع شیر در مدارس در نظر گرفته نشده است 
به کارخانجات لبنیات هم بدهکاریم. واقعی با بیان 
اینکه سال گذشته شیر مدارس خراسان جنوبی از 
4 کارخانه لبنی داخل استان و یکی از کارخانه های 
اراک تأمین شد افزود: 4 میلیارد و 500 میلیون تومان 
برای اجرای این طرح هزینه شد که هنوز حدود یک 

میلیارد تومان آن را به این کارخانجات بدهکاریم.

*  رئیس اداره بهزیستی نهبندان گفت: طرح تامین 
در  پیوندی  بانکداری  رویکرد  با  خرد  مالی  منابع 
با کمک  پذیر  آسیب  اقشار  توانمندسازی  راستای 

گروه های خودیار اجرا می شود. 
*سدها و آبگیرهای قاین میزبان پرندگان مهاجر

* بسیج سازندگی خراسان جنوبی، با سفارش دوخت 
4 هزار دست لباس، از کارآفرین طبسی حمایت کرد.
نیم  بخش  کرغند  روستای  مردم  از  جمعی   *
مسجد  کیلومتری   2 مسیر  پیاده  پای  با  بلوک 
جامع تا گلزار شهدا را پیمودند وبرای طلب باران 

دست به دعا شدند.
درروستای  جمعه  روز  ظهر  باران   طلب  نماز   *
سیوجان که ۹0 درصد اهالی آن را سادات تشکیل 

می دهند برگزار شد.
* مدیرکل دامپزشکی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
2۹ هزار تن خوراک طیور و مرغ زنده از این استان 
به خارج کشور صادر شده است که این آمار در سال 

گذشته ۱۹ هزار و 265 تن بود.
* مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از آموزش 
623 نفر از متقاضیان در قالب طرح مهارت آموزی در 

محیط کار واقعی در این استان خبر داد.
* انواع روکش آسفالت  با طول بیش از 337   کیلومتر 

از راه های استان در ۱0  ماهه امسال اجرا شد

اخبار کوتاه

رضایی -پنج شنبه 28 دی ،رئیس پلیس مواد 
مخدر کشور در جمع اصحاب رسانه با بیان این  
که در سال جاری بیش از 37تن مواد مخدر 
در استان خراسان جنوبی کشف و ضبط شده 
است،اظهار کرد:اخیرا نیز ۱تن و 360کیلوگرم 
ماهرانه ای جاسازی  به طرز  مواد مخدر که 
شده بود در استان کشف شد.مسعود زاهدیان با 
بیان اینکه برای  بازدید  از تالش ها و خدمات 
همچنین  و  مخدر  مواد  پلیس  روزی  شبانه 
سفر  جنوبی  خراسان  به  انتظامی  نیروی 
کرده است گفت: تشکر حضوری از خدمات  
مشکالت  بررسی  همچنین  و  همکاران 
مهمترین از  یکی  حوزه،  این  در   احتمالی 

انگیزه های سفر  به این استان بوده است.

رشد 60 درصدی کشفیات
 مواد مخدر در استان

 60 رشد  از  کشور  مخدر  مواد  پلیس  رئیس 
مواد مخدردر سال جاری  درصدی کشفیات 
نسبت به سال گذشته در استان  خبر داد و 
تصریح کرد:بر کسی پوشیده نیست که این 
مبارزه  راستای  در  را  نقش  استان،بیشترین 
است. داشته  مواد مخدر، در کشور  انتقال  با 
زاهدیان با اشاره به  افزایش تولید مواد مخدر 
که  موثری  داد:اقدامات  ادامه  افغانستان  در 
استان خراسان جنوبی در راستای کشف  در 
تقدیر  قابل  شده  انجام  مخدر  مواد  ضبط  و 
نیز  صنعتی  مخدر  مواد  مورد  در  است.وی 
 عنوان کرد:بحران مواد مخدر و روانگردان ها 
در دنیا نگران کننده بوده و یکی از مهمترین 
از مواد مخدر  این بحران ها،استفاده جوانان 
است.رئیس  ها  روانگردان  بویژه  و  صنعتی 
که  این  به  اشاره  با  ناجا  مخدر  مواد  پلیس 
مصرف مواد مخدر صنعتی در دنیا و همچنین 
دیده جوانان  بین  تر  بیش  ما  کشور   در 
این  از  جلوگیری  برای  کرد:  شود،ابراز  می 
فرآیند،اقدامات ارزنده ای در خصوص مسائل 

در حال  ها  دانشگاه  و  مدارس   در  آموزشی 
اجرا است که امیدواریم نتایج رضایت بخشی 
به دنبال داشته باشد.زاهدیان تاکید کرد:باید 
مواد  زمینه  در  افراد  دانش  سطح  بردن  باال 
مخدر صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی 
ادامه داد: ناآشنایی افراد و همچنین سهولت 
به مواد مخدر صنعتی،سبب  دسترسی آسان 

از جمله جوانان و نوجوانان  افراد و  شده که 
مواد  مصرف  خصوص  در  بیشتری  گرایش 
مذکور داشته باشند.رئیس پلیس مواد مخدر 
را،از  کنترلی”  “خود  اقدامات  انجام  ناجا 
زمینه  در  که  دانست  ضروریاتی  مهمترین 
مخدر  مواد  به  افراد  گرایش  از  جلوگیری 
صنعتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و ابراز 
“نه  قدرت  مراقبت،جوانان  این  انجام  کرد:با 
گفتن” را به تعارف اطرافیان خویش به مواد 
 مخدر و از جمله مواد صنعتی فرا می گیرند.

رشد 386 درصدی کشفیات
قرص های روانگردان در سال جاری

پرمصرف  عنوان  به  از”شیشه”  زاهدیان  
ترین ماده مخدر صنعتی در کشور یاد  کرد 
 386 رشد  جاری  سال  کرد:در  عنوان  و 
روانگردان  های  قرص  کشفیات  درصدی 
از  ایم.وی همچنین  بوده  را در کشور شاهد 

مخدر  مواد  کشفیات  درصدی   ۱4 افزایش 
صنعتی طی سال جاری در کشور خبر داد و 
تاکنون در حوزه  ابتدای سال جاری  گفت:از 
مواد مخدر سنتی نیز درکشور،شاهد کشف و 
بوده  انواع مواد مخدر سنتی  ضبط 605 تن 
ایم.زاهدیان اضافه کرد: در دیگر استان های 
کشور برنامه انسداد مرز در حال اجرا بوده و 
اعتبارات خوبی در این خصوص لحاظ شده 
است.معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
اینکه،  بیان  مخدربا  مواد  با  مبارزه  ستاد 

خراسان  توسط  افغانستان  با  مشترک  مرز 
جنوبی و خراسان رضوی کنترل خوبی شده 
مواد  های  محموله  کرد:معموال  است،بیان 
 مخدراز افغانستان وارد پاکستان می شوند و از 
در  جنوبی  مرز  از  بخشی  توسط   جا   آن 

سیستان بلوجستان وارد کشورمی شود.
بخشی  همچنین  داد:  ادامه  نژاد  هادی 

 محموله ها که  از دریا وارد کشور  می شود ، 
در دو مسیر اقیانوس هند و خلیج فارس ادامه 
مسیر می دهد،که در سال گذشته کشفیاتی در 
خوزستان بوشهر ،سواحل بندرعباس،سیستان 

بلوجستان داشتیم.
خراسان  استان  در  ،که  اینکه  بیان  با  وی 
از  جلوگیری  برای  خوبی   اقدامات  جنوبی 
ورود مواد مخدر انجام شده است بیان کرد: 
بیشتر کشفیاتی که شده است ،کشفیات در 
محورهای استان بوده  است که از استان های 

دیگر وارد استان خراسان جنوبی شده است 
که این با هوشیاری و دقت و حس مسولیت 
مجموعه نیروی انتظامی  شناسایی  و ضبط 
شده است.وی در مورد تجهیز و امنیت این 
محور ها بیان کرد:اولین اقدامی  که صورت 
گرفته است ،ایجاد  دستگاه مقابله  ،واحد سگ 
مواد یاب، در استان کرمان که  از سال قبل  
قالده  تعدادی  است  شده  انجام  اقداماتش 
و  داده شده است  آموزش  و  سگ خریداری 
به زودی به کار گیری خواهد شد و همچنین 
قرارگاه های اطالعاتی در منطقه ایجاد شده 
است،که  استان های غربی و جنوبی را با هم 
هماهنگ می کند تا بتوانند با عملیات های 
مشترک و اقدامات به موقع از ورودمواد مخدر 

به کشور جلوگیری کنند.

کشف 58 باند مواد مخدر در استان
سردار شجاع بیان کرد:با همکاری و تالش 
انتظامی استان  همه همکاران در فرماندهی 
از ابتدای سال  58باند انتقال مواد مخدر در 
استان که از استان های دیگر مواد را  وارد 
استان می گردند  در محدوده  کویر توسط 
همکارا ن شناسایی شده اند و دستگیر شده 
و  سالح  زیادی  بسیاری  مقداری  اند.که 
تجهیزات و بیش از 800 خودرو کشف شده 
است . وی با اشاره به در دو ماه گذشته دو نفر 
از بهترین همکاران را در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر از دست داده ایم بیان کرد:این نشان 
می دهد که مجموعه نیروی انتظامی با تمام 
 ، امده  وجود  به   که  امنیت  ایثاراز  و  تالش 
حفظ و پاسداری می کند.وی در مورد تنوع 
می شود  استان کشف  در  که  مواد صنعتی، 
نیز بیان کرد:  از ابتدای سال در حوزه مواد 
مخدر روان گردان،  بیشتر مواد صنعتی کشف 
شده کریستال و شیشه بوده است و همچنین 
مقداری  ماده مخدر گل  و خوشبختانه از انواع 
دیگر مواد مخدر صنعتی کشفیات نداشته ایم.

اینکه  بیان  با  خوسف  شهرستان  فرماندار 
بستن  با  شادان  فوالد  فرآوری  کارخانه 
راه اندازی می شود  چینی ها  از سوی  قرارداد 
محصوالت  فرآوری  کارخانه  گفت: 
خوسف  در  نیز  انجیر  و  عناب  کشاورزی 
راه اندازی می شود.به گزارش تسنیم- محمد 
انجام  پیگیری های  با  کرد:  اظهار  شفیعی 

شده و دیدارهای حضوری با مدیران سازمان 
معاون  کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها 
ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
اسالمی  انقالب  بنیادمسکن  جمهوری، 
برخی  کشور  برکت  بنیاد  معاونان  و  کشور 
مسایل و پیشنهادایی برای توسعه شهرستان 
خوسف مطرح و قولهای داده شد.وی افزود: 
به زودی در این شهرستان شاهد همکاری 
توسعه  راستای  در  خوبی  بسیار  اتفاقات  و 
بهره گیری  و  اشتغال  و  روستایی  و  شهری 
این  سوی  از  دولتی  تسهیالت  برخی  از 
در سفر هفته های  و  بود  دستگاه ها خواهیم 
نشستن  بار  به  شاهد  مسوالن  این  آینده 

برخی از این تصمیمات خواهیم بود.

روستاهای  اهالی  برای  خوش  خبر 
بخش جلگه ماژان شهرستان خوسف

اورژانس ۱۱5  پایگاه  فرماندار خوسف گفت: 
خواهد  راه اندازی  زودی  به  ماژان  روستای 
کلیات  پذیرش  و  خداوند  لطف  به  و  شد 
اشتغال  با  سرم سازی  و  دارو  کارخانه  طرح 
مستقیم حداقل 200 نفر در شهرک صنعتی 
تومانی  میلیارد  با سرمایه گذاری 40  خوسف 
کشور  دولتی  بنگاه های  از  یکی  سوی  از 
انجام و به زودی مراسم کلنگ زنی آن پس 
استانی  مقامات  با حضور  اداری  امور  از سیر 
افزود:  شد.شفیعی  خواهد  انجام  کشوری  و 
کارخانه  راه اندازی  اینکه  دیگر  خبرخوش 
فرآوری فوالد شادان با بستن قرارداد با طرف 
از سوی دولت  چینی دستاورد دیگری است 
به مردم شهرستان خوسف که پس از انجام 
زیرساخت ها و انتقال برق و آب که مقدمات 
آن شروع شده به زودی از سوی سرمایه گذار 

دولتی و خصوصی اعالم رسمی خواهد شد.

کارخانه فرآوری عناب و انجیر
در خوسف راه اندازی می شود

محصوالت  فرآوری  کارخانه  کرد:  بیان  وی 
کشاورزی عناب و انجیر و کارخانه کارتن سازی 
و بازیافت در شهرک صنعتی خوسف راه اندازی 
خواهد شد و سرمایه گذاران برای راه اندازی به 
بانک مربوطه معرفی شده اند.فرماندار خوسف 
گفت: برای اولین بار با کمک دهکده دارویی 
شهرستان خوسف وابسته به جهاد دانشگاهی 
استان کیک و شکالت و حبه عناب در سطح 
گسترده با کمک سرمایه گذار بخش خصوصی 
بومی در شهرستان خوسف راه ندازی می شود.

در  طیور  کشتارگاه  راه اندازی  افزود:  شفیعی 
استعالمات  اخذ  از  پس  خوسف  شهرستان 
امور  کارگروه  به  نهایی  تأیید  برای  زمین  و 
کلنگ  مراسم  زودی  به  که  معرفی  زیربنایی 
واحدمرغداری   67 دغدغه  و  انجام  آن  زنی 

گوشتی شهرستان برطرف خواهد شد.

بزرگترین مرکز حمایتی 
شرق کشور کلنگ زنی می شود

فرماندار خوسف گفت: بزرگترین مرکز حمایتی 
هزار   5 متراژ  به  زمینی  در  نیز  کشور  شرق 
73 متر با زیربنایی به وسعت بیش از 7 هزار 
مربع با مساعدت خیرین با بروزترین امکانات 
احداث  خوسف  در  تجهیزاتی  و  ساختمانی 
می شود که کلنگ زنی خواهد شد.شفیعی افزود: 
با همکاری بسیار سازنده و خوب منابع طبیعی 
شهرستان با مجموعه ادارات و مردم خوسف 
برای اولین بار حدود 400 هکتار از اراضی ملی 
شهرستان  تاریخ  در  که  می شود  کاری  نهال 
تثبیت خاک و  امر در جهت  این  بی سابقه و 
جلوگیری از پیشروی کویر و تامین تغذیه دام و 

علوفه دام و شتر در دراز مدت است.

استان  فرودگاه های  خبر-مدیرکل  گروه 
پروازهای مسیر  افزایش  از  خراسان جنوبی 
شنبه  روزهای  در  بالعکس  و  طبس-تهران 
و  داد  خبر  طبس  فرودگاه  از  چهارشنبه  و 
توسط  دی   30 شنبه  از  پرواز  این  گفت: 
می شود.   آغاز  آسمان  هواپیمایی  شرکت 

پیگیری های  با  کرد:  اظهار  سالمی  هادی 
طبس،  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
همچنین  و  استان  فرودگاه های  اداره کل 
گرفته  صورت  تالش های  و  رایزنی ها 
شرکت ها  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل  توسط 
هواپیمایی  سازمان  هوانوردی  موسسات  و 

شرکت  عامل  مدیر  مساعدت  و  کشوری 
یک  چهارشنه  و  شنبه  آسمان،  هواپیمایی 
طبس  فرودگاه  پروازهای  مجموع  به  پرواز 
افزوده شد. وی افزود: پرواز یاد شده از شنبه 
30 دی ماه توسط شرکت هواپیمایی آسمان 
آغاز می شود و هر هفته شنبه و چهارشنبه 

این پرواز در مسیر تهران -طبس - تهران 
اعالم  برنامه  و طبق  پذیرفت  انجام خواهد 
خواهد  ادامه  زمستانی  برنامه  پایان  تا  شده 
خراسان  فرودگاه های  مدیرکل  داشت. 
ساعت  شنبه ها  پرواز  این  گفت:  جنوبی 
 8:۱0 ساعت  در  و  انجام  تهران  از   6:25

را  فرودگاه طبس شده و 8:40 طبس  وارد 
کرد.سالمی  خواهد  ترک  تهران  سمت  به 
عنوان کرد: پرواز چهارشنبه ها ساعت 6:40 
وارد   8:25 ساعت  در  و  انجام  تهران  از 
8:55 طبس  ساعت  و  فرودگاه طبس شده 

را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

دادرس مقدم-معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی 
در اولین کارگروه تخصصی تشکل های مردم 
نهاد با تاکید بر اهمیت سیاست گذاری و برنامه 
کرد:  اظهار  بحران  مدیریت  درحوزه  ریزی 
دولتی  غیر  های  تشکل  توان  از  گیری  بهره 
در مدیریت بحران و استفاده از توان مردم به 
صورت سازمان یافته در دستور کار این کارگروه 
است که با ایجاد و سازماندهی شبکه هماهنگی 
تشکل های مردم نهاد می توان در مدیریت 
کارگروه  رییس  بود.حسینی،  اثرگذار  بحران 
مدیریت  نهاد  مردم  های  تشکل  تخصصی 
اخیر،  حوادث  در  کرد:  اظهار  استان  بحران 
زلزله کرمانشاه و حادثه پالسکو به این نتیجه 

رسیدیم که مدیریت بحران به فرهنگ سازی 
، سازماندهی اجتماعات محلی و توانمد سازی 
و آگاه سازی جامعه هدف نیاز دارد.وی، ایجاد 
ساز و کارهای الزم جهت هماهنگی بین تشکل 
های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی را جزء 
شرح وظایف کارگروه اعالم نمود و بیان داشت: 
تشکیل کمیته های تخصصی مشورتی از بین 
تشکل های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی 
با تعیین وظایف و تقسیم کار از محورهای مهم 
کارگروه می باشد. مدیر کل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری  در این جلسه با ارائه شرح 
وظایف تخصصی کارگروه در مراحل مختلف 
مدیریت بحران اظهار داشت: تهیه خط مشی 

به مراحل  اجرایی مربوط  ها و سیاست های 
مختلف مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت 

در  داوطلب  انسانی  نیروهای  کلیه  از  استفاده 
قالب تشکل های مردم نهاد از اهداف کارگروه 

می باشد. محمودی, دبیر کارگروه تخصصی 
تشکل های مردم نهاد مدیریت بحران استان 

خاطر نشان ساخت: مرحله پیش بینی، آمادگی، 
مقابله و مرحله بازسازی و بازتوانی از مراحلی 

است که در آیین نامه کارگروه به آن اشاره شده 
است.  وی ایجاد و سازماندهی شبکه هماهنگی 
تشکل های مردم نهاد مدیریت بحران در سطح 
استان و تشکیل کمیته تخصص مشورتی از بین 
مدیران تشکل های مردم نهاد و روسای دستگاه 
های اجرائی را از برنامه های مهم کارگروه ذکر 
نمود. خانم محمودی در این جلسه،  ایجاد گروه 
عملیاتی طرح و برنامه تشکل های مردم نهاد، 
زنان و خانواده، حمایت از کودکان، معلوالن و 
گروه های خاص، فوریتهای پزشکی و درمانی و 
ایجاد سایر گروه ها را بر اساس نوع نیاز منطقه با 
همکاری تشکل های اجتماعی و دستگاه های 

اجرایی خواستار شد. 

کشف ۳7 تن انواع مواد مخدر در استان

کارخانهفرآوریمحصوالتکشاورزیدرخوسفراهاندازیمیشود

پروازطبس-تهرانبهپروازهایفرودگاهطبسافزودهشد

بهرهگیریازتوانتشکلهایغیردولتیبرایمدیریتبحرانهایسوانحطبیعی

 عکس : صالحی مقدم

عکس:اکبری
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امام حسین )علیه السالم( فرمودند:
اَلبُکاُء مِن َخشیِة ا... نَجآةٌ مَِن النّاِر 

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است.
)حیات امام حسین)ع( ج 1 /ص 183(

تمديد آگهي مزايده  امالک   6  واحد تجاری و 24 واحد مسكوني در شهر بیرجند )به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 5 ساله بدون کارمزد( و 5 قطعه زمین 
تجاری در بیرجند و 12 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسكونی در نیمبلوک و يك قطعه زمین تجاري در طبس )به صورت نقد(  اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: 6 واحد تجاری 
و 24 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند به صورت 20 درصد نقد و 
مابقي اقساط 5 ساله )بدون كارمزد( و 5 قطعه زمين تجاری در بيرجند 
و 12 قطعه زمين تجاری و 9 قطعه زمين مسكونی در نيمبلوك و يك 
قطعه زمين تجاري در طبس به صورت نقد را با مشخصات مندرج در 
 جدول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت 
آويني-  بلوار شهيد  آدرس:  به  تاريخ  96/11/5  تا  دريافت مدارك 
 روبروي صدا و سيما - اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 2_ 
 مديريت امالك و حقوقی و يا ادارات راه و شهرسازي شهرستان بيرجند و 
 قاين و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك 
را حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 96/11/12 به دبيرخانه مركزي 

ارسال نمايند. ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده  
6 واحد تجاری و 24 واحد مسكوني در شهر بيرجند و 5 قطعه زمين 
تجاری در بيرجند و 12 قطعه زمين تجاری و 9 قطعه زمين مسكونی 

در نيمبلوك و  يك  قطعه زمين تجاري در طبس
 تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در 
 پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.

پاكت الف( اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده 
قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد 
 )با ارائه اصل فيش بانكي ( به حساب شماره 2173712100001 
)سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره 
تكميل  فرم  پاكت ب(1-  و شهرسازي خراسان جنوبي.  راه  كل 

شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای 
متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي 
ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب 
قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در 
جدول ذيل ارسال نمايند. به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 
 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ،

مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. واگذاري واحدهاي تجاري به برنده مزايده به صورت 
انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، 
تنظيم صورتمجلس تفكيكي خواهد بود.  واگذاري واحدهاي مسكوني 
به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت 

 منوط به ارائه پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد خواهد بود.
واگذاري اراضي تجاري و مسكوني پس از واريز وجه توسط برنده مزايده 
 و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد.

در صورت درخواست خريد نقدي پس از اعالم برندگان قيمت بر اساس 
 بهای كارشناس رسمي دادگستري مجدد محاسبه خواهد گرديد.

برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت 
پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينههاي عملياتي اداره كل 
راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي 
را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهای ملك در 
مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان 
دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت 

سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و 
متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه 
شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و 
شارژ واحدهاي مسكوني و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. 
واحدهای تجاری امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد و واحد های 

مسكونی امتياز و انشعابات آب ، برق ،گاز دارد. 
بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 
كه  كساني  شد.  خواهد  انجام  كل  اداره  محل  در   96/11/17
مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين 
باشند حق  و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي 

شركت در مزايده را ندارند. 
مشخصات واحدهای تجاری بیرجند با شرايط 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله )بدون کارمزد(

قیمت پایه مزایده به ازای هر متر مربع با شرایطمساحت اعیان )متر مربع(مساحت عرصه )متر مربع(پالك ثبتيكاربريردیف
 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله

مبلغ قابل پرداخت بابت
 5 درصد ضمانت نامه

آدرس ارسال مداركآدرس ملك

بیرجند - مهرشهر - بلوار همت- همت2 - امام خمینی 9 - بین فرعی 5 و15546481/6430,000,00096,000,0007 اصلیواحد تجاری1
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س بیرجند - مهرشهر- خیابان مهر3- حدفاصل بهجت 18 و20- بین فرعی 3 و 15546381/930,000,00094,500,0005 اصلیواحد تجاری2

بیرجند - موسی بن جعفر )ع( - بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 4324607818,000,00054,000,0003 اصلیواحد تجاری3

بیرجند- موسی بن جعفر )ع( - بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 4324607820,000,00060,000,0001 اصلیواحد تجاری4

بیرجند - الهیه - الهیه 1 - باالتر ازتعاونی مسکن اتحادیه تاكسیرانی4324607818,000,00054,000,000 اصلیواحد تجاری5

سایت اداری - جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(000, 1535/5535/522,000,000589,050 فرعی از 1441 اصلیواحد تجاری6
مشخصات واحدهای مسكونی بیرجند با شرايط 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله )بدون کارمزد(

 مساحت  )مترپالك ثبتيكاربريرديف
مربع( طبقه واحد

 قيمت پايه مزايده به
ازای هر متر مربع

 مبلغ قابل پرداخت بابت
5 درصد ضمانت نامه

 آدرس ارسالامکانات واحدآدرس ملك
مدارك

تراس:6 مترمربع - انباری:2/8 مترمربع - پاركينگ:همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه يازدهم برج شرقی1101/513,000,00065,975,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی1
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تراس:4/3 مترمربع -انباری:2/3 مترمربع-پاركينگ:محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه يازدهم برج شرقی174/612,700,00047,371,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی2

تراس:5/9  مترمربع- انباری:3 مترمربع-پاركينگ:همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه يازدهم برج شرقی1101/912,960,00066,031,200 فرعی از 227 اصلیمسکونی3

تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/6 مترمربع-پاركينگ:همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه هشتم برج غربی1139/212,760,00088,809,600 فرعی از 227 اصلیمسکونی4

تراس:6 مترمربع- انباری:2/9مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه هشتم برج غربی1101/512,440,00063,133,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی5

تراس:5/9مترمربع-انباری:3مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه هشتم برج غربی1101/912,386,00063,106,670 فرعی از 227 اصلیمسکونی6

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه هشتم برج غربی191/912,570,00057,759,150 فرعی از 227 اصلیمسکونی7

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه هشتم برج غربی1128/912,730,00082,044,850 فرعی از 227 اصلیمسکونی8

تراس:6/6 مترمربع-انباری:3/6 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه نهم برج غربی1139/212,900,00089,784,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی9

تراس:6 مترمربع-انباری:2/9 مترمربع-پاركينگ: زيرزمينبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه نهم برج غربی1101/512,900,00065,467,500 فرعی از 227 اصلیمسکونی10

تراس:4/3 مترمربع-انباری:2/4 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه نهم برج غربی174/612,800,00047,744,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی11

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه نهم برج غربی1101/912,660,00064,502,700 فرعی از 227 اصلیمسکونی12

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه نهم برج غربی191/912,750,00058,586,250 فرعی از 227 اصلیمسکونی13

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه نهم برج غربی1128/912,920,00083,269,400 فرعی از 227 اصلیمسکونی14

تراس:6/6 مترمربع-انباری:3/4 مترمربع-پاركينگ:  همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه دهم برج غربی1139/213,100,00091,176,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی15

تراس:6 مترمربع-انباری:2/9 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه دهم برج غربی1101/512,800,00064,960,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی16

تراس:4/3  مترمربع-انباری:2/4 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه دهم برج غربی174/612,700,00047,371,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی17

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه دهم برج غربی1101/912,980,00066,133,100 فرعی از 227 اصلیمسکونی18

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه دهم برج غربی191/912,930,00059,413,350 فرعی از 227 اصلیمسکونی19

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه دهم برج غربی1128/913,050,00084,107,250 فرعی از 227 اصلیمسکونی20

تراس:4/3 مترمربع-انباری:2/3 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه يازدهم برج غربی174/612,710,00047,408,300 فرعی از 227 اصلیمسکونی21

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه يازدهم برج غربی1101/912,960,00066,031,200 فرعی از 227 اصلیمسکونی22

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه يازدهم برج غربی191/912,930,00059,413,350 فرعی از 227 اصلیمسکونی23

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی ياس-طبقه يازدهم برج غربی1128/913,020,00083,913,900 فرعی از 227 اصلیمسکونی24
مشخصات قطعات مسكونی و تجاری نیمبلوک به صورت نقدي

 قيمت پايه هرمساحتپالك ثبتيشهركاربري
متر مربع )ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده
5 درصد قيمت پايه مزايده

 آدرس
ملك

   آدرس تحويل
مدارك

11/275/4582481,008,06512,500,000  اصلینيمبلوكمسکونی1
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2501,000,00012,500,000  11/275/459 اصلینيمبلوكمسکونی2

2481,100,00013,640,000  11/275/440 اصلینيمبلوكمسکونی3

250850,00010,625,000  11/275/425 اصلینيمبلوكمسکونی4

250850,00010,625,000  11/275/426 اصلینيمبلوكمسکونی5

250850,00010,625,000  11/275/439 اصلینيمبلوكمسکونی6

250850,00010,625,000  11/275/460 اصلینيمبلوكمسکونی7

250774,0009,675,000  11/275/408 اصلینيمبلوكمسکونی8

250774,0009,675,000  11/275/409 اصلینيمبلوكمسکونی9

483,200,0007,680,000  11/411/685 اصلینيمبلوكتجاری1

 شهرك
 احداثي

مهر

502,800,0007,000,000  11/411/686 اصلینيمبلوكتجاری2

502,800,0007,000,000  11/411/687 اصلینيمبلوكتجاری3

502,800,0007,000,000  11/411/688 اصلینيمبلوكتجاری4

502,800,0007,000,000  11/411/689 اصلینيمبلوكتجاری5

502,800,0007,000,000  11/411/690 اصلینيمبلوكتجاری6

502,800,0007,000,000  11/411/691 اصلینيمبلوكتجاری7

502,800,0007,000,000  11/411/692 اصلینيمبلوكتجاری8

502,800,0007,000,000  11/411/693 اصلینيمبلوكتجاری9

483,000,0007,200,000  11/411/694 اصلینيمبلوكتجاری10

502,200,0005,500,000  11/411/699 اصلینيمبلوكتجاری11

462,300,0005,290,000  11/411/702 اصلینيمبلوكتجاری12

مشخصات قطعه تجاري طبس
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 قيمت پايهمساحتپالك ثبتيشهركاربري
 هر مترمربع

)ريال(

 مبلغ قابل پرداخت
بابت سپرده

 5 درصد قيمت پايه
مزايده

 آدرسآدرس ملك
   تحويل
مدارك

 4688/1380طبستجاری1
518,000,00020,400,000اصلي

 طبس-
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ميدان معلم

مشخصات قطعات تجاری بیرجند به صورت نقدي
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 پرداخت بابت

 سپرده5درصد
 قيمت پايه

مزايده

 آدرس
ملك

   آدرس تحويل
مدارك

1554/4472/1390156.0123,000,00064,411,500  اصلیبيرجندتجاری1
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س 1554/4472/1390251.5422,000,00056,694,000  اصلیبيرجندتجاری2

1554/4472/1390355.1730,000,00082,755,000  اصلیبيرجندتجاری3

1554/4472/1390550.7525,000,00063,437,500  اصلیبيرجندتجاری4

1554/4472/1390655.7228,000,00078,008,000  اصلیبيرجندتجاری5

    
اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

شناسه آگهی: 131130


