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سرمقاله

صفحه 7

غفلت مسئوالن از 
ظرفیت های مردمی 
برای ایجاد اشتغال
* امین جم

گزارش روزنامه آوا از یک کارآفرین بیرجندی که می 
توان گفت احیاگر کفش بیرجندی است،بازخوردهای 
مطلوبی داشت  چون بسیاری از مردم این گزارش را 
دیدند ودرباره ان اظهار نظر کردندمطمئنا ،مسئوالن 
میراث  چون  مرتبط  ادارات  از  بسیاری  در  مربوطه 
فرهنگی ،فنی حرفه ای واداره کار وتعاون و ...هم این 
گزارش را دیده اند.کفش های مرغوب تولیدی این 
هنرمند،به اقصی نقاط کشور فرستاده می شود .این 
کفش ها آنقدر کیفیت دارند که با برند های گوناگون 

در شهرهای دیگر فروخته  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

آبگیری 4 سد استان آغاز شد

گردهمایی بزرگ 
مهندسان معدن و زمین 
شناسان استان برگزار شد
گردهمایی بزرگ مهندسین معدن و زمین شناسان 
خراسان جنوبی به مناسبت روز بزرگداشت خواجه 
حضور  با  مهندسی  روز  و  طوسی  نصیرالدین 
فردوس،  مردم  نماینده  جنوبی  خراسان  استاندار 
8 صفحه  در  مشروح  سرایان،...  و  بشرویه  طبس، 

خبرنگاران پشت 
سد شورای حفاظت 

از منابع آب
صفحه ۷

برندسازی و بازاریابی از 
اهداف دهکده گیاهان 

دارویی است
صفحه ۷

اینجا گلریزان است؛
ساعت عشق

صفحه 4

درپی نزول رحمت الهی
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آرین شهر رکورد دار بارش ؛ موج جدید بارشی در راه خراسان جنوبی  /کلنگ ساختمان مرکز جهاددانشگاهی استان زده شد/ سد روستای تقاب در رودخانه شاهرود احداث شود / برگزاری گردهمایی یادگیری زبان و رسانه های دیجیتال در بیرجند/ اعزام 31 نفر از اعضای هالل احمر به مناطق آبگرفتگی/صفحه 7

محمد مهاجری :

 احمدی نژاد از روز اول سر اصولگرایان کاله بزرگی 
گذاشت،آواری که بر سر ما خراب شده فعالً برداشتنی نیست

عباس سلیمی نمین:

شورای نگهبان
 بازی احمدی نژاد را برهم زد

نادر قاضی پور:

نمایندگان لیاقت برخورد 
با آقازاده ها را ندارند!

محمد دهقان:

جریان انحرافی
به روحانی رای داده بود

اسحاق جهانگیری:

دولت خالء گفت وگو با اصالح طلبان
و اصولگرایان را پر کند

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

همشهریـان عزیـز
رونمایی و فروش ویژه مانتوهای 

اسپرت، مجلسی )دخترانه و زنانه( 
پوشـاک بـزرگ خانـواده 

چهارشنبه 96/12/9 ساعت 16 منتظرتان هستیم
بلوار مسافر- بعد از ترمینال مسافربری 

جنب مرکز تعویض پالک
  09153621319 - عظیمی

جناب آقای مهندس خوش آیند
مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان جنوبی
درگذشت پدر خانم گرامی تان را حضور شما، خانواده محترم 
و بازماندگان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات 

و رحمت واسعه الهی را مسئلت داریم.

انجمن صنفی کارگران و استادکاران شهرستان بیرجند

ژده
م مژده

حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید محمود موسوی رستگار

حسن اعتماد جامعه دامداران کشور و انتخاب جناب عالی را به عنوان 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران 
که حاصل پیگیری های مجدانه شما در جهت احقاق حقوق دامداران 
کشور می باشد، خدمت شما و همه دامداران تبریک عرض نموده، 

موفقیت و سالمتی روز افزون تان را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی پیام دام نهبندان

پخش سراسری کیال  شعبه بیرجند برای سال آینده بازاریاب آقا و راننده دارای 
کارت هوشمند استخدام می کند.

شرایط: دارای کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی از دیپلم به باال، حداکثر سن 3۵
آدرس: شهرک صنعتی - نبش تولید 6

حضور از 8 تا 10صبح از امروز تا 16 اسفندتلفن: 322۵۵096 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان سید محمد اسالمی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: به همین 
 مناسبت مراسم یادبود سومین روز درگذشت آن عزیز امروز 
سه شنبه 96/12/8 از ساعت 14/15 الی 15/15 در محل 

هیئت ابوالفضلی برگزار می شود، حضور پر محبت شما دوستان و 
سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود. 

از طرف خانواده مرحوم

جناب آقای دکتر مروج الشریعه
استاندار محبوب و مردمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

جناب آقای دکتر  امیر حسنخانی 
نماینده محترم مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه

جناب آقای مهندس ناصری
فرماندار محترم بیرجند

حضور شما سروران ارجمند در جمع صمیمی اعضای نظام مهندسی معدن استان و 
خانواده های ایشان در همایش بزرگ مهندسین معدن و زمین شناسان استان در روز 
مهندسی )5 اسفند ماه( مایه مباهات و دلگرمی تالشگران عرصه معدن استان است 

توفیق روز افزون شما را از ایزد منان مسئلت داریم.

دکتر محمد جوانشیرگیو
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

شهرداری بیرجند به استناد مجوز 96/2382/ش- 96/11/5 شورای اسالمی شهر بیرجند در نظر دارد: رستوران واقع در قلعه پایین شهر 
را به مدت دوسال از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود با درنظر 

گرفتن شرایط ذیل در مزایده مذکور شرکت فرمایند. 
* سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ 21/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل 
سه ماهه  و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی به حساب 100610 بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده ارائه نمایند.  * محل دریافت اسناد: متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.  * مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30( مورخ 
 96/12/20 در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی - بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی - اداره حراست تحویل نمایند.  * مبلغ پایه اجاره کارشناسی: ماهیانه 17/500/000 ریال 
می باشد. * تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10 مورخ 96/12/22 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.  * کلیه هزینه های 
نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. * پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد. * شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد * سایر جزئیات و شرایط در 

اسناد مزایده درج گردیده است. * در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-05632222200 تماس حاصل فرمایید.
محمد علی جاوید- شهردار بیرجند

آگهی مزایده عمومی- نوبت دوم

قابل توجه اعضای محترم سازمان 
نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی 
اعالم تاریخ و مکان برگزاری انتخابات 

شرح در صفحه 2

مشترک گرامی
بودن  قدیمی  اینکه   به  توجه  با 

منازل از  برخی  برق  داخلی   کشی    سیم 
 به خصوص هنگام بارندگی و رطوبت می تواند 
باعث اتصالی  سیم های برق و باعث بروز 
 حوادث برق گرفتگی غیر قابل جبران شود
لذا ضروری است نسبت به بازدید و اصالح 
سیم کشی های داخلی و همچنین نصب فیوز 
محافظ جان بعد از کنتور برق اقدام نمایید. 

روابط عمومی شرکت توزیع
 نیروی برق خراسان جنوبی

یک قطعه زمین سند دار 
محدوده اداره کل راه به فروش می رسد.

091۵6672317 شرکت مهندسین مشاور شهر آب خزر جهت تکمیل کادر فنی خود 
در پروژه های گازرسانی در سطح استان به افراد ذیل نیازمند است.
لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل Info@shahrabkhazar.com  ارسال نمایید. 
برای کسب اطالعات با شماره های  03133۵32۵۵3 -  091۵۵208270 - 09111437۵68 

تماس بگیرید.

* کارشناس صنایع یا مکانیک مسلط به MSP و آشنا به نرم افزارهای 
اتوکد و آفیس آقا یا خانم  یک نفر * کارشناس مسلط به نرم افزار 
اتوکد آقا یا خانم  یک نفر * کارشناس نقشه برداری با حداقل 2 سال 

سابقه ، جهت کار در سطح استان خراسان جنوبی آقا  یک نفر
* راننده با خودروی دو دیفرانسیل به صورت پاره وقت آقا  یک نفر

فروش ویـژه سپهر الکتریک           شرح در صفحه 4
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کاهش ۵۰ درصدی بارش های کشور نسبت به سال گذشته

میزان بارش های ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری تا روز گذشته به ۷۱.۶ میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۵۰.۵ درصدی داشته است. مجموع 
بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر ۹۶( تا ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجم اسفندماه به ۷۱٫۶ میلیمتر رسید. ثبت ۷۱٫۶ میلی متر بارش در سال جاری در حالی 

است که مقدار بارش ها در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۴٫۶ میلی متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان دهنده کاهش ۵۰٫۵ درصدی بارش ها در سال جاری است

غفلت مسئوالن از ظرفیت های 
مردمی برای ایجاد اشتغال

* امین جم

ها  (این کفش  اول  از صفحه  ...)ادامه سرمقاله 
گوناگون  های  برند  با  که  دارند  کیفیت  آنقدر 
شوند.جالب  می  فروخته  دیگر  شهرهای  در 
توسط  هنرمند  این  های  کفش  بدانیم  است 
شود. می  استفاده  هم  جمهوری  ریاست  گارد 
مرغوب  انچنان  وی  محصوالت  از  برخی 
ایتالیایی  مارک  دیگر  شهرهای  در  که   است 
رود. می  فروش  قیمت  چندبرابر  و  خورد  می 
بسیاری از خریداران بعد از دیدن کیفیت کفش 
کنند  می  تصور  بیرجندی  کارآفرین  این  های 
کارخانه ای عظیم در پشت برند »کفش جوان 
دیگری  چیز  حقیقت  دارد.اما  بیرجند«وجود 
خود  کفاشان  دیگر  همراه  به  هنرمند  است.این 
به  مشغول  شهر  فرسوده  بافت  در  ای  خانه  در 
را  مقاومتی  اقتصاد  اند.وی که در عمل  فعالیت 
از حداقل حمایت های  به ورطه ظهور رسانده، 
مسئوالن تاکنون بی نصیب  مانده است!چندین 
وام  از  مختلف  و  رنگارنگ  های  وعده  مرتبه 
های درصد پایین به وی داده شده اما هیچکدام 
این  اگرچه  میان  این  در  است.  نشده  عملی 
است  نشده  دلسرد  کار  از  غیرت  با  همشهری 
عمل  عیار  کشف  برای  هم  ازمونی  میدان  اما 
است  شده  گشوده  گوناگون  ادارات  مسئوالن 
واقعییت  است  مناسب  خیلی  که  مسوالنی   .
را در عرصه جامعه ومیان همین  موجود جامعه 
های  بازدید  باید   که  کسانی  بیابند   مردم 
میدانی در خیابان ها داشته و گوش های خود 
مطرح  مسائل  کردن  دنبال  و  شنیدن  برای  را 
شده توسط مردم  تیز کنندو وقتی برای دیدن 
امیر  دهند  اختصاص  هم  هنرمند   این  امثال 
عرصه  این  در  بااستعمار  مبارزه  قهرمان  کبیر 
درس بزرگی برای همه مدیران ما دارد او زمانی 
رفت  تهران  بازار  روز  ان  صنعتگران  سراغ  به 
واز انهاخواست  برای قطع وابستگی به  بیگانه 
خود سماور بسازند هزینه های ایتن کار را هم 
تقبل کردو   حاال در روزهایی که شعار اقتصاد 
مقاومتی زیاد شنیده می شود این    هنرمند و 
کارآفرین بیرجندی در عین مشکالت مختلف و 
سنگ اندازی هایی که برای گسترش فعالیتش 
 ۱۰۰ برای   اشتغال  ایجاد  امکان  شود،از  می 
اشتغالی  معجزه  یعنی  این  دهد   می  خبر  نفر  
بخش  فعال  یک  توسط  محروم   استانی  برای 
توسعه   برای  همکاری  قطع  طور  به  خصوصی. 
وصنعت  هنر  تواند  می  گاهها  کار  گونه  این 
همین  در  بارها  آوا  روزنامه  کند    احیا  را  ما 
گزارش  و  مطلب  بیرجندی  احیای کفش  زمینه 
نکرند. ای  توجه  وقت  مسئوالن  اما  بود  نوشته 
همین  ازمیان  فردی  که  حاال  هم   نهایت  در 
احیای   و  بخش  این  در  فعالیت  به  مردم شروع 
صنعت کفش 2۰۰ - ۳۰۰ ساله بیرجندی کرده 
ما   مسئوالن  و  شود  نمی  حمایتی  هیچ  است. 
قدر همین نیروهای بومی  را نمی دانند،چگونه  
به  را  ها  استان  سایر  صنعتگران   خواهند  می 
ما   »اگر  گفت  اماباید  است  بکشانند؟تلخ  استان 
مسئوالن مابیل زن بودند،باغچه خودمان را بیل 
می زدند!«.این کار جدای ازاین کنایه ظنز طنز    
ایجاد  برای  راه  ترین  صرفه  وبه  کار  بهترین 
اشتغال وحفظ وپرورش استعدادهای بومی است 

اخذ مالیات از خانه های خالی 
به کجا رسید؟

معاون سازمان امور مالیاتی: علی رغم مکاتبه چندین 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  با  اقتصاد  وزارت  باره 
جهت  در  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  پیگیری 
دریافت مالیات از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی 
در کل کشور، ولی این مکاتبات بی پاسخ مانده است

 تورم تولید کننده دو رقمی شد

بر اساس اعالم بانک مرکزی، نرخ تورم تولید کننده در 
بهمن به ۱۰.2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ 

درصد افزایش نشان می دهد.

مالیات، عیدی و پاداش کارمندان و 
کارگران چقدر است؟

چند نکته اساسی در مورد عیدی و پاداش سالیانه 
وجود دارد که کارمندان و کارگران باید بدانند.با توجه 
و  دستگاه ها  سال  هر  پایانی  ماه های  در  آنکه  به 
کارفرمایان مکلفند عیدی و احیانا پاداش به کارمندان 
در مورد  اساسی  نکته  بدهند، چند  و کارگران خود 
عیدی و پاداش سالیانه وجود دارد که آگاهی از آن 
خالی از لطف نیست.اول: عیدی کارگران مشمول 
قانون تامین اجتماعی برابر است با دو برابر مزد ثابت 
به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق وزارت کاری 
بیشتر نشود.دوم: عیدی به نسبت کارکرد به افراد 
تعلق می گیرد.سوم: افرادی که زیر یکسال کارکرد 
می گیرد.  تعلق  آنها  به  کامل  معافیت  یک  دارند، 
)طبق نظر دفتر فنی حسابرسی سازمان امور مالیاتی(
چهارم: عیدی مشمول مالیات و معاف از بیمه است.
پنجم:  چنانچه عیدی بیشتر از سقف پرداخت شود، 
مازاد آن مشمول بیمه می شود.ششم:  عیدی و پاداش 
طبق ماده ۹۱ بند ۱۰ به میزان یک دوازدهم معافیت 
مالیاتی دارد )یعنی 2میلیون تومان(هفتم: در سال 
ریال  با ۱۸،۵۹۸،۶2۰  است  برابر  ۹۶ حداقل عیدی 
و حداکثر آن 2۷،۸۹۷،۹۳۰ ریال محاسبه شده است.

زمان واریز سود سهام عدالت
 برای گروه های باقیمانده

تا  گفت:  خصوصی سازی  سازمان  رییس  مشاور 
که  سهامداران  از  باقی مانده  گروه  دو  سال  پایان 
شامل روستاییان، عشایر و کارمندان و بازنسشتگان 
حساب  تسویه  هستند  لشگری  و  کشوری 
سازمان  رییس  مشاور  شد.جعفرسبحانی،  خواهند 
خصوصی سازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
اظهار داشت: تسویه حساب مربوط به گروه کارگران 
فصلی و ساختمانی انجام شد البته ۱۶ گروه دیگر از 
مشمولین در روز ۱۱ بهمن ماه تسویه حساب شدند که 
شامل خبرنگاران، تاکسیرانان، مددجویان کمیته امام، 
خدام مساجد و زنان سرپرست خانوار بودند. سبحانی 
با بیان اینکه تنها دو گروه باقی می مانند که تا پایان 
سال تسویه حسابشان انجام خواهد شد،تصریح کرد: 
همچنین درصددیم تاپایان سال دو گروه باقی مانده 
مربوط به روستاییان ، عشایر ، کارمندان و بازنشستگان 
دولت نیز تسویه حساب شوند، در غیر این صورت 
موکول  آینده  سال  ابتدای  به  آنها  حساب  تسویه 
خواهد شد. وی افزود: همچنین آیین نکوداشتی در 
خصوص ساماندهی سهام عدالت در 2۰ اسفندماه 
با حضور مشمولین و مسئولین برگزار خواهد شد.

سرمقاله

برگزاری آزمون سالمت روان  برای پایه هفتم و هشتم

آزمون  برگزاری  از  پرورش،  و  آموزش  وزارت  تربیتی  امور  مدیرکل 
مسعود شکوهی  داد.  خبر  و هشتم   هفتم  پایه  برای  روان  سالمت 
اولین  برای  امسال  گفت:  آموزان  دانش  پذیری  خطر  نقشه  درباره 
آزمون سالمت  هشتم  و  هفتم  پایه  آموزان  دانش  تمامی  برای  بار 
روان برگزار می شود.وی افزود: آزمون در بخش های مختلف است. 
مناطق  اختیار  در  آزمون  برگزاری  از  هفته  یک  از  پس  ها  تحلیل 
قرار می گیرد. مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
همچنین آخرین خود اظهاری های دانش آموزان در اختیار مدرسه 
برنامه ریزی کنند. آموزان  تا در بهداشت روان دانش  قرار می گیرد 
وی یاد آور شد: همچنین می توانیم از آسیب ها پیشگیری کنیم 

یا اگر مشکلی وجود دارد رفع کنیم.

پرداخت اولین عیدی 
به بازنشستگان روستایی و عشایر

محمد رضا واعظ  مهدوی مدیر عامل صندوق روستایی و عشایر گفت: صندوق 
بیمه اجتماعی در حال حاضر دارای ۵2 هزار مستمری بگیر است که تمام این 
افراد امسال در هفته اول اسفند ماه حقوق و عیدی خود را دریافت کرده اند.وی 
افزود: مستمری بگیران صندوق شامل بازماندگان بیمه شدگان، از کارافتادگان و 
بازنشستگان هستند که در صورت داشتن سابقه کمتر از ۶ ماه  2۰۰هزار تومان 
و در صورت داشتن حداقل یک سال سابقه ۵۰۰ هزار تومان بعنوان عیدی 
دریافت کرده اند. هم چنین حقوق کلیه مستمری بگیران صندوق در اسفند 
ماه به همراه عیدی به حساب بانکی اعالم شده این افراد واریز شده است.

به گفته واعظ مهدوی، نخستین گروه از بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر که بیش از ۱۳ هزار نفر هستند برای اولین بار 

امسال حقوق وعیدی پایان سال خود را دریافت کردند.

پایان امسال آخرین مهلت برای قانون جریمه 
مشموالن غایب

قانون جریمه  برای  به عنوان آخرین مهلت  امسال  پایان  نوروزی  سردار 
مشموالن غایب خبر داد و گفت: کسانی که بیش از ۸ سال غیبت دارند و 
واجد شرایط استفاده از قانون معافیت از خدمت سربازی می شوند فقط تا پایان 
اسفند ماه امسال مهلت دارند به مراکز پلیس+۱۰ مراجعه و با پرداخت جریمه 
های تعیین شده براساس مصوبه امسال کارت معافیت خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه ابالغیه جدیدی برای اجرای 
این طرح در سال آینده به این سازمان اعالم نشده افزود: اجرای طرح مذکور در 
سال آینده نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و ابالغ 
ستادکل نیروهای مسلح است.سردار نوروزی  اظهار داشت : کسانی که پدر یا 
مادر آنها دارای سابقه 2۸ و 2۹ ماه حضور در جبهه باشند می توانند با مراجعه 

به  به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام کنند.

شورای نگهبان بازی احمدی نژاد را برهم زد

تالش  احمدی نژاد  می گوید:  سلیمی نمین  عباس 
وابسته  حلقه  و  گروه  در  را  قدرت  که  کرد  زیادی 
به خود حفظ کند. شورای نگهبان با تایید نکردن 
صالحیت آقای مشایی و بقایی، طبعا بازی ایشان 
را برهم زد.وی افزود: آقای احمدی نژاد قصد داشته 
فردی را که دارای پرونده سنگین مالی بوده بعنوان گزینه ریاست جمهوری 

معرفی کند و ایشان را بعنوان رییس جمهور ایران تحمیل کند.

 قوه قضائیه به موقع با احمدی نژاد برخورد خواهد کرد

عباس امیری فر با تأکید بر اینکه »قوه قضائیه به موقع خودش با احمدی نژاد 
برخورد می کند« گفت: »البته نظام نمی خواهد افراد به راحتی از دامنش دور شوند. 
باالخره احمدی نژاد ۸ سال رئیس جمهور کشور بود و سوابقی داشته است؛ باید با 
ایشان اتمام حجت صورت گیرد و با درایت و تدبیر در این مورد اقدام شود.مخصوصًا 
آنان روشنگری شود. باید برای  بنابراین  اینکه کسانی طرفدار ایشان بودند 

دهقان: جریان انحرافی به روحانی رای داده بود

نماینده مجلس درباره ریشه های شکل گیری فساد در بین 
برخی از مسئوالن می گوید: دولت روحانی برآیند دولت 
میرحسین موسوی، دولت کارگزاران و دولت اصالحات 
به  هم  انحرافی  جریان  و  احمدی نژاد  ظاهرا  و  است 
روحانی رای داده بودند.دهقان افزود: وزرای روحانی به 
لحاظ روحی از خوی مردمی و روحیه انقالبی فاصله گرفته اند و فرزندان شان بزرگ 
شده اند و بسیاری از آنها گرفتار ثروت اندوزی بوده و قطعا نمی توانند کشور را اداره کنند.

 نمایندگان لیاقت برخورد با آقازاده ها را ندارند!

در  صرفه جویی  به جای  متأسفانه  گفت:  پور  قاضی 
کشور، اعتبارات را صرف جشنواره های متعدد بی خود و 
مسافرت های بی حساب برای آقازاده ها می کنیم و بنده 
اعتراف می کنم ما نمایندگان لیاقت برخورد با این افراد را 
نداریم و شما جوانان به عنوان آینده سازان این کشور حق 
دارید ما را محاکمه و بازخواست کنید. وی با بیان اینکه دولت آقای روحانی پیر و خسته 
است؛ گفت: وزرای دولت توان و روحیه رسیدگی به درخواست های مردم را ندارند

نیویورک تایمز: اروپایی ها با اصالح برجام موافقت کردند

با  ارتباط  در  تغییرات  برخی  انجام  با  اروپایی  در مطلبی مدعی شد که کشورهای  آمریکایی  روزنامه  برجام،  بودن  تغییر  زمینه غیرقابل  در  ایران  تاکیدات  علیرغم 
دارد،  ادامه  ملل  سازمان  در  کشور  این  نماینده  تا  گرفته  رئیس جمهور  از شخص  آمریکایی  مقام های  برجامی  ضد  اظهارات  که  حالی  کرده اند.در  موافقت  برجام 
این  جدید«.در  باب  یک  )ایجاد(  می کنند:  پیشنهاد  دیگری  راه حل  اروپایی ها  ایران؟  توافق  کردن  »بازنویسی  کرد:  منتشر  عنوان  این  با  گزارشی  تایمز  نیویورک 
توافق شدند  برای حفظ  اروپایی  پایتخت های  آمدن فوری  ایران، سبب گردهم  توافق هسته ای  پاره کردن  برای  ترامپ  رئیس جمهور  آمده است؛ »تهدید  گزارش 
البته نه با بازنویسی کردن آن، بلکه با ایجاد یک توافق به منظور توقف برنامه موشک بالستیک ایران و دائمی کردن محدودیت های این کشور برای تولید سوخت هسته ای.

معاون اول رئیس جمهور   اسحاق 
جهانگیری گفت: امروز کشور ما با 
است  مواجه  زیادی  ابرچالش های 
اقتصادی،  مختلف  حوزه های  که 
سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
چالش  بین المللی  و  داخلی  چه 
چالش ها،  این  کنار  در  ولی  داریم 
فرصت های خوبی هم وجود دارد. 
کشور ما غنی ترین کشور در زمینه 
منابع طبیعی است و از استراتژیک 
نیروی  و  داریم  خوبی  جایگاه 
می توانیم  اینها  با  فعال.  انسانی 
بر چالش ها غلبه کنیم ولی پیش 
سرمایه  ترمیم  فکر  به  باید  آن  از 
برای  مساله  این  باشیم.  اجتماعی 
گروه ها  بین  که  است  حیاتی  ما 
و  دولت  و  ملت  مختلف  اقشار  و 
آغاز  ملی  گفت وگوی  نخبگان 
شود. و کتابخانه ملی مکان خوبی 

گفت وگوها  این  برای شکل گیری 
از  گفت وگو  متاسفانه  است. 
به  و  شده  حذف  ما  کار  دستور 
فشار  که  آورده ایم  روی  تعارض 

سنگینی را به جامعه وارد می کند.
کرد:  تاکید  پایان  در  جهانگیری 
را  نقد  این  هم  خودمان  به  ما 
دولت  عنوان  به  که  می کنیم  وارد 
اصولگرایان،  با  گفت وگویی 
نداریم  نخبگان  و  طلبان  اصالح 

کنیم.  پر  را  گفت وگو  خال  باید  و 
نشدنی  ممکن  چالش ها  از  عبور 
و  اقتصادی  اصالحات  و  است 
در  بیفتد  اتفاق  باید  که  سیاسی 

ممکن  موجود  چارچوب  همین 
نیاز  پیش  عنوان  به  ولی  است 
ترمیم  را  اجتماعی  سرمایه  باید 
کنیم  باز  را  باب گفت وگو  و  کنیم 
با همدلی و همراهی  که مطمئنم 
می شود. ممکن  کشور  نخبگان 

یک فعال سیاسی اصولگرا با اظهار 
اینکه »احمدی نژاد از روز اول یعنی 
از سال ۸2 که شهردار تهران شد سر 
گذاشت«  بزرگی  کاله  اصولگرایان 

گفت: »احمدی نژاد این تصویر را ایجاد 
می کرد که قبلی ها همه دزد، ظالم و 
بد بودند و فرشته نجاتی آمده و قرار 
است همه را نجات دهد.«مهاجری با 
بیان اینکه » احمدی نژاد امروز روی 
واقعی خود را نشان داده است« اظهار 

کرد: »اصولگرایی جریانی است که در 
حمایت از احمدی نژاد به شدت صدمه 
و ضربه دید. اینکه می بینید هنوز در 
جریان اصولگرا در مواجهه با احمدی نژاد 

سردرگمی وجود دارد به این دلیل است 
ناحیه  از  ضربه ای  چه  می دانند  که 
احمدی نژاد خورده اند و خواهند خورد.«

محمد مهاجری افزود: »اگر احمدی نژاد 
که  آورد  بالیی  کشور  اقتصاد  سر 
سر  بر  نیست،  مداوا  قابل  سال ها 

ریخت.  مرگ  آوار  هم  اصولگرایان 
و  برافرازند  قد  نمی توانند  اصولگراها 
خودشان را به این زودی ها از تأثیرات 
که  آواری  دهند.  نجات  احمدی نژاد 
فعاًل  خراب شده  اصولگرایان  سر  بر 
از  اصولگرایان  و  نیست  برداشتنی 
همین نگرانند. ترس و وحشتی که از 
این ناحیه وجود دارد به این دلیل است 
که مبادا جریان اصولگرایی هویت و 
موجودیتش را از دست بدهد. همین 
مساله باعث آشفتگی دیدگاه ها شده 
است؛ بنابراین باید به جریان اصولگرا 
که هنوز از ضربه ها گیج است فرصت 
داد تا خود را بازسازی کند و نسبت به 
احمدی نژاد موضعی پیدا کند که آن 
موضع بتواند ضمن اینکه احمدی نژاد 
را از دایره اصولگرایی خارج می کند، 
و  سنگین  بار  این  از  زا  اصولگرایان 
دهد.« پیدا  نجات  سنگین  ضربه 

جهانگیری:باید به فکر ترمیم سرمایه اجتماعی باشیم،
 دولت خالء گفت وگو با اصالح طلبان و اصولگرایان را پر کند

مهاجری : احمدی نژاد از روز اول سر اصولگرایان کاله بزرگی 
گذاشت،آواری که بر سر ما خراب شده فعاًل برداشتنی نیست

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

»آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي«

آرای شماره 139660308002000746 و 139660308002000745 و 139660308002000744 - 1396/11/29 صادره  برابر 
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.  بخش 11 : خانم خدیجه اكبرزاده فرزند حسين به شماره شناسنامه 
211 صادره از قاین به شماره ملي 0888503172 در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 70.50 مترمربع در قسمتی از پالك یك - اصلی 
بخش 11 قاین واقع خيابان شهيد كالهدوز )ده دستگاه ( - محل آسياب فعلی خریداري )مع الواسطه( از مالكين رسمي علی جمعه و سردار 
و زوجه علی جمعه. خانم خدیجه اكبرزاده فرزند حسين به شماره شناسنامه 211 صادره از قاین به شماره ملي 0888503172 در ششدانگ 
یكباب مغازه به مساحت 88.80 مترمربع در قسمتی از پالك یك - اصلی بخش 11 قاین واقع خيابان شهيد كالهدوز )ده دستگاه ( - جنب 
آسياب شفيع نژاد خریداري )مع الواسطه( از مالكين رسمي علی جمعه و سردار و زوجه علی جمعه. خانم خدیجه اكبرزاده فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 211 صادره از قاین به شماره ملي 0888503172 در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 27.50 مترمربع در قسمتی از 
پالك باقيمانده 2 و 3 - اصلی بخش 11 قاین واقع خيابان شهيد كالهدوز )ده دستگاه ( - جنب آسياب شفيع نژاد خریداري )مع الواسطه( 
از مالكين رسمي علی جمعه و سردار و زوجه علی جمعه. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 96/12/۰8              تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/24  
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

۰۵6۳2۳2۳1۷9 - ۰91۵۳6۳4۷6۷

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

فهرست الفبایی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای رشته معدن

سال تولد مقطع تحصيلی رشته تحصيلی نام رديف نام خانوادگی

1358 دكترا معدن احمد آریافر 1

1335 دكترا معدن محمد جوانشير گيو 2

1355 ليسانس معدن سيد رضا حقانی ثانی 3

1332 دكترا معدن محمد شيوا 4

1352 ليسانس معدن محمد رضا فرحبخش 5

1355 ليسانس معدن علی كشوری 6

1348 دكترا معدن غالمرضا نوروزی 7

فهرست الفبایی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای رشته زمین شناسی
سال تولد مقطع تحصيلی رشته تحصيلی نام نام خانوادگی ردیف

1334 ليسانس زمين شناسی محمد حسين اخوان صفار 1

1345 فوق ليسانس زمين شناسی محمد هادی اشراقی 2

1347 فوق ليسانس زمين شناسی مهدی تقریبی 3

1349 دكترا زمين شناسی احمد رضا خزاعی 4

1358 فوق ليسانس زمين شناسی زهرا خواجه ميری 5

1352 فوق ليسانس زمين شناسی مرتضی جاللی فرد 6

1351 ليسانس زمين شناسی اسماعيل زمانی 7

1348 ليسانس زمين شناسی رضا سجادی طبسی 8

1341 ليسانس زمين شناسی عباس محمودی 9

1352 دكترا زمين شناسی محمد ناظمی 10

پيرو اطالع قبلی فهرست داوطلبان عضویت در هيئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی ، 
تاریخ و مكان برگزاری انتخابات  به شرح ذیل اعالم می گردد. الزم به ذكر است افرادی مجاز به شركت در 

انتخابات خواهند بود كه حق عضویت خود را تا پایان وقت اداری 96/12/9 پرداخت نمایند.
زمان برگزاری : پنجشنبه 96/12/1۰ از ساعت 9 الی 16     

 مکان برگزاری : 1 - بیرجند - خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت ، معدن و تجارت - ساختمان شهید 
مطهری - سالن اجتماعات شهید رئوفی  2 - طبس - اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان طبس

جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت سازمان نظام مهندسی معدن به آدرس ime.org.ir مراجعه نمایيد. 
همراه داشتن كارت عضویت یا كارت شناسایی معتبر الزامی است.

هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی معدن
 استان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یكباب منزل پالك 95 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بيرجند واقع در اراضی دهلكوه مورد تقاضای خانم ساره دستگردی در روز 
دوشنبه 1396/12/28 ساعت 10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذكر 
بوسيله این آگهی اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یك از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 

ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی كه در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف یك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

 علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به این اداره تسليم نمایند. تاريخ انتشار: 1۳96/12/۰8  

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
                  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

»آگهي موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي 
فاقد سندرسمي«

برابرراي شماره 139660308002000743 - 1396/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم مریم تنها فرزند رضا به شماره شناسنامه 
3458 صادره از تهران به شماره ملي 0073884219 در ششدانگ یكباب منزل به مساحت 230.40 مترمربع قسمتی از پالك 317 و 
339 - اصلي بخش 11 قاین واقع در قاین - خيابان امام خمينی 13 خریداري )مع الواسطه( از مالك رسمي آقایان محمدعلی )حاجی 
نژاد( و مهدی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود و در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند ازتاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 

است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1۳96/12/۰8         تاريخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/12/24

علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 8 اسفند 1396* شماره 4016

ساماندهی و استقرار دست فروشان بیرجند
صدا و سیما-دست فروشان و خرده فروشان میوه و تره بار از امروز در دو مکان شهر بیرجند ساماندهی و مستقر شدند. شهردار منطقه یک بیرجند گفت: برای ساماندهی دست فروشان و خرده فروشان 
میوه و تره بار، واقع در خیابان جمهوری، مصلی و بازار بیرجند، دو مکان واقع در بازار رجایی و کوچه شهید خائف راه اندازی شد. توانا با بیان اینکه در مجموع این دو مکان ظرفیت حضور 60 نفر از 

دستفروشان را دارد، افزود: 40 نفر در بازار رجایی و  20 نفر در کوچه شهید خائف واقع در منتظری 22/4 مستقر می شوند. وی گفت: برای آماده سازی این مکانها 20 میلیون تومان هزینه شده است.
 در روزنامه خوندم یکی از مسوولین گفته رسانه ها
انتخاب  مثل  افتاده  پا  پیش  مسائل  با  را  مردم 
و  اند  کرده  سرگرم  بومی  غیر  یا  بومی  مدیران 
 توسعه را عقب می اندازند اما ما مردم فکر می کنم
 شاید خود مسوولین با زدن این حرف ها می خواهند
به  که  کنند  دیگری  موضوعات  سرگرم  را  مردم 
از  نکرده  خدای  هم  را  فرمانداران  زودی  همین 
مشهد وارد نمایند و کلیه امور در دست خودشان 
از   . نادان فرض نکنید  را  . لطفا مردم  قرار گیرد 
مردم  حق  به  مطالبات  طرح  بابت  هم  ها  رسانه 
تشکر می کنم اگر رسانه ها نباشند در سایه وفاق  
به اصطالح به وجود آمده و خالی کردن فضا از نقد 
متاسفانه اقداماتی انجام می شود که نه می توان 
گفت و مطئمنا آوا هم جرات چاپ آن را نخواهد 
از  ضمنا   . باشیم  داشته  صداقت  لطفا   . داشت 
بزرگواران و سیاست مردان استان هم می خواهیم 
قبل از اینکه صدای برخی موارد دربیاید کمی در 

حمایت های ساده انگارانه خود تجدید نظر کنند 
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم، لطفا موضوع بریدن درختان تقاطع قدس 
و غفاری به بهانه ایجاد مسیر گردشی را بررسی 
نمائید. اگر کارشان مشکلی نداشته چرا برخالف 
برای  را  درخت  بریدن  حتی  که  رهبری  فتوای 
روز  سحرگاه  در  داند  جایزنمی  مسجد  ساخت 
یکشنبه به دور از چشم مردم درختان را بریده اند.
915...891  
کجا  به  نمایشگاه  های  افغانستانی  موضوع 
مردم  های  خواسته  به  نسبت  مسئوالن   رسید؟ 
بی تفاوت هستند نمی توانند کاری کنند بگویند 
خودمان دست بکار شویم، بی کفایتی مسئوالن را 

جبران کنیم ، به شدت هم پیگیر هستیم.
903...066
برادران پلیس ، بیشتر از اینکه به فکر جریمه مردم 
در بلوار امام رضا یا در کمربندی های شهر هستید 
به فکر سالمتی مردم در مکان های حادثه خیز 
هایی جریمه  از  درصدی  تا  باشید  ها  جاده   در 

 که سر سفره ی بودجه می آید حالل باشد
915...709
مثال قرار بود خیابان کنار مصلی باز شود و قدری 
برای  واقعا  شود  کمتر  فرزان  محله  مشکالت 
استانداری، فرمانداری، شهرداری و همه آن هایی 
که بدون وجدان کاری فقط حرف زدند و مردم را 

مسخره کردند متاسفیم.
936...406
شما  توانایی  یعنی  متاسفم  شهرداری  برای  واقعا 
هفته  یک  توانستید  فقط  که  است  حد  این  در 
دستفروشان کنار مصلی جمع کنید، چرا از فضای 
چهارشنبه بازار که بقیه ایام هفته بالاستفاده است 

براس اینکار استفاده نمی شود.
915...583
باسالم.مجلس برای سیگار در سال آینده مقداری 
افراد  عده  متاسفانه یک  کرد.  بینی  پیش   مالیات 
بی جنبه و محتکر از االن سیگارها انبار کردند تا 
چند روز دیگر با قیمت گزاف بفروشند و عده ای 
هم از االن گران به مشتری می دهند و بی جهت 
توجیه می کنند. باالخره سیگاری ها هم انسانند و 

تابع همین کشور. بیشتر نظارت کنید تو را خدا.
915....937
سالم برای معاینه فنی خودرو وقتی زیر ساختها در 
استان فراهم نیست و بایستی دو تا  سه روز االف 
شد، برای معاینه کپسول گاز و مرکز معاینه فنی 

مسئولین فکری بکنند لطفا
915...348
و سازمان  از شهرداری  گردد  تشکر می  و  تقدیر 
تعدادی  با بستن  میادین و میوه که نظم خاصی 
از دربهای چهارشنبه بازار به این مکان داده اند که 

باعث کاهش سد معبر شده است.
915...297
با سالم و تشکر از همه ی دست اندرکاران شورای 
اسالمی و دهیاری دستگرد که با تدفین دوشهید 
گمنام در بوستان شهدای گمنام دستگرد واقعا حال 
وهوای فرهنگی و مذهبی به این منطقه بخشیدند 
و مردم عزیز هم در تشییع وتدفین باجمعیت بسیار 

باالی خود میزبان خوبی برای شهدا بودند.
915...313
باران رحمت باعث شادی  به لطف خدای بزرگ 
و خوشحالی مردم بیرجند و حومه قرارگرفت، اما 
افسوس که این رحمت الهی در رودخانه ها هدر 
می رود و کسی نیست جلویش را بگیرد تاجبران 
مناطق  در  سدها  بستن  با  شود.  ها  خشکسالی 
کوهستانی اعم از روستاهای باالتر از بند امیر شاه 
وبند دره وغیره  میشود از هدر رفتن آب جلوگیری 

شود اما کسی به فکر نیست.
915...754
داروخانه .... مبلغ اضافه از بیمار میگیرد من یک 
دارو را از داروخانه های دیگر می گیرم خیلی کمتر 
میشود ، مثال مبلغ داروهایی که گرفتم شده 3100 
تومان اما داخل فاکتور 3500 تومان تعرفه خدمات 
دارویی ثبت شده! انصاف نیست که برای 3000 
پرداخت  تعرفه  هزینه  تومان   3500 دارو  تومان 

کنیم یعنی 6600 تومان!
915...443
شهردار  و  جاوید  آقای  بیرجند  محترم  شهردار 
حال  داریم  تقاضا  شما  از  توانا  آقای  یک  منطقه 
که توانایی برخورد با پدیده دستفروشی افاغنه غیر 
مجاز نیست تا کسبه هم مثل آن ها به دستفروشی 
روی نیاوردند کاری بکنید آن ها نه جواز دارند نه 
اجاره می دهند نه عوارض و نه حق عضویت و نه 
مالیات نه پول برق  و آب و... مواردی که کسبه 
جایی  است  معلوم  دیگر  خب  کنند  می  پرداخت 

برای رقابت نمی ماند.
915...423

رضایی- زیبایی برای هر جامعه های الزم و ضروری است 
و انسان با زیبایست که بر روزمرگی ها و مشکالت پیش رو 
فایق می آید ،این زیبایی می تواند یک منظره ی سرسبز ، به 
همراه کوچ پرندگان باشد ویا صدای شرشر آب در صخره ای 
و یا هم منظره ای ساخت دست هنرمندی چیره دست که  در 
عین سادگی چشم نواز و تاثیر گذار است.هنرمندان همیشه 
سعی داشته اند که این زیبایی ها را در قالب های متنوع هنری 
مانند نقاشی ،موسیقی ،خوشنویسی ،معماری و... به تصویر 
بکشند تا بیینده ی ان  برای لحظه ای هم شده ،ازگرفتاری 
ها فارغ شود و لذت ببرد.  در شهر ما هم این روزها با نزدیک 
شده به  بهار در گوشه ای از شهر تعدادی هنرمند خوش ذوق 
دور هم جمع شده اند و در نمایشگاه ی با نام  “ کوچک 
زیباست” به ارائه اثار هنری در زمینه ی خوشنویسی و نقاشی 
پرداخته اند.این نمایشگاه که تا 11 اسنفند ماه فعال خواهد بود، 
به همت موسسه فرهنگی و هنری “رباب “برپا شده است،در 
نمایشگاه “کوچک زیباست “که یک نمایشگاه گروهی است 
حدود 60 تابلو در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است 
.خالقان این آثار 8هنرمند خانم و اقای همشهری هستند که در 
گفتگو با خبرنگار ما درباره ویژگی های آثار واهداف برگزاری 

نمایشگاه سخن گفتند.

ارائه اثار سه نسل  از هنرمندان 

عسکری رییس موسسه رباب بیان می کند :این موسسه 
از شروع فعالیت، نمایشگاه های متعددی را در حوزه هنرهای 
تجسمی برگزار کرده است 
و این دومین نمایشگاه با 
عنوان “کوچک زیباست” 
که با موضوع نوروز و بهار 
 ، است  برگزاری  حال  در 
یک  که  بوده  این  هدف 
کار گروهی اتفاق بیفتد و 
هنرمندهای از نسل های 

متفاوت در کنار هم به ارائه آثار بپردازند.
او ادامه می دهد: در این نمایشگاه هنرمندانی که در باالترین 
هستند،شرکت  خودشان  هنری  های  کیفیت سبک  سطح 
کرده اند،که تجربه ای خوب برای هنرمندان و همچنین برای 
مجموعه رباب است و  زمینه ای برای فروش اثار هنری و 
رونق چرخه اقتصاد هنری در حوزه ی هنرهای تجسمی فراهم 
شود و مردم بتوانند یک اثر هنری را که ساخته دست هنرمندان 

بومی و نمودی از فرهنگ استان است را خریداری کنند.
اینجا  از هنرمندان در  بیان می کند: سه نسل  عسکری 
مکان  این  به  هم  مردم  وقتی  و  اند  شده  جمع  هم   کنار 
های  سبک  در  هنری  کارهای  انواع  از  تنوع  با  آیند  می 
“کوچک  نمایشگاه  است  قرار  شوندو  می  رو  روبه  مختلف 
تا مردم برای  خرید  زیباست” اسفند هر سال برگزار شود 
کارهنری به این مکان مراجعه کنند. عسکری که مدرس 
 موسیقی هم است در ادامه گالیه ای را هم مطرح می کند و 
می گوید : در حوزه های هنرهای تجسمی و موسیقی در 
چند سال اخیر حمایتی  نشده  است و در واقع مظلوم واقع 
شده است،که مطلبد مسولین پیش قدم شوند و با حمایت از  
اثار هنرمندان به رونق چرخه ی اقتصاد هنر  کمک کنند که 
این کار باعث دلگرمی هنرمندان و همچنین افزایش کیفیت 
کارشان می شود.او ادامه می دهد: یکی از هدف های ما این 
بوده که بگوییم کوچک زیباست و اثاری که ارائه شده اند از 
هنرمندان خواستیم در اندازه های 35در 35 ساخته شود و 
همچنین با قیمت های مناسب ،تا مردم در خرید به مشکل بر 
نخورند .در سال گذشته 70 درصد از اثار ارائه شده،  فروخته شد 
که بسیار بی سابقه بود. عسکری بیان می کند:در ایام عید هم 
این نمایشگاه در نگارخانه ی سرو اکبریه برگزار خواهد شد واثار 

باقی مانده در این مکان ارائه خواهد شد.

استقبال خوب مردم
و هنرمندان 

شیما برادران یکی از هنرمندانی که در این نمایشگاه اثارش 

به نمایش گذاشته شده 
است بیان می کند:فوق 
و  پژوهش  لیسانس 
از بچگی  هنر هستم و 
می  انجام  نقاشی  کار 
صورت  به  دهم،که 
با   82 سال  از  جدی 
به  شروع  ایرانی  نقاشی 
کار کردم و همچنین در  سبک های دیگر هم کار کرده ام 
. او ادامه می دهد:این نمایشگاه با موضوع بهار برگزار شده 
که 8نفر از هنرمندان بیرجندی اثارشان را ارائه داده اند و به 
صورت گروهی تشکیل شده است. کارهای من در مورد گل 

است و رنگ های که به کار بردم متفاوت تر از قبل بوده است 
و سعی کردم بعضی از عادت ها را بشکنم ،تا با نگاه متفاوتری 
طوری به محیط اطراف مان نگاه کنیم . خانم برادران در حالی 
که نگاهی به  تابلوهای کنارش می کند در جواب به خبرنگار 
ما می گوید: استقبال خوبی از طرف هنرمندان و  مردم شده 
است و  امیدوارم که مردم بیایند کار ها را ببیند تا هنرمندان هم 

بیش تر ترغیب شوند.

ارائه زیبایی در تابلوهایی در ابعاد کوچک

مجید فرزین هم که  در 
حوز های  گوناگون هنری 
و  ،موسیقی  شعر  مانند 
خوشنویسی فعالیت دارد می 
گوید:حدود 30 سال است که 
در رشته های  متنوع هنری 
فعالیت می کنم و همچنین  
و  موسیقی  زمینه  در  که 

خوشنویسی تدریس می کنم. وی که در نمایشگاه های  زیادی  
انفرادی و گروهی  حضور داشته،در این نمایشگاه نیز  با 8 تابلوی 
خوشنویسی شرکت کرده است.فرزین هدف این نمایشگاه ها 
را ارائه زیبایی در تابلوهایی در ابعاد کوچک می داند و معتقد 
است اشنا کردن مردم با مقوله هنر به خصوص در جامعه ای 
که با ناهنجاری فرهنگی روبه هستند، مهم است تا فضایی 
برای لذت بردن مردم از زیبایی و جلوه های آن فراهم شود.

زیبایی عنصر اصلی هنر است

او می گوید: زیبایی عنصر اصلی هنر است ولی اهداف 
دیگری پشت این گونه اثار است که برای هنرمند مورد توجه 

بوده و کسی که کار خوشنویسی انجام می دهد و بیت شعر 
یا مطلبی را انتخاب می کند ،به دنبال برجسته کردن پیام و 
مقصود خاص به وسیله ی زیبایی است .می گوید: هنر یعنی 
بیان احساس شادی غم و احساسات دورنی که پایه  اش بر 
زیبایی است و در قالب هنر قابل پذیرش می شود و هنر در عین 
حالی که بسیار ظریف است ولی ابزار قدرتمندی برای بیان از 

مسائل سیاسی،فرهنگی و اقتصادی است.

معرفی توانمندی های 
هنرمندان استان به مردم

حسین عباس زاده یکی 
می  هنرمندان  از  دیگر 
گوید : کارشناس هنرهای 
تجسمی و کارشناس ارشد 
کارگردانی تئاترهستم  که 
نقاشی را از سال 71 شروع 
اساتید  نظر  زیر  و  کردم 

ادامه می دهد:در سال79  شروع  او   . دیدم  اموزش  زیادی 
به اموزش تکنیک های طراحی در بیرجند کردم و عالوه بر 
تکنیک های طراحی  ، در زمینه تکنینک های نقاشی مانند 
رنگ روغن،اکالیک و مداد رنگی پاستل رنگی فعالیت داشته ام.
حسین عباس زاده که اثارش در زمینه ی اب رنگ است و 
با 11 تابلو در این نمایشگاه شرکت کرده  است در مورد این 
شیوه از نقاشی این طور بیان می کند :تکنیک اب رنگ را خیلی 
دوست دارم،چون حس شاعرانگی خاصی دارد و ارتباط خوبی 
و خیلی زود با مخاطب  برقرار می کند و می توان حرف دل را 
راحت بیان کرد و درست مثل  یک شعر که با انتخاب واژگان 
انتخابی، شاعر، منظورش را بیان می کند، این سبک هم همین 

امکان را به فرد می دهد.

او ادامه می دهد:مردم خوشبختانه با هنر و هنرمندان ارتباط 
دارند و خرید اثار هنرمندان نشان می دهد که مردم در کنار 
خرید های ضروری  برای عید به فکر زیبا سازی خانه های 

دلشان هم هستند  .
هر چقدر به  فرهنگ سازی به وسییله هنر اهمیت داد شود 
و تولیدات هنرمندان بومی را به نمایش گذاشته شود به انتقال 
فرهنگ خراسان جنوبی کمک خواهد شد و یکی از اهداف این 
نمایشگاه این است که توانمندی های هنرمندان استان   به 
مردم معرفی شود و با توجه به اینکه هنرمندان زیادی در استان 
داریم ،اگر مکان های بیش تری برای گالری ها در اختیار 
هنرمندان قرار گیرد، هنرمند ان ترغیب خواهند شد تا اثار تازه 

ای و با کیفیت تری را خلق کنند.

هنر انعکاس دردها و مشکالت جامعه است

عباس زاده همچنین هنر را  انعکاس خیلی از درد ها و 
مشکالت جامعه می داند که به شکل زیبا و هنرمندانه به 
مردم نمایش داده می شود و بیان می کند:این موضوع حمایت 

و توجه مسوالن را می طلبد، تا با فراهم کردن زیر ساخت 
استان  هنر  و  فرهنگ  توسعه  به  هنری  جامعه  برای  های 
کمک کنند. او ادامه می دهد: اگر در جامعه موضوع هنر و 
تولید اثار جدی گرفته نشود فکر می کنم  خیلی از مشکالت و 
معضالت اجتماعی رشد می کنند و انتظار می رود که مسوالن 
و کسانی که   می خواهند در این زمینه کار کنند  فارغ از بخش 
نامه و دستور العمل ها به موضوع هنر نگاه کنند  و خیلی 
سخت گیرهایی که  گاه  با سلیقه ی شخصی برخورد می 
شود،جلوگیری کنندتا شاهد مهاجرت هنرمندان استان  وکاهش 

تولیدات هنری نباشیم. 

هنرمندان کار می کنند
اما مکانی برای ارائه اثار ندارند

یکی  عسکری  فهمیه 
دیگر از هنرمندان شرکت 
نمایشگاه  این  در  کننده 
کارشناس  کند:  بیان می 
نقاشی و کارشناسی ارشد 
پژوهش وهنر هستم ، که 
مدت 10 سال مشغول به 
کار می باشم. او ادامه می 
دهد: با 12 اثر در حوزه آب رنگ شرکت کرده ام و تمام کارها 
بکر و بودن اتود،  کامال حسی هستند که ازطرح دیگری الهام 
گرفته نشده است. عسکری با بیان اینکه بیش تر هنرمندان 
کار می کنند ولی مکانی برای ارائه ان ندارند بیان کرد: این 
نمایشگاه فرصت مناسبی است تا هنرمندان اثارشان را به 
مردم نمایش بدهند و باعث توسعه هنر و همچنین ترغیب 
هنرمندان برای تولید اثار جدید می شود. او ادامه می دهد: 
سال گذشته هم این نمایشگاه برگزار شد و مخصوصا اسم 
“کوچک زیباست” را برای آن گذاشتیم تا ابعاد اثار بزرگ 
نباشد و به لحاظ اقتصادی هم به صرفه و در هر محیطی هر 
چند کوچک قابل استفاده باشد. سال گذشته همه ی کارهای 
که ارائه دادم که همه اثار  به جز یک اثر فروخته شد،که 
برایم خیلی جالب بود که مردم چقدر عالقه دارند و امیدوارم 
که این نمایشگاه هم با حضور مردم با شکوه تر برگزار شود. 
عسکری می گوید : هنرمندان با اتکا به خود باید هنرشان را 
با دست مردم برسانند و طوری  فعالیت کنند تا مردم عالقه 
داشته باشند به خریداثر هنری و  احساس نیاز کنند که یک 
تابلوی نقاشی روی دیوار خانه شان باشد. او همچنین یکی 
از مشکالت پیش روی این گونه هنر را این گونه بیان می 
کند: مغازه هایی که در شهر است و تابلو های کپی و دست 
چندم را می فروشند یکی از  مشکالت پیش روی است و 
مردم  ممکن است چند صد هزار تومان برایش پول بدهند 
که اگر این نمایشگا ها بیش تر شود مردم هم کمتر به ان 

سمت خواهند رفت .
هنرمند  دیگر  مودی 
بیان  کننده   شرکت 
گرافیک  کند:   می 
مدت  از  بعد  و  ام  خوانده 
ها با توجه عالقه ای که 
شروع  داشتم  طراحی  به 
ادامه  او  کردم.  کار   به 
نمایشگاه  این  دهد:  می 
برای  است  ای  مقدمه 
فرهنگ سازی مردم تا اثار هنرمندان شهر خودشان را بخرند 
و به هم هدیه بدهند و از کاالهای خارجی کمتر استفاده کنند. 
مودی در مورد حوزه ی هنریش این طور بیان می کند:بیش 
تر چهره می کشم و این طور بهتر می توانم احساساتم را بیان 
کنم وبا توجه به اینکه نمایشگاه ها در مورد بهار است،سعی 
کرده ام کارهایی که  رنگ های شاد به کار برده شده و  حال 
و حوای شادابی نوروز و بهار را دارد را ارائه دهم. او بیان می 
کند: با توجه به نمایشگاه های قبلی به نظرم کم کم مردم 
مشتاق و عالقه مند به اثار هنری از این دست شده اند و 

امیدوارم از این نمایشگاه هم استقبال خوبی بشود.

کوچک زیباست ؛ نمایشگاهی برای همه سلیقه ها

* در این نمایشگاه هنرمندانی که در باالترین سطح کیفیت سبک های هنری خودشان هستند،شرکت کرده اند،که تجربه ای خوب برای هنرمندان 
و همچنین برای مجموعه رباب است. *  سه نسل از هنرمندان در اینجا کنار هم جمع شده اند و وقتی مردم هم به این مکان می آیند با تنوع از انواع 
کارهای هنری در سبک های مختلف روبه رو می شوند* قرار است نمایشگاه »کوچک زیباست«  اسفند هر سال برگزار شود تا مردم برای  خرید 
کارهنری به این مکان مراجعه کنند. * اسقبال خوبی از طرف هنرمندان و همچنین مردم شده است و  امیداوارم که مردم بیایند کار ها را ببیند تا 
هنرمندان هم بیش تر ترغیب شوند. * زیبایی عنصر اصلی هنر است ولی اهداف دیگری پشت این گونه آثار است که برای هنرمند مورد توجه 
بوده و کسی که کار خوشنویسی انجام می دهد و بیت شعر یا مطلبی را انتخاب می کند ، به دنبال برجسته کردن پیام و مقصود خاص را به وسیله 
زیبایی است . * بیش تر چهره می کشم و این طور بهتر می توانم احساساتم را بیان کنم وبا توجه به اینکه نمایشگاه ها در مورد بهار است،سعی کرده 
ام کارهایی که  رنگ های شاد به کار برده شده و  حال و حوای شادابی نوروز و بهار را دارد را ارائه دهم. * هر چقدر به  فرهنگ سازی به وسیله 
هنر اهمیت داد شود و تولیدات هنرمندان بومی را به نمایش گذاشته شود به انتقال فرهنگ خراسان جنوبی کمک خواهد شد و یکی از اهداف این 

نمایشگاه این است که توامندی های هنرمندان استان   به مردم معرفی شود.

چکیده گزارش

وقتی بانک ها نان کارگران را آجر می کنند

عکس: رضایی

روستای  آجرسفال  کارخانه  بدهی،  علت  به 
فخرآباد شهرستان خوسف از سال 92 تاکنون در 
تملک بانگ قرار گرفته و کارخانه تعطیل شده و 

75 کارگر این کارخانه از کار اخراج شدند.
خیلی  بیرجند،  از  تسنیم  خبرنگار  گزارش  به 
سخت است که نان آور خانه باشی و دست هایت 
از سختی کار پینه بسته و در عین ناباوری از کار 
اخراج شوی. چند سالی است از کار بیکار شده اند، 
عیدها پشت سر هم سپری می شود و فرزندان 
بزرگتر می شوند و توقعات بیشتر می شود اما امان 
از بی پولی و نداری... چه سخت است وقتی پول 
نداری و جیب هایت خالی است و هر روز و هر 
لحظه شرمنده همه اهل خانه شوی. چقدر سخت 
و  جوانی  که  حالی  در  و  باشی  خانه  پدر  است 
زندگی ات را به پای کار گذاشته باشی اما در میان 
سالی که وقتی برای فراگیری کار جدید نداری، از 

کار چندین ساله ات اخراج شوی.
آجرسفال  کارخانه  تعطیلی  قصه  این  آری 
که  است  خوسف  شهرستان  فخرآباد  روستای 
این  تومانی  میلیون   35 بدهی  دلیل  به  بانک 
کارخانه را تعطیل کرده است. کارخانه آجرسفال 
آنکه  با  خوسف  شهرستان  فخرآباد  روستای 
و  بوده  تن  هزار  تولید ساالنه اش 200  ظرفیت 
سرمایه گذاری اولیه آن 100 میلیارد ریال بوده اما 
چند سالی است که بانک آن را تملک کرده و نان 
کارگران آنجا با اخراج از این واحد تولیدی آجر 
شده است. زیربنای این کارخانه 5 هزار مترمربع 
است که به علت عدم توجه مدیران در سال های 
فعالیت  کارخانه  نوسازی  و  بازسازی  به  گذشته 
در ظرفیت اقتصادی که منجر به انباشت بدهی 
بانکی و تعطیلی کارخانه با  توجه به کاهش تقاضا 

در بازار ساختمان شده است.

در  و  بوده  راکد  حاضر  زمان  در  واحد  این 
تملک بانک صنعت و معدن است و از سال 92 
این کارخانه تعطیل شده که 75 کارگر آن بیکار 
شده اند. کارخانه دارای یک چاه با 288 ساعت 
آب کشاورزی است و در سال 1354 راه اندازی 
شده اما اکنون طلب کارگران 350 میلیون تومان 
است و کارخانه نیز تعطیل شده است. در سال 92 
به دلیل بدهی 186 میلیون تومانی پلمپ شده 
تقریبی  ارزش  اخراج شده اند که  آن  و کارگران 
آن 30 میلیارد تومان است. فرماندار شهرستان 
خوسف در حاشیه بازدید از این کارخانه از تشکیل 
کارگروهی برای رفع مشکالت این کارخانه خبر 
برای رفع مشکالت  انجام شده  اقدامات  از  داد. 
می توان گفت تاکنون دوجلسه کارگروه استانی 
به  باتوجه  و  برگزار  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
زیرساخت ها و موقعیت مناسب کارخانه در صورت 

درخواست راه اندازی توسط مالک قبلی و یا سایر 
سرمایه گذاران واگذاری از طریق واحد حقوقی 
بانک صنعت معدن با در نظر گرفتن شرایط ویژه 
قابل پیگیری است. در راستای اجرای مفاد ماده 
اصالح  قانون   35 تبصره  اجرایی  نامه  آیین   2

قانون بودجه سال 1396 کل کشور در راستای 
یک   تا  تسهیالت  به  متعلق  سود  بخشودگی 
میلیاردریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیالت 
زمان  در  متعلقه  تمام وجه التزام های  و بخشش 
تسویه فرصت مناسبی برای رفع مشکالت این 

فراهم  کارخانه  این  شاغلین  بیکاری  و  کارخانه 
آورده است که امید است در سال اقتصاد مقاومتی 
مقام  منویات  اجرای  راستای  در  اشتغال  تولید 
معظم رهبری مشکالت این کارخانه برطرف شود 

و کارکنان آن به محل کار خود برگردند.
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آب تمام ماه را پوشانده  است

از زمان کشف این موضوع تاکنون محققان مرکز علوم فضایی در بولدر کلرادو دریافته اند این حجم بزرگ آب در تمامی 
سطح کره ماه پراکنده است و در طول روزها و شب های ماه نیز حجم آن ثابت باقی می ماند. محققان همچنین متوجه 

شدند این آب با ترکیب OH و نه H2O وجود دارد، و دسترسی به آن به راحتی امکان پذیر نیست. سه شنبه *8 اسفند  1396 * شماره 4016

رندترین خط تلفن همراه 
کشور به نام یک دزد!

قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان 
اینکه رندترین شماره تلفن همراه کشور به نام دزد 
اکتشاف وزارت نفت بود، افزود: این فرد حدود ۲میلیارد 
و 500 میلیون تومان این خط را خریداری کرده که 
قیمت آن در حال حاضر به مراتب باالتر از این رقم بوده و 
حدود 7 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است و کسی 
هم کشف نکرده بود که دارنده این خط تلفن کیست.

تاثیر عجیب سال  ضرب 
در قیمت سکه

با اینکه قیمت روز سکه در بازار مشخص است، اما 
اگر شما با سکه ای که تاریخ ضرب اش قبل از سال 
۱۳۸۶ است به بازار مراجعه کنید، با پیشنهادهای 
مختلفی برای خرید مواجه می شوید، پیشنهادهایی 
هم  تومان  هزار   ۲00 تا  بازار  روز  نرخ  با  گاه  که 
این خصوص مدیرکل و  اختالف قیمت دارند. در 
رئیس شورای عالی کانون صرافان می پرسیم و سعید 
مجتهدی در جواب می گوید :» این اختالف قیمت 
بازار سکه شکل  در  به خاطر مکانیزمی است که 
گرفته است.«مکانیزمی که به گفته مجتهدی ریشه 
در عرضه و تقاضا دارد. مدیرکل و رئیس شورای عالی 
کانون صرافان در توضیح بیشتر می گوید :» چون 
مشتری ها همیشه جدیدترین سال ضرب سکه را 
می خواهند، این موضوع مکانیزم بازار را در سالهای 
اخیر تغییر داده .همین موضوع باعث شده که سکه 
هایی که سال ۸۶ ضرب شده اند با سکه های سال 

های پایین تر اختالف قیمت پیدا کنند.«

جذابترین ها

حسگرهای پوشیدنی برای 
کمک به مبتالیان سکته مغزی

ایسنا - دانشمندان دانشگاه “نورث وسترن” در حال 
توسعه حسگرهای پوشیدنی هستند که سبب تسریع 
مغزی  سکته  به  مبتال  بیماران  بهبودی  روند  در 
می شوند.این سنسورها قادرند تا پیوسته اطالعات 
این  کنند.محققانی که  ارسال  پزشکان  به  را  خود 
سیستم را توسعه داده اند می گویند که این سیستم به 
پزشکان کمک می کند تا با دقت بیشتری بر میزان 
تاثیرگذاری درمان نظارت داشته باشند. این فناوری 
با قرار دادن سنسورها در بدن می تواند مناطقی از 
ماهیچه ها که تحت تاثیر سکته مغزی قرار گرفته 
می تواند  و  کند  مشخص  دقیق  طور  به  را  است 
درمان هایی را جهت بهبود این مشکل در نظر بگیرد.

فناوری اطالعات

سینما و چهره ها

احمد نجفی دِر شورای 
صنفی نمایش را ِگل گرفت!

صنفی  شورای  درِ  عجیب  اقدامی  در  نجفی  احمد 
نمایش را ِگل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضع 
نمایش فیلمش صورت گرفته است. احمد نجفی درباره 

علت عصبانیت خود گفت: شورای صنفی نمایش هیچ 
کاری برای اکران فیلم ها انجام نمی دهد و می خواهد 
فیلم مرا نابود کند درحالیکه »من یک ایرانی ام« درباره 
غرور ملی است. البته اعتراض من فقط برای خودم 
نیست و برای همه فیلم ها اقدام کرده ام چرا که همه 
فیلم ها دچار نوعی مافیای اکران شده اند.تهیه کننده 
فیلم »من یک ایرانی ام« عنوان کرد: این شورای 
صنفی نمایش باید ابطال شود و به ما ثابت شده است 
که هیچ گروهی به صورت خصوصی نمی تواند فعالیت 
سینمایی درستی برای این کشور انجام دهد و بهتر 
است این مساله هم دست خود وزارت ارشاد باشد.

کدام فیلم ها متقاضی
 اکران نوروزی هستند؟

فارس- غالمرضا فرجی گفت: ۱۶ فیلم از سوی 
دفاتر پخش متقاضی اکران نوروزی 97 هستند.

تعدادی از فیلم ها متقاضی اکران نوروزی:
خرگیوش - مانی باغبانی
فیلشاه - هادی محمدیان

ماه پیشونی ۲ - سید جواد هاشمی
التاری - محمدحسین مهدویان

لونه زنبور - برزو نیک نژاد
ما شما را دوست داریم خانم یایا - عبدالرضا کاهانی

مصادره - مهران احمدی
تگزاس - مسعود اطیابی

به وقت شام - ابراهیم حاتمی کیا
چهارراه استانبول - مصطفی کیایی

جاده قدیم - منیژه حکمت

امین جم - بهار اگرچه سودای بهشتی کودکان است 
اما در پهنای این شهر جاهایی هم هست که بهار هراس 

می آفریند...
درمحله های فقیرنشین ،جایی که خانه های محقر واقع 
شده و کودکان با کفشهای مندرس یا حتی پابرهنه قدم به 
کوچه می گذارند...بهار برای بسیاری از خانواده ها کابوس 
است؛پدران و مادرانی که قادر به تامین هزینه کفش و لباس و 
حتی معاش خانواده خود نیستند. همواره با این کابوس سر می 
کنند.حاال اما در جاهایی از این شهر چراغهایی روشن شده 
است.جشن گلریزان،نورباران چراغهایی است که همه ساله 
برای بهاری شدن خانه های محقر برپا می شود...امسال هم 

خبر های خوبی در راه است.

امیدواریم بتوانیم لبخند بر لبان کودکانی بیاوریم 
که شاید در حسرت یک دست لباس نو سالشان 

را سپری کرده اند

به دلیل نزدیکی با روز برگزاری جشن گلریزان و همچنین 
آشنایی بیشتر مردم با آن، با مهدی قمری رئیس هیئت ورزش 
برگزارکنندگان  و جزو  استان  پهلوانی  و  ای  زورخانه  های 
اصلی جشن به گفتگو نشستیم. وی با بیان اینکه روزهای 
اسفند گذشت و به زمان برگزاری جشن فقط یک روز مانده 
است،ادامه می دهد: روزی که شاید خیلی از همشهریان ما 
انتظارش را می کشند که با توجه به تمام شدن سال 9۶ و 
شروع سال جدید،بتوانند در یک کار خیر عمومی مشارکت 
داشته و گوشه ای از کار بگیرند.می افزاید:امیدواریم باهم بتوانیم 
گل لبخند را بر لبان کودکانی بیاوریم که شاید در حسرت یک 
جعبه مدادرنگی،یک دست لباس نو سالشان را سپری کرده اند.

شکوه این جشن به واسطه حضور مردم است

این مرشد و پهلوان زورخانه ای عنوان می کند : مردم عزیز ما 
هر سال پرشور تر از سال قبل با سخاوت و کرامتی در مراسم 
شرکت می کنند و دراین امر خداپسندانه شرکت و نشان می 
دهند با تمام سختی ها و مشکالت پیش رو و مشکالت 
اقتصادی ، در به انجام رساندن کار خیر غافل نشده و از هم 
سبقت می گیرند.می افزاید:خیران عاشقانه پای کارند تا دست 
به دست هم بتوانند این جشن را به صورت یک کار برجسته 
و زیبای گروهی به نمایش بگذارند.وی ویژگی متمایز جشن 
گلریزان را  هدف مشخص و معین که کمک به کودکان 

نیازمند وتهیه لباس نو برای آنان است می داند و ادامه می 
دهد: نزدیک به سه دهه از روز شروع برگزاری این جشن می 
گذرد.از نقطه اول شروع و حاال که اینجا هستیم و در تمام این 
پلکانی که به سمت این اوج داریم حرکت می کنیم،فقط نقش 
مردم مهم و کارگشا هست و خواهد بود.می افزاید: شکوه این 
جشن به واسطه حضور مردم است.خواهران و برادرانی  که 

عاشقانه در این جشن شرکت کرده و هرکسی در حد توان 
خود در این جشن همکاری می کند.

مهم صفای باطن و نیت 
 پاک خیران است نه میزان مبلغ

اینکه مبلغ کمک مهم نیست، می  با بیان  مهدی قمری 
گوید:مهم صفای باطن و نییت پاک این عزیزان است که قدم 
رنجه کرده و در این محفل شرکت می کنند.انچه که ظاهر و 
باطن در توانشان هست،در طبق اخالص گذاشته و تقدیم این 
جشن می کنند.خداوند متعال نیز به خاطر این جمعیتی که با هم 
همدل و هم صدا  و هم هدف و ارمان هستند خیر و برکت به 
این جشن می دهد.می گوید: دست این عزیزان را  می بوسم. 
چرا که قبل  تهیه لباس نو برای فرزندان خود،به فکر تهیه لباس 

برای کودکان نیازمند هستند.

از یک هفته پیش واریز ها به  حساب جشن از 
طرف مردم شروع شده است

وی از خرید بیش از یک میلیارد ریال البسه در سال گذشته از 
عایدات این جشن خبر می دهد و می افزاید: وقتی کارشناسان 
برای بررسی کیفیت کاالها آمدند،از انها خواستیم به نرخ بازار 

قیمت گذاری کنند.جالب این بود که این البسه را بیش از دو 
میلیارد و ۳00 قیمت گذاری کردند.می گوید این خیر و برکت 
کار است؛بخاطر آن دل های پاک و نگاه  های عاشقانه ای 
است که به جشن معطوف شده است.مدیر زورخانه امیرعرب 
با اشاره به فعالیت های انجام شده برای معرفی و اطالع 
رسانی این جشن در فضای مجازی، اظهار می کند: از بیش 
از یک هفته پیش واریز ها به حساب جشن گلریزان توسط 
مردم شروع شده است.از ده هزار تومان تا صد هزار تومان و 

مبالغ باال و پایین تر.

هزینه تقریبی یک دست
 لباس 30 هزار تومان است

هزینه  یک  شده  انجام  محاسبات  اساس  بر  گوید  می 
تقریبی یک دست لباس ۳0 هزار تومان تمام می شود در 

حالی که در بازار فعلی همین البسه بیش از ۱00 هزار 
تومن قیمت گذرای می شود.وی می افزاید: درخواستی 
هم که داریم از مردم  و به عنوان شعار پخش کردیم و آن 
اینکه  هرکس می تواند چند دست لباس کمک کند؟هر 
سی هزار تومان  می تواند بر لبان یک کودک نیازمند 

شادی بیافریند.

امیدواریم اشک حسرت بر گونه های
 کودکان را با دست محبت مردم پاک کنیم

وی در معرفی دست اندرکاران این جشن می گوید: هیئت 
ابوالفضلی،ستادمردمی غدیر،زورخانه امیر عرب و ورزشکاران 
زورخانه ای از تمام شهرستان پای کار هستند.حتی کسانی که 
ممکن است تاکنون پایشان هم به زورخانه باز نشده باشد،اما 
چون کار خداپسندانه و خیر هست،به میدان امدند و همکاری 
و همیاری می کنند.اینها همه نوید بخش این است ک ان 
شا ا... ما در روز چهارشنبه در سالن مخابرات،شاهد برگزاری 
جلسه ای باشکوه برای جامعه هدف خود باشیم.وی ابراز 
امیدواری می کند تا اگر اشک حسرتی برگونه های کودکی 
غلتیده،با دست های لطف و محبت و عشق و عاطفه،اشک 

ها را پاک و لبخندی برلبان آنان نشانده شود.

سال پیش 35 درصد جامعه 
هدف را پوشش دادیم

وی با بیان اینکه از ابتدای سال شروع به شناسایی کودکان 
نیازمند با کمک مسئوالن مدارس کرده ایم، ادامه می دهد: 
این آمار و ارقام همه جمع بندی شده و ما می دانیم در 
تا  دارد.حتی  نیازمند وجود  آموز  دانش  فالن مدرسه چند 
حدودی با توجه با اطالعاتی که از سن و مقطع تحصیلی 
داریم سایزشان را هم می توانیم حدس بزنیم.قمری با اشاره 
به آمار البسه اهدایی در سال گذشته عنوان می کند:سال 
گذشته دوهزار و صد دست لباس پسرانه و دو هزار و پنجاه 
دست لباس دخترانه و توزیع شد اما طبق اماری که به ما 
داده بودند، توانستیم ۳5 درصد جامعه هدف را پوشش دهیم 
و امیدواریم بتونیم این درصد را افزایش بدیم.وی اظهار 
امیدواری کرد با همت مردم بتوان نه تنها صد درصد بلکه 
مدارس حومه برگزار کنیم.حتی در تمام استان در روزی 
خاص به عنوان جشن ملی منطقه ای برای استان برگزار تا 

برای همه کشور الگو و نمونه باشیم.

ساعت عشق اینجا گلریزان است؛
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قدرت غافلگیر کننده منفی بافی

حتماً شما هم این کلمات را قباًل شنیده اید، مخصوصًا 
در دورانی مثل امروز که روانشناسی مثبت نگر محبوبیت 
زیادی دارد: شاد بودن را انتخاب کنید. موفقیت خود را 
باور داشته  اگر به چیزی  تجسم کنید و موفق شوید. 

باشید، به آن دست پیدا خواهید کرد.
همه ی اینها پیام های خوبی هستند که همه جا یافت 
می شوند. اما شواهد علمی نشان می دهند وقتی پای 
چنین باشد،  میان  در  موفقیت  و  اهداف  به   رسیدن 
پیام هایی کمک چندانی به ما نمی کنند. وقتی بحث 
این  اوقات  اغلب  باشد،  میان  در  کاری  دادن  انجام 
شخصیت های منفی نگر هستند که بهترین ترغیب 
کنندگان ما به شمار می روند. این مسئله چند علت دارد:
منفی باف ها خود را با چالش های پیش رو هماهنگ 
می کنند: فکر کردن به موانع پیش رو به شما کمک 
می کند برای غلبه بر آنها به طرح ریزی استراتژی های 
مختلف بپردازید. وقتی مدام به خودتان بگویید همه چیز 
خوب پیش خواهد رفت، در واقع برنامه ای برای خود 
با  نگر ها در مواجهه  پا نخواهید کرد. منفی  و  دست 

دشواری ها، از مزیت رقابتی برخوردارند.
منفی نگر ها دو قدم از بقیه جلوتر هستند: این افراد 
 حتی پیش از آنکه مشکلی پیش بیاید به راه حل آن فکر 
 می کنند. شما قادر نیستید موج ها را متوقف کنید، اما 

می توانید موج سواری را یاد بگیرید.
افراد منفی نگر خوش خیالی را جدی نمی گیرند: وقتی 
اغلب افراد انتظار دارند همه چیز طبق برنامه پیش برود، 
منفی باف ها مشغول تهیه ی فهرستی از تمام چیزهایی 
هستند که ممکن است با شکست مواجه شوند. به ندرت 
همیشه  و  نباشد  چیزی  به  حواسشان  آید  می   پیش 

نقشه ی جایگزین دارند.

گوسفند صدقه ای

مردی داشت گوسفندی را از کامیون پایین می آورد تا آن 
را برای روز عید قربانی کند. گوسفند از دست مرد جدا شد 
و فرار کرد. گوسفند وارد خانه یتیمان فقیری شد. عادت 
مادرشان این بود که هر روز کنار در می ایستاد و منتظر 
می ماند تا کسی غذا و صدقه ای را برایشان بگذارد و او هم 
بردارد. همسایه ها هم به آن عادت کرده بودند.هنگامی که 
گوسفند وارد حیاط شد مادر یتیمان بیرون آمد و نگاه کرد. 
ناگهان همسایشان ابو محمد را دید که خسته و کوفته 
کنار در ایستاده؛ زن گفت ای ابو محمد خداوند صدقه ات 
را قبول کند. او خیال کرد که مرد گوسفند را به عنوان 
صدقه برای یتیمان آورده، مرد هم نتوانست چیزی بگوید 
جز اینکه گفت: خدا قبول می کند. ای خواهرم مرا به خاطر 
کمکاری و کوتاهی در حق یتیمانت ببخش. بعدا مرد رو 
به قبله کرد و گفت خدایا ازم قبول کن. روز بعد مرد بیرون 
رفت تا گوسفند دیگری را بخرد و قربانی کند. کامیونی پر 
از گوسفند دید که ایستاده، گوسفندی چاق و چنبه تر از 
گوسفند قبلی انتخاب کرد. فروشنده گفت بگیر و قبول 
کن و دیگه با هم منازعه نکنیم.مرد گوسفند را برد و سوار 
ماشین کرد. برگشت تا قیمتش را حساب کند، فروشنده 
گفت این گوسفند مجانی است و دلیلش هم این است که 
امسال خداوند بچه گوسفندان زیادی به من ارزانی نمود و 
نذر کردم که اگر گوسفندان زیادی داشتم به اولین مشتری 

که به او گوسفند بفروشم هدیه باشد.

از دیروز درس بگیر، برای امروز زندگی کن،
 به فردا امیدوار باش. مهم این است 

که دست از پرسیدن بر نداری.

گاهی اوقات وقتی که نوآوری می کنی، دچار اشتباه 
می شوی. بهتر است که آن اشتباهات را سریعا بپذیری 

و سعی کنی به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

بر مسند معرفت نشستن چه خوش است 
از مردم بی صفت گسستن چه خوش است
بر روی تو چشم دل گشودن چه نکوست 

 بر غیر تودرب خانه بستن چه خوش است )ناقوس(

بیش از همیشه به مشتریان خود نزدیک شو.
 به قدری نزدیک که به آن ها بگویی به چیزی 
نیاز دارند پیش از اینکه خودشان متوجه آن شوند.

نگرانی من این نیست که خدا طرف ما است یا نه؛ 
بزرگترین نگرانی من این است که ما طرف خدا 
باشیم، چرا که خداوند همیشه طرف حق است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند 
که بیم دهید که معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید. سوره النحل / آیه 2

حدیث روز  

هر که براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء کند ، از کساني است که ایمانش کامل است .
امام جعفر صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

دردهای عاطفی را در نطفه خفه کنید
این  باید  فرد  و  است  آموختنی  عاطفی،  دردهای  با  مقابله 
بیاموزد.  زندگی اش  طول  در  متناوب  طور  به  را  مهارت ها 
زندگی پر از درد و اندوه و جراحت هایی است که اگر بر آنها 
غلبه نکنیم، نمی توانیم شادی ها و زیبایی های موجود در آن را 
تجربه کنیم. در این نوشتار با کمک منابع معتبر بین المللی و 
گفت وگو با کارشناس، برخی از این دردهای عاطفی را توضیح 

داده  و روش مقابله با آنها را نیز مطرح کرده ایم.
رنج پذیرفته نشدن

یا  ندهد،  را  تلفنی تان  تماس های  پاسخ  دوستتان  شاید 
نامزدی تان به هم بخورد یا این که همکاران تان شما را نادیده 
بگیرند، تمام این موارد بسیار ناراحت کننده است و به شما 
صدمه می زند. در این گونه مواقع ممکن است از دست خودتان 
یا به طور کلی از دنیا عصبانی شوید. حتی اگر نبود پذیرش 
از جانب دیگران کم و مختصر باشد، بازهم دردآور است و 
می تواند موجب شود شما نسبت به وجود خود دچار تردید 
شوید. با روش هایی ساده می توانید این احساس بد را از خود 
دور کنید. مثال انتقاد دیگران را نپذیرید و خودتان را مالمت 
نکنید. با متمرکز شدن روی قدرت و توانایی های خود، اعتماد 
به نفس از دست رفته تان را بازیابید و با افراد جدید دوست 

شوید و جای خالی قدیمی ها را پر کنید.
دال خو نکن به تنهایی!

هرقدر ارتباط کمتری با اطرافیان داشته باشید و از دیگران دور 
بمانید، سخت تر می توانید با افراد جدید دوست شده یا حتی 

با دوستان قدیمی تان که مدتی آنها را رها کرده اید، دوباره 
ارتباط برقرار کنید. اگر به این نتیجه رسیده اید کسی شما 
را دوست ندارد یا به شما توجه نشان نمی دهد، سعی کنید 
با این بدبینی مبارزه کنید. این بدبینی ممکن است ناشی از 
این تصور باشد که دیگران به شما دیدی منفی دارند. پس 
بهتر است با منطق و فکری روشن به این تصور خود توجه 
کنید و از خود بپرسید دلیل این که دیگران ممکن است 
چنین نگاهی به شما داشته باشند، چیست. بیشتر مواقع معلوم 
می شود شما نسبت به ارزش های خودتان دچار تردید هستید 
منصف  به خودتان  نسبت  دارید.  رفتارهای خودتخریبی  و 
باشید و با برقراری ارتباط قوی با دیگران به تدریج از این 

احساسات بد خود را دور نگه دارید.
درد عاطفی ناشی از شکست

با  و  می مانید  باز  نظرتان  مورد  به هدف  رسیدن  در  وقتی 
شکست مواجه می شوید، اعتماد به نفس تان صدمه می بیند 
و این موجب اشتباه و خطاهای دیگر و شکست های بیشتر 
از شکست در  از مشکالت پس  پیشگیری  برای  می شود. 
کاری باید از از نزدیکان خود یا افرادی که می توانند به شما 
کمک کنند راهنمایی بخواهید و به وسیله آنها وضعیت موجود 
کمک  روش  این  کنید.  بررسی  را  خود  دالیل شکست  و 
می کند شما واقعیت را به خوبی درک کرده و علت فقدان 
موفقیت تان را دریابید و بدانید قرار نیست شکست در ذات 
کسی نهفته باشد، بلکه خطاها و ناآگاهی ها، او را در کاری 

ناموفق می کند. بنابراین با این دانش نه تنها هنگام مواجهه با 
هر شکستی دچار عذاب روحی نمی شوید، بلکه آن را فرصتی 

برای یادگیری و موفقیت های آینده خواهید دید.
عزت نفس موفقیت می آورد

داشتن عزت نفس پایین می تواند سالمت عاطفی تان را به 
خطر اندازد. هرگاه عزت نفس تان کم می شود، تردید به خود 
و ارزش هایتان شروع می شود و با قضاوت اشتباه در مورد 
موضوع  این  برمی دارید.  بیشتری  اشتباه  قدم های  خودتان 
از عزت نفس تان بیش از پیش می کاهد و تصور می کنید 
و  هستید  زندگی تان  در  بد  اتفاقات  تمام  مسئول  خودتان 
احساس الیق بودن را - که برای موفقیت در زندگی بسیار 
مهم است- از دست می دهید. باید به یاد داشته باشیم هرگز 
نباید نسبت به خود و ضعف هایمان بی رحمانه رفتار کنید و 
فهرستی از توانایی های خود را در ذهن نگه دارید. در عین 
هیچ  بدون  را  دیگران  تمجید  و  تحسین  کنید  حال سعی 
خجالتی بپذیرید و به این ترتیب با باال بردن عزت نفس تان، 

دردهایتان کمتر می شود.
 از کاه، کوه نسازید

دکتر فرمهینی فراهانی، متخصص علوم تربیتی از منظر دیگری 
به این موضوع نگاه می کند و می گوید: برخی افراد که سنین 
پایینی دارند یا از تجربه کمتری در زندگی برخوردارند، از کاه، 
کوه می سازند و احساس می کنند مشکل شان بسیار بزرگ است 

یا هیچ کسی در دنیا مثل آنها از مشکالت رنج نمی برد.

اما به قول فراهانی، افراد با سنین باالتر و تجربه بیشتر در 
زندگی، معموال برخورد منطقی تری با مشکالت دارند و به 
جای بزرگ کردن مشکل، سعی می کنند آن را برطرف کنند. 

حل مسأله را یاد بگیرید
هیچ کسی از بدو تولد، عالم و فرزانه به دنیا نمی آید. برای 
مقابله با دردهای عاطفی هم این قضیه مصداق دارد. مقابله با 
این دردهای عاطفی، آموختنی است و فرد باید این مهارت ها 
را به طور متناوب در طول زندگی اش بیاموزد. فراهانی بر این 
باور است که باید نظام رسمی و نظام غیررسمی آموزش در 
خانواده ها، مدارس و جامعه، این آموزش ها را به شهروندان 
ارائه دهد: »راه حل مقابله با مشکالت، دردهای عاطفی و 
ناراحتی های روانی، آموختنی است و هرچقدر نظام آموزشی 
روی این مسائل سرمایه گذاری کند، به همان نسبت هم این 

مشکالت در جامعه کمتر خواهد شد.«
صبر، دروازه ورود به آرامش

عصبیت و کم طاقتی در جامعه زیاد شده، نشان به این نشان که 
اگر خیلی برای هم وقت نگذاریم، سریع از کوره در می رویم . 
همه فرآیندهای زندگی به شکلی سریع و بی وقفه در حال گذر 
است. البته بخشی از این مشکل هم واقعا دست ما نیست. 
زندگی آپارتمانی و سبک زندگی شهرنشینی، ناخودآگاه آستانه 
تحمل آدم ها را پایین می آورد.اگر می خواهیم به مشکالت و 
را هم  تحمل  و  باید صبر  کنیم،  غلبه  عاطفی  بحران های 
بیاموزیم و این فاکتور کلیدی را هم در زندگی مان تمرین کنیم.
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نياز  مورد  شگفتي-  كالم   -4
شستي  ساز   - مفعولي  حرف   -
باران  پاريس-  موزه   -5 دار  
نامناسب 6- گل هميشه  شاعر- 
بهار - بني اسرائيل- شيريني پز 
7- دفاع فوتبال- نيتروژن- هتلي 
در استانبول- شانه مو 8- از آثار 
تاريخي سمنان 9- چغندر پخته- 

بزرگ-  تاالر  اهداف-  و  مقاصد 
درونمايه 10- چهارديواري- صبر 
مهم  شهر   -11 جاندار   - زرد 
حسرت،   - عذرا  يار  سوئيس- 
حيف 12- فوري - درون دهان- 
يك   -13 خون   - پسرانه  نام 
عاميانه- وسطي- غنچه صورت- 
 نگهبان گله 14-  پدر فلسفه - نام
از مواد درسي بود 15-  ماده اي 
اثري در وصف سراپاي معشوقان 
تأليف شر ف الدين رامي تبريزي- 

تازه و نو

جدول 4016

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

123456789101112131415
نکدرخیزبسشیامن1
زاوندایدزاراز2
دهاجملدکیادها3
یتبنملیهشورک4
کنرازاسرونوت5
باتریبکیلار6
یهارندوتسییزج7
ناربجیرایدابا8
یرمابتارمرساخ9
یطحقنیوژتلو10
دوشرابخساپهش11
رزیرفاپسکانک12
خارفیلهدتیاور13
ورنرکونساادرد14
رتاوگناتسجنران15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

مغازه لوازم التحریر و کمک آموزشی 
جا افتاده به علت جا به جایی به شهر 

دیگر به فروش می رسد.
خیابان معلم

09358002378

موافقت اصولی شماره 2/ص/ ب 
تاریخ 88/4/20 متعلق به آقای 

ابوالقاسم احمدی مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کافه فست فود مون جهت تکمیل کادر 
آشپزخانه به یک نفر آشپز و یک نفر  

صندوقدار خانم نیازمند است.
نشانی: چهارراه محالتی - معلم

09011213441
05632454454

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان برای انجام 
امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203
32233854 - 32236199 

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

تجربه کنید.   09158668002

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، 

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

  09156633230- برگی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137 09151635860

 کرباسچی 

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.  09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903
حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 
مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 
09157213571 - صالحی منش

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 
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میوه های پاییزی و زمستانی دارای خواص درمانی و سالمتی زیادی هستند ، و 
حاال باید از میوه های شگفت انگیز این فصل استفاده کنیم .1-  سیب: شیرین 
یا ترش ، سیبها انتخاب فوق العاده ای برای خوردن به صورت خام یا پخته 
هستند .اما حتما پوست سیب را هم بخورید چون سرشار ازفالئونوید مفید برای 
سالمتی قلب است .2- کلم بروکلی:اگر خوب درستش کنید این سبزی مزه 
ای بی نظیر دارد . بهتر است آن را با سس تند و یا سس دلخواهتان مثل سرکه 

بالزامیک مخلوط کنید . 3-گالبی:طعم شیرین و آبدار گالبی موجب محبوبیت 
آن در بین همه است، پختن گالبی می تواند عطر و طعم افسانه ای آن را بیرون 
بکشد ، بنابراین سعی کنید پخته آن را امتحان کنید. 4-خرمالو:میوه های شیرین 
و خوشمزه خرمالو سرشار از مواد مغذی مفیدی )مثل ویتامین ها، مواد معدنی 
و آنتی اکسیدان ها( هستند که برای سالمت مطلوب بدن حیاتی می باشند.5-
لیموشیرین: میوه ای با 28 کالری انرژی است که در مقایسه با دیگر میوه ها از 

 C انرژی کمتری برخوردار است اما این میوه سرشار از اسید سیتریک و ویتامین
است.6-شلغم:الزم نیست فقط وقتی سرما می خورید شلغم بخورید ، می توانید 
آن را به سوپ اضافه کنید و یا با زنجبیل، عسل یا لیمو ، کباب کنید.7- گل 
 کلم:عطر و طعم دلچسب گل کلم ، کنار بشقاب غذا در زمستان عالی است. 

می توانید آن را بخارپز کنید یا خرد کنید و در سوپ بریزید. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با این میوه های زمستانی بدن خود را ایمن تر کنید

روش های خانگی درمان قارچ پوستی

از  قارچ پوستی نوعی عفونت  قارچی و  ایسنا- 
عارضه های بسیار واگیردار است که برخی افراد از 
جمله کودکان و مبتالیان به مشکالت ایمنی بیشتر 
دچار آن می شوند.راهکارهای طبیعی برای مقابله 
با قارچ پوستی عبارتند از:1- سیر: سیر اغلب برای 
درمان عفونت استفاده می شود. برای این منظور 

می توان سیر را به همراه روغن نارگیل یا زیتون 
به شکل خمیر درآورده و آن را روی پوست قرار 
داد.2- آب و صابون: برای جلوگیری از گسترش 
عفونت پوستی به دیگر بخش های بدن باید در حد 
امکان پوست را تمیز نگهداشت و به همین دلیل 
باید محل عفونت را یک یا دو بار در روز با آب گرم 
و صابون شست و شو داد.3- سرکه سیب: سرکه 

سیب خاصیت ضد قارچی دارد.

کوتاهی قد در کودکی 
و خطر ابتال به سکته در بزرگسالی

ٔ ژنتیک  بهداشت نیوز- قد و قامت نوعی مشخصه
به حساب می آید که از والدین دریافت می شود، با 
این حال، عواملی چون تغذیه مادر در طول دوران 
حاملگی، رژیم غذایی خود کودک پس از تولد، 
استرسهای روانی و عفونت نیز بر میزان قد افراد 

موثر است.کوتاه قدی در کودکان را می توان نشانه ای 
احتمالی در امکان بروز خطر سکته مغزی آنها پس از 
رسیدن به دوره بزرگسانلی قلمداد کرد. افراد قدکوتاه 
معموال فشار خون باالتری دارند که ممکن است 
بیشتر در خطر ابتال به سکته باشند. از این رو بهتر 
است کسانی که چنین مشخصه هایی دارند در طول 
زندگی خود بیشتر به عوامل موثر در بروز سکته توجه 

داشته باشند تا خطرات ناشی از آن کاهش یابد.

این افراد در معرض
 گرفتگی عضالت هستند

شهر خبر- هنگامی که افراد دچار گرفتگی عضالت 
می شوند باید از ادامه حرکت بپرهیزند، از کمپرس 
آب گرم استفاده و ناحیه ای را که دچار گرفتگی 
عضالنی شده است، گرفتگی عضالنی به دالیل 
مختلفی همچون کمبود آب بدن به وجود می آید 

افراد باید قبل از خواب آب فراوان  بنابراین این 
بنوشند و از نوشیدن چای غلیظ و مواد حاوی کافئین  
خودداری کنند.همچنین کمبود مواد غذایی مناسب 
و ویتامین های حاوی مواد معدنی مثل کلسیم، 
پتاسیم، منیزیم، کمبود ویتامین D و ویتامین های 
گروه B نیز سبب شده تا فرد دچار گرفتگی عضالت 
شود.شیر، تخم  مرغ، کیوی و سبزیجات موجب 

کاهش اسپاسم عضالنی می شود.

میوه ای خوش طعم برای تصفیه  کبد
 و ُمسکن طبیعی درد مفاصل

تسنیم- انار تصفیه کننده کبد و پوست است, 
کسانی که به زیبایی خود اهمیت می دهند ، الزم 
است به سالمت کبد و پوست توجه کنند و خوردن 
انار شیرین را فراموش نکنند.نتایج تحقیقات بر روی 
افرادی که در هفته دو بار آب انار شیرین خورده اند، 

نشان می دهد که 18 درصد کلسترول بد خون آنها 
کاهش پیدا کرده است, مصرف »انار شیرین« 
عامل کاهش التهاب دیواره عروق خونی است, 
مطالعات نشان داده است که انار و آب انار همچنین 
رب انار حاوی ضد التهابی و مسکن طبیعی برای 
مفاصل است, مصرف انار و محصوالت حاصل از 
آن، موجب پیشگیری از تخریب مفاصل ناشی از 

آرتروز می شود.

چه طور فشار خون را بدون دارو 
پایین بیاوریم؟

الو دکتر- فشار خون باال ارتباط نزدیکی با عدم 
فعالیت بدنی دارد و این در حالی است که ورزش 
می تواند به پایین آورن فشار خون در افراد مبتال 
پرفشاری خون کمک کند. اگرچه در برخی افراد 
همراه با باالرفتن سن، خطر ابتال به پرفشاری خون 

افزایش می یابد اما ورزش می تواند برای پیشگیری 
از این عارضه بسیار تاثیربخش باشد و آن را تا حدود 
زیادی کنترل کند .ورزش عضله قلب شما قوی 
 تر می کند قلب قوی  تر مقدار بیشتری خون را با 
تالش کمتری تلمبه می  کند.اگر قلب شما با فشار 
کمتری بتواند خون را تلمبه کند، نیروی وارد بر 
شریان ها کاهش می یابدفشار خون را پایین بیاورد 

که نیاز به مصرف دارو را برطرف کند.

یادداشت

کاریکاتور جواد تکجو 

ضرورت رهبری اخالقی
 با محوریت جوانان
 در جوامع امروزی

*ابویی 

اصول تربیتی جوانان،  یکی از مبانی مورد توجه کشورهای پیشرفته و در حال 
پیشرفت است ؛ بسیاری از روانشناسان اجتماعی پیرامون این موضوع پژوهش 
های بسیاری انجام داده اند و نتایج آن تحت اصولی به نام رهبری اخالقی 
مورد توجه مسئوالن و متولیان امور جوانان قرار گرفته است.»الیوت ارونسون« 
به عنوان یکی از برجسته ترین روانشناسان اجتماعی در عصر حاضر، از اولین 
پژوهشگرانی بود که دیدگاههای اخالقی و سبک های رهبر ی را باهم ترکیب 
کرد؛ و مدلی تحت عنوان رهبری اخالقی را به جوامع پیشنهاد داد. از دید این 
روانشناس هر فرد ملزم است، رفتار مناسب را از طرق مختلف اجتماعی و 
شخصی مطابق با ارزش ها و هنجارهای جامعه ، شناسایی و  آن ها را در خود 
تقویت کند؛ هر فرد جز الینفک جامعه است و در واقع می توان ادعا کرد ، در 
جایگاه های مختلف، سازندگان الیه های بنیادی جوامع  و عوامل پیشبرد اهداف 
آن،  به شمار می آیند؛ از این رو با توجه به نقش جوانان به عنوان آینده سازان 
کشورها، می توان »رهبری اخالقی با محوریت جوانان«  را برای پیشرفت 
جوامع امروزی، ملزم و ضروری دانست.رفتار اخالقی به ساده ترین بیان، یعنی 
دانستن و انجام دادن آنچه درست است  که در همه جوامع،  مبتنی بر دسته ای 
از قوانین مورد قبول عرف آن جامعه  می باشد؛ رفتار اخالقی  شامل صداقت، 
عدالت، عدم آسیب رساندن به دیگران، احساس مسئولیت، بی تفاوت نبودن 

نسبت به محیط و اطرافیان، پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال خود، و..است .
  با توجه به مفهوم گسترده اخالق،  رهبری اخالقی نیز در جوامع مختلف،  
)وابسته به فرهنگشان( تعابیر متفاوتی دارد، که قابل بررسی است  و می توان 
به این نتیجه رسید که رهبر اخالق، کسی است که سعی دارد رفتار خود را در 
مسیر درست و به طور صحیح هدایت و رفتار اخالقی مذکور را در خود تقویت 
کند و هم چنین پس از شناسایی پتانسیل ها و قابلیت های منحصر به فرد خود، 
با ایفای هرچه بهتر نقش خود، جامعه را به سمت ترقی و شکوفایی سوق دهد؛ 
در جامعه شناسی هر شخص در عین فردیت، جامعه نیز تلقی می شود از این رو 
با »پرورش رهبری اخالق« در بین جوانان،  می توان جامعه را به سمت تعالی 
هدایت کنیم  و نکته اینجاست با پرداختن به آن، سالمت جامعه نیز تامین خواهد 
شد.طبق آمار حدود 52 درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند، اخالقی 
رفتار کردن و هدایتشان به سمت ارزش ها و قواعد درست و از همه مهم تر 
آموزش چگونگی رهبری اخالق توسط آن ها، تحولی عظیم در سیر پیشرفت 

علمی، فرهنگی، اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت.
در این میان نکته قابل توجه میزان اهمیت صاحب منصبان،  به این مهم است؛ 
چراکه طبق شواهد عینی عمال به این موضوع پرداخته نشده و این در حالی است 
که توجه به »رهبری اخالقی« می تواند راهکار مرتفع شدن بسیاری از مسائل 

و مشکالت و حتی معضالت کنونی جامعه به شمار آید.
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

شستشوی مبل در محلخشکشویی و مبل شویی صـدف
شستشوی پتو به صورت مجزا

خیابان آوینی، خیابان صدف، نبش صدف 6       32340188- 09155632009 - فدایی

باز و بست پرده رایگان
 پیک رایگان

   )
ن

زا
ار

(  جک پارکینگی ، کرکرهدرب اتوماتیک سیـد 
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی 15   -   09155614880

امالک و 
مستغالت

 خریدار منزل ویالیی 
در رقویی به صورت
 نقدی یا معاوضه 
09153004235

 فروش آپارتمان 116متری
انقالب با امتیازات آب، 
برق ،گاز قیمت توافقی 

09151600212

فروش منزل ویالیی سنددار، 
حاجی آباد، 130 متر،  
100 زیر بنا ، فی88 م  

09153613774

منزل ویالیی نهبندان 
170مترزیر بنا 

فروشی با مغازه160م 
09153632761

معاوضه زمین تجاری 
و آپارتمان با خانه 

ویالیی در سجاد شهر 
09151609309

خریدار دو طبقه های بنیاد 
مسکن علی آباد لوله 

 تلفن تماس :
09153004235

فروش منزل ویالیی تمیز
 و نو در خیابان نرجس

09151639811

رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای سایت 
اداری، طبقه 5،آسانسور، فول 
امکانات، 85 متر،400 با 4م 

09153632761

انبار برای پوشاک و لوازم 
بهداشتی و سوپرسجاد شهر 
150000 تومان 1 م پیش  

09151601982

جویای کار

به دو نفر نیروی خانم برای 
نظافت کار در غذا آماده 

نیازمندیم 
09352912970

به یک چرخ کارجهت 
تولیدی لباس نیارمندیم

 تلفن تماس : 
09158635644

به چند نفر نیرو
 جهت کار در فروشگاه کیف 

و کفش نیازمندیم
09156660174

به تعدادی راننده با خودرو  
جهت کار در آژانس واقع 
در مهرشهر نیازمندیم 

09354531600

راننده پایه یک
  فنی

 تلفن تماس: 
09157229163

به دو نفر جهت کار 
در ساندویچی داخل
 بازار نیازمندیم  
09155612892

خودرو

فروش141نقره 
آبی،86 دوگانه،تخفیف 
6 سال فی200/11  

09151643778

فروش پژو 405 دوگانه 90، 
نقره ای، بیمه، بی رنگ، 
خانگی و سند تک برگ 

09151613610

پراید دوگانه ، مدل 86 نقره 
ای،  بیمه تخفیف 6 سال 
دزدگیر و ... فی: 10900م

 09016975611

فروش یا معاوضه پژو 
405 بژ ، دوگانه ،  بیمه 
روکش و.... فی:10900م 

09155616135

فروش پراید نوک مدادی 88 
بدون رنگ، تخفیف کامل 

بیمه 11 ماه ، دوگانه دستی 
09153618702

111مدل95، سفید بدون 
رنگ، فی 21 معاوضه 
با پراید 85تا90سفید 

09153632761

متفرقه

فروش زمین تجاری 65 
متری در نهبندان

 میدان مادر 
09035267746

فروش زرشک
 خشک پفکی امسالی 

تلفن تماس:
09904365681

2/5 ساعت آب از چاه 
فخرآباد تقاب به صورت کلی 
وجزئی به فروش می رسد 

09153612148

فروش تاکسی تلفنی
 با موقعیت عالی 
به علت مهاجرت
09158663225
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آرین شهر رکورد دار بارش ؛ موج جدید بارشی در راه خراسان جنوبی  

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: موج جدید بارشی از چهارشنبه وارد استان می شود و تا پایان هفته شاهد بارندگی خواهیم بود. جواد نخعی اظهار کرد: در روز های گذشته شاهد بارندگی های بسیار خوبی در 
نقاط مختلف استان بودیم. وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارندگی در آرین شهر با ۴۱ میلی متر گزارش شده است، افزود: همچنین جنوب شهر بیرجند ۳۳ میلی متر، فتح آباد فردوس ۳۶ میلی متر، سه قلعه ۲۷، مود 
۳۷، طبس ۱۸، فردوس ۱۷، سرایان ۲۱، بشرویه ۷، درمیان ۴، سربیشه ۲۲، خور ۵ و نهبندان ۲ میلی متر گزارش شده است. وی گفت: بارندگی های پراکنده در برخی از نقاط استان از جمله نهبندان همچنان ادامه دارد.

* مدیرکل حفاظت محیط زیست آرامنش اظهار کرد: 
درسال جاری گونه های شاخص جانوری شامل  آهو، 
کل وبز وجبیر علی رغم تشدید شرایط خشکسالي در 
مجموع نسبت به سال گذشته روند افزایشي داشته است.

در  جنوبی  خراسان  هنرجوی   ۲۱۴  *
پرداختند رقابت  به  کاربردی  علمی  مسابقات 
امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  معاون   *
 ۱۱ در  خراسان جنوبی  گفت:خیرین  خراسان جنوبی 
محسنین  و  ایتام  اکرام  طرح  در  جاری  سال  ماهه 
۹۳ میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی داشته اند.

گفت:  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی  رییس   
جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  دهکده 
بندی،  بسته  برندسازی،  هدف  با  خراسان جنوبی 
واسطه ها  حذف  و  دارویی  گیاهان  بازاریابی 
منطقه  ایسنا  گزارش  است.به  شده  احداث 
 ۷ دیروز)  صادقی،  جالل الدین  خراسان جنوبی، 
کشور  جهاددانشگاهی  رییس  بازدید  در  اسفند(، 
تحقیقاتی دهکده  پژوهشی مجتمع  از ساختمان 
خراسان جنوبی،  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان 
در  دارویی،   گیاهان  دهکده  پروژه  کرد:  اظهار 
درآمده  اجرا  به  هکتار   ۱۴ مساحت  به  زمینی 
این  اجرایی  عملیات  اینکه  بیان  با  است.وی 
به  پایان سال ۹۹  تا  و  آغاز  از سال ۹۵  مجتمع 
اتمام خواهد رسید، افزود: دهکده گیاهان دارویی 
بالغ  اعتباری  با  خراسان جنوبی  دانشگاهی  جهاد 
عملیاتی خواهد شد.رییس  تومان  میلیارد  بر ۱0 
انجام  کرد:  بیان  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی 
پژوهش های کاربردی منطبق بر گیاهان دارویی 
استان با محوریت محصوالت استراتژیک و ایجاد 
مکانی برای معرفی پتانسیل جامع گیاهان دارویی 
دارویی  گیاهان  دهکده  احداث  اهداف  از  استان 
بیان  با  است.صادقی  استان  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  دهکده  اینکه 
هدفمند  گردشگری  مرکز  یک  خراسان جنوبی، 
کرد:  تصریح  است،  استان  در  دارویی  گیاهان 
بهینه  بازاریابی  و  بندی  بسته  برندسازی، 
داخل  دارویی  گیاهان  شده  فرآوری  محصوالت 
و خارج از کشور از دیگر اهداف ایجاد این مرکز 
ادامه داد: حذف واسطه ها و  استان است.وی  در 
ایجاد ارزش افزوده حداکثری برای تولیدکنندگان 
راستای  در  سازی  فرهنگ  روستاییان،   ویژه  به 
تبدیل شدن به کشت جایگزین و هدایت هدفمند 
پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی مقاطع ارشد 
گیاهان  دهکده  احداث  اهداف  از  نیز  دکترا  و 
است.رییس  استان  دانشگاهی  جهاد  دارویی 

جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: 
همچنین بسترسازی برای کاربرد گیاهان دارویی 
و  سازمان ها  و  مدارس  شهری،  سبز  فضای  در 
فرآوری  و  تولید  بهینه سازی  راستای  در  آموزش 
گیاهان دارویی از اهداف دیگر ایجاد این مجتمع 

در استان است.صادقی بیان کرد: دهکده گیاهان 
نفر   ۵0 برای  استان  جهاددانشگاهی  دارویی 
اشتغال مستقیم و برای بیش از ۲00 نفر اشتغال 

غیرمستقیم ایجاد می کند.

دانشگاهی  جهاد  عناب  شکالت 
خراسان جنوبی تجاری سازی شود

رییس جهاددانشگاهی کشور گفت: اقدامات الزم 
برای تجاری سازی شکالت عناب که محصول 
خراسان جنوبی  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی  گروه 
منطقه  ایسنا  گزارش  گیرد.به  صورت  است، 
اظهار  نیز  طیبی،  حمیدرضا  سید  خراسان جنوبی، 

کرد: جهاد دانشگاهی کشور برای تکمیل و خرید 
تجهیزات این دهکده کمک خواهد کرد.وی برای 
دهکده  تحقیقات  برای  الزم  تجهیزات  تکمیل 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان قول مساعد 
داد و یادآور شد: باید تمهیدات الزم برای تجاری 

دهکده  عناب  شده  فرآوری  محصوالت  سازی 
خراسان جنوبی  دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان 
بازدید گزارشاتی  این  در  اندیشیده شود.همچنین 
دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه  مدیر  سوی  از 
جهاد  رییس  و  خراسان جنوبی  دانشگاهی  جهاد 

دانشگاهی استان در خصوص  دهکده ارائه شد.

دارویی  گیاهان  برند  سازی  یکپارچه 
گیاهان  دهکده  در  جنوبی  خراسان 

دارویی جهاددانشگاهی
جنوبی  خراسان  دارویی  گیاهان  دهکده  مدیر 
گفت: در نظر داریم تا تمام تولید کنندگان گیاهان 

دارویی استان محصوالت را به این مرکز آورده تا 
بسته بندی و با یک برند ملی عرضه شود.محسن 
پویان هم اظهار کرد: در قالب این پروژه تحقیقات 
است.وی  شده  دیده  دارویی  گیاه    ۴0 روی  بر 
افزود: بخشی از کار پروژه روی فعالیت پژوهشی 

دهکده  پروژه  است.مدیر  بر  آب  کم  گیاهان هان 
جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان 
ادامه داد: همچنین در قالب این پروژه غرفه عرضه 
گیاهان دارویی و فرآوری و در مجاورت آن موزه 
گیاهان دارویی دیده شده است. پویان بیان کرد: 
همچنین سعی شده تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت 
و  گردشگران  حضور  دارویی  گیاهان  موزه  های 
اشاره  با  ببریم.وی  بهره  پتانسیل  این  از  استفاده 
به بخش بوجازی، میکروب زدایی و بسته بندی 
در این پروژه ادامه داد: با همکاری استانداری مقرر 
تا  تشکیل  استان  در  دارویی  گیاهان  کمیته  شد 
تمام تولید کنندگان استان محصوالت را به این 

مرکز آورده تا بسته بندی و با یک برند ملی عرضه 
شود .مدیر پروژه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی  
خراسان جنوبی اظهار کرد: فضای گلخانه ای در 
این پروژه نیز تعبیه شده که به منظور صرفه جویی 
و بهینه سازی کشت عناب به فضای گلخانه ای 
گل  ظرفیت  به  اشاره  با  .پویان  است  شده  برده 
گلخانه  یادآور شد:  در شهرستان خوسف  نرگس 
ای برای تحقیقات کاربردی بر روی گل نرگس 

و گل محمدی تعبیه شده است.

جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  دهکده 
خراسان جنوبی الگویی برای فایق آمدن 

کشاورزان بر فشار اقتصادی
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
دارویی  گیاهان  دهکده  گفت:  نیز  مجلس 
خوبی  الگوی  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی 
فشار  بر  استان  کشاورزان  آمدن  فایق  برای 
اقتصادی ناشی از خشکسالی است.حجت االسالم 
سید محمدباقر عبادی،  اظهار کرد: فعالیت های 
نظیر  بی  از حوزه ها   بعضی  در  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی  علمی  مراکز  افزود:  وی  است. 
کرده  حرکت  کشور  علمی  مراکز  راس  خط  در 
خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  است.نماینده 
حمایت  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مجلس شورای اسالمی از فعالیت های پژوهشی 
جهاددانشگاهی، بیان کرد: در کمیسیون آموزش 
پشتیبان  اسالمی   شورای  مجلس  تحقیقات  و 
که  چرا  هستیم  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی 
در  بسیاری  تاثیرگذاری  نهاد  این  فعالیت های 
گیاهان  دهکده  داد:  ادامه  دارد.عبادی  جامعه 
مقابله  راستای  در  کشاورزان  به  می تواند  دارویی 
با خشکسالی کمک کند.وی زیادآور شد: امیدواریم 
جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  دهکده  در 
کشاورزان  برای  خوبی  الگوهای  خراسان جنوبی 
باشد. مفید  اقتصادی  نظر  از  و  شود  ارائه 

اخبار کوتاه

حوادث استان

واژگونی سواری پراید

بر اثر واژگونی پراید در رودخانه بند امیر شاه ، تیم 
عملیاتی هالل احمر بیرجند به محل حادثه اعزام شد.تا 
کنون از علت این حادثه خبری گزارش نشده است

واژگونی تریلی
 در محور اسفدن - قاین

در حادثه واژگونی تریلی در محور اسفدن - قاین 
که دیروز در محل )سه راهی حوض رباط(  رخ داد 
سه نفر مصدوم داشت که سرپایی درمان شدند.

حریق یک مغازه الستیک فروشی
 در خیابان عدل بیرجند

حسینی مدیر عامل سازمان آتش نشانی بیرجند؛ با 
اعالم خبر حریق گسترده در یک انبار الستیک در 
خیابان قدس شرقی  درباره جزئیات این حادثه اظهار 
کرد: ساعت ۱۲:۲0 روز گذشته آتش سوزی گسترده 
به  انبار الستیک در خیابان قدس شرقی،  در یک 
به سرعت آتش نشانان  سامانه ۱۲۵ اعالم شد که 
تانکر آب  و خودرو  ایستگاه عملیاتی به همراه   ۴
آتش نشانی  تجهیزات  و  تنفسی  دستگاه  پشتیبانی 
به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود خوشبختانه در 
این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم.

دهکده گیاهان دارویی 
خراسان جنوبی قطب 

فناورانه بین المللی می شود
لزوم  بر  تاکید  با  کشور  دانشگاهی  جهاد  رئیس   
تجاری  و  فناورانه  تولیدات  از  مسئوالن  حمایت 
خراسان  دارویی  گیاهان  دهکده  گفت:  آن،  سازی 

جنوبی را به قطبی علمی و فناورانه در سطح ملی و 
بین المللی تبدیل خواهیم کرد. حمیدرضا طیبی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای توسعه الگوسازی 
برنامه ریزی شده که همه ساختارهای سازمانی جهاد 
دانشگاهی و واحدهای آن بر اساس نیازهای ملی و 
استانی خود باید حتماً دارای کارهای شاخص علمی 
و فناوری منجر به تجارسازی باشند. وی با اشاره به 
ظرفیت های خراسان جنوبی در حوزه گیاهان دارویی، 
افزود: در این راستا جهاد دانشگاهی مرکز تحقیقاتی 
کرده  پیش بینی  را  دارویی  گیاهان  دهکده  نام  با 
است تا بر روی تولید و تجارسازی فرآوردهای این 
محصوالت کارهای پژوهشی و تحقیقاتی شاخصی 
داشته باشند. وی بیان کرد: یکی از اقدامات جدی 
که پیگیر آن هستیم بحث صادارت گیاهان دارویی 
است اما در قدم اول باشد محصول خوب و با کیفیت 
کنیم. تولید  را  بهداشت  وزارت  استانداردهای  با  و 

ری
 امی

س : 
عک

ری
 اکب

س : 
عک

ری
 اکب

س :
عک

ری
 اکب

س :
عک

ری
 اکب

س :
عک

ری
 :کا

س
عک

نت
نتر

 : ای
س

عک

   در مراسم افتتاح ساختمان پژوهشی مجتمع تحقیقاتی دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی مطرح شد

برندسازی و بازاریابی از اهداف دهکده گیاهان دارویی است

کلنگ ساختمان مرکز 
جهاددانشگاهی استان زده شد

با حضور رییس جهاددانشگاهی کشور، معاون سیاسی 
امنیتی استاندار، رییس دانشگاه بیرجند و مسئولین 
دانشگاهی  جهاد  مرکزی  ساختمان  کلنگ  استانی 
بیرجند زده شد.  جالل  دانشگاه  پردیس  استان در 

الدین صادقی دیروز )۷ اسفند( در مراسم کلنگ زنی 
ساختمان جهاددانشگاهی اظهارکرد: این بنا بر اساس 
توافق جهاددانشگاهی و دانشگاه بیرجند و مطابق با 
مقررات و استاندارهای نظارتی حوزه فنی و عمران 
دانشگاه بیرجند، و با نگاه بهره مندی دانشجویان و 
علمی،  فعالیت های  از  بیرجند  دانشگاه  دانشگاهیان 
دانشگاه  در  جهاددانشگاهی  دانشجویی  و  فرهنگی 
بیرجند احداث می شود. وی افزود: در این ساختمان 
ایسنا،  خبرگزاری  ریاست،  ستادی  حوزه  استقرار 
خبرگزاری قرآنی )ایکنا(، سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشجویان، سازمان دانشجویان، سازمان گردشگری 
را خواهیم داشت. انقالب  و  امام  دانشجویان، مرکز 

خبرنگاران پشت سد شورای 
حفاظت از منابع آب

حسینی- صبح دیروز شورای حفاظت از منابع آب 
استان در حالی شروع شد که پس از گذشت ۴۵ 
امامی  از آغاز آن و هنگامی که سخنرانی  دقیقه 

ولی  و  استان  ای  مدیر عامل شرکت آب منطقه 
پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی به اتمام 
به خبرنگاران عنوان کرد:  استاندار خطاب  رسید، 
این جلسه رسانه ای نبوده و خبرنگاران اجازه درج 
مطالب داخل جلسه را ندارند!این در حالسیت که 
قابل  غیر  مردم  برای  این جلسه  اهمیت موضوع 
انکار است، الزم به ذکر است دو دستور کار مطرح 
جهاد  سازمان  ریزی  برنامه  موضوعات  با  شده 
کشاورزی  آب  مصرف  کاهش  درباره  کشاورزی 
و کاهش میزان برداشت از چاه های آب در این 

جلسه به بررسی گذاشته شد.

اعزام 31 نفر از اعضای هالل احمر
 به مناطق آبگرفتگی

خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  کاری- 
جنوبی در گفتگو با خبرنگار  آوا با اشاره به اینکه در 
دو روز گذشته با توجه به بارش مداوم باران، برخی 
می کنند  تجربه  را  آبگرفتگی  استان  شهرهای  از 
اظهار کرد : شهرهای فردوس و بجستان  شاهد 
معابر  آبگرفتگی  و  شدید  باران  بارش  بیشترین  
بودند.جواد خامسان با بیان اینکه آب گرفتگی تنها 
در حد معابر بوده و منازل کمتر سرایت کرده است 
افزود: نیروهای هالل احمر استان  در کیلومتر ۲0 
محور فردوس بجستان )روستای برون( یک تیم از 
پایگاه امداد و نجات بین شهری باغستان فردوس 
به محل اعزام شد.وی تاکید کرد: تعداد ۳۱ نفر از 
اعضای هالل احمر در غالب ۹ تیم در شهرستانهای 
فردوس قاین بیرجند و خوسف برای  ارائه خدمات 
امدادی به محل حوادث رفتند. وی تاکید کرد: در 
صورت سرایت آبگرفتگی به منازل مسکونی سه 
شهر مذکور ماموران جمعیت هالل احمر در کمترین 
زمان ممکن برای خدمات رسانی حضور می یابند.
خامسان با بیان اینکه روستاهای مهوید و ترشیزک 
این شهرستان هم دچار آبگرفتگی شده بود، گفت: 
تیم های امدادی مستقر در منطقه با اعالم حادثه در 
محل حضور یافتند و خدمات امدادی انجام شد.وی 
یادآور شد در شب گذشته براثر واژگونی خودروی 
عملیاتی  تیم  شاه،  امیر  بند  رودخانه  در  سواری 
بیرجند سریع به محل اعزام شد.وی  هالل احمر 
بارش  به  توجه  با  گذشته  روز  دو  در  کرد:  عنوان 
آبگرفتگی  استان  از شهرهای  برخی  باران،  مداوم 
فردوس  شهرهای  کرد:  اظهار  می کنند  تجربه  را 
و بجستان  شاهد بارش باران شدید و آبگرفتگی 
مورد   ۹ حوادث   اینکه  بیان  با  بودند.وی  معابر 
بوده افزود: آسیب دیدگان ۹ نفر و حادثه دیدگان 
می شود  توصیه  داد:  ادامه  بودند.خامسان  نفر   ۳0
که  آسیبی  هرگونه  بروز  صورت  در  شهروندان 
جمعیت هالل احمر می تواند در راستای آن خدمات 
کنند. حاصل  تماس   ۱۱۲ شماره  با  کند  رسانی 

مدرسه ۶ کالسه سه قلعه افتتاح شد

کل  اداره  های  مشارکت  معاون  چاوشان  محمود 
توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خراسان جنوبی در 
حاشیه مراسم افتتاح مدرسه گفت: مدرسه ۶ کالسه 
به  قلعه شهرستان سرایان  اول شهر سه  متوسطه 
مساحت ساختمان آموزشی ۷0۹ مترمربع با حضور 
جمعی از خیرین جامعه یاوری فرهنگی افتتاح شد. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۲ مدرسه یک کالسه 
کانکسی نیز در روستاهای شهرستان درمیان و قاین با 

اعتبار ۲۶ میلیون تومان دیروز به بهره برداری رسید.

سد روستای تقاب در رودخانه شاهرود 
احداث شود

دهیار روستای تقاب با بیان اینکه سد روستای تقاب در 
رودخانه شاهرود احداث شود، گفت: یکی از مشکالت 
این روستا نبود دبیرستان برای دانش آموزان است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. مهدی خدادادی دیروز 
در جلسه بررسی مشکالت روستای تقاب با حضور 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس  
اظهار کرد: مدخل ورودی بیرجند- تقاب نیاز به احداث 
پل دارد و آب نمای احداثی جاده بیرجند- محمدآباد 
نیازمند بازسازی است و احداث سد جهت جلوگیری 
در  تقاب  روستای  در  باران  های  آب  رفت  هدر  از 
دستور کار باید قرار گیرد. نماینده مردم شهرستان های 
بیان  با  هم  مجلس  در  و خوسف  درمیان  بیرجند، 
کرد  نگاه  فردی  صورت  به  قانون  به  نباید  اینکه 
گفت: مجلس مصوب کرده است حقوق نمایندگان، 
وزرا و رؤسا افزایش پیدا نکند. عبادی با بیان اینکه 
بازپرداخت  با  تومان  میلیون   ۱0 ازدواج  وام  دولت 
داده که در مجلس وام ۱۵  پیشنهاد  را  چهار ساله 
بازپرداخت ۵ ساله تصویب شد.  با  تومانی  میلیون 

برگزاری همایش ضرورت ازدواج 
در خراسان جنوبی 

مدیرکل بهزیستی استان گفت: برای پیشگیری از 
آمادگی  نوجوانان،  و  جوانان  آجتماعی  آسیب های 
الزم باید  در مقطع دبیرستان ایجاد شود.نمایشگاه 
سالن  درمحل  ازدواج  ضرورت  بزرگ  همایش  و 
اجتماعات بهزیستی برگزار شد. مدیر کل بهزیستی 
که  وهمایش  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  استان 
درراستای طرح ملی کنترل وکاهش طالق می باشد 
افزود:  به همت معاونت امورتوسعه پیشگیری بهزیستی 
شود  روزبرگزارمی  سه  مدت  به  جنوبی  خراسان  و  زبان  یادگیری  گردهمایی   - کاری 

نفر،   ۴00 شرکت  با  دیجیتال  رسانه های 
زبان های  کالج  فراگیران  آشنایی  هدف  با 
موضوع  با  استان  جهاددانشگاهی  خارجی 
یادگیری  در  دیجیتال  رسانه های  از  استفاده 
در  شد.  برگزار  بیرجند  در  خارجی  زبان های 
استاد مجتبی  با حضور  این گردهمایی، که  
زرین پناه، مترجم، محقق و مدرس چندزبانه، 
تجربیات علمی در سطح بین المللی در حوزه 
یادگیری زبان ارائه شد. راه  های استفاده صحیح 
از رسانه های دیجیتال برای یادگیری زبان نیز 
جهاددانشگاهی  آموزشی  شد.معاون  ارائه 
کرد:  عنوان  مراسم  این  در  خراسان جنوبی  

در  دانشگاهی  جهاد  آموزشی  معاونت  حوزه 
آموزش های  ارائه  به  آموزشی  گروه  شش 
پردازد. تخصصی و عمومی کوتاه مدت می 

مجتبی ابراهیمی با بیان اینکه یکی از مباحث 
آموزشی، بحث زبان های خارجی است،  افزود: 
آموزش چهار  استان  اکنون  جهاددانشگاهی 
زبان انگلیسی، عربی، فرانسه و آلمانی را در 
کنار آموزش ترجمه متون دانشگاهی  را در 
یادآور شد: قصد  دارد. وی  برنامه کاری اش 
داریم در آینده  این آموزش ها را افزایش داده 
نیز به  را  و آموزش زبان های ترکی و چینی 
روند آموزشی اضافه کنیم. مدیر کالج زبان های 
خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی  خارجی 

آغاز  گردهمایی  این  امیدواریم  شد:  یادآور  
خوبی برای آگاهی دادن برای نحوه استفاده 

یادگیری  در  دیجیتال  رسانه های  از  درست 
خارجی  زبان های  کالج  باشد.مدیر  زبان 

این  در  هم  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی 
زبان جهاددانشگاهی  کالج  بیان کرد:  مراسم 
دوره های  برگزاری  بر  عالوه  خراسان جنوبی 
توانمندکردن  برای  خدماتی  آموزشی، 
ارائه  اشتغال  و  درآمد  کسب  برای  فراگیران 
می دهد.وی با بیان اینکه  این گردهمایی با 
آنان  خانواده های  و  فراگیران  آشنایی  هدف 
دیجیتال  رسانه های  از  استفاده  موضوع  با 
شد  برگزار  خارجی  زبان های  یادگیری  در 
زبان جهاددانشگاهی  نشان کرد: کالج  خاطر 
دوره های  برگزاری  بر  عالوه  خراسان جنوبی 
آموزشی، خدماتی برای توانمندکردن فراگیران 
می دهد. ارائه  اشتغال  و  درآمد  کسب  برای 

برگزاری گردهمایی یادگیری زبان و رسانه های دیجیتال در بیرجند 

در پی نزول رحمت الهی 

آبگیری 4 سد استان آغاز شد
 مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان 
و  بینی  پیش  به  توجه  با  گفت:  جنوبی، 
ذیربط،  های  دستگاه  موقع  به  پیشگیری 
بارندگی قابل توجه در استان طی ۲۴ ساعت 
سید  برنداشت.  در  چندانی  خسارت  گذشته 
ابوالحسن میرجلیلی روز دوشنبه در گفت و 
به پیش  با توجه  افزود:  ایرنا،  با خبرنگار  گو 
بینی بارندگی های رگباری در استان ۹0 تیم 
امدادی و عملیاتی به دستور استاندار به صورت 
کمترین  در  و  آمدند  در  باش  آماده  کامال 
کردند. رسانی  امداد  به  اقدام  ممکن  زمان 

اخیر  های  بارندگی  اینکه  با  داد:  ادامه  وی 
بود  کمتر  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

سیاست  به  توجه  با  و  است  بخش  نوید  اما 
های دولت تدبیر و امید در ایجاد پروژه های 
پروژه  این  از  بسیاری  آبخوانداری  و  آبخیز 
ها آبگیری شده و یا در حال آبگیری است.

تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  وی  گفته  به 
با  مقابله  پیشگیرانه  های  اقدام  و  هشدار 
های  کانال  طریق  از  آب  روان  و  سیل 
به  ها  رسانه  و  بحران  مدیریت  مختلف 
آمادگی  استان  مردم  و  شد  اعالم  مردم 
داشتند. ها  بارندگی  این  برابر  در  را  الزم 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
جنوبی تصریح کرد: با توجه به شدت بارندگی 
ها اما خسارت های به وجود آمده نسبت به 

سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی تخریب ایل راه های عشایری، خسارت 

به هشت قنات، آب بردگی شانه راه و محور 

در ۱۲  افتادگی  آب  و  روستایی  فرعی  های 

از  را  دامی  های  واحد  و  مسکونی  واحد 
مهمترین خسارت های بارندگی اخیر عنوان 
اقدام به موقع امداد رسان  افزود: اگر  کرد و 
ها در مورد واحد های دامی انجام نمی شد 
اما  شدند  می  تلف  دام  راس  هزار  از  بیش 
خسارت ها بسیار جزیی گزارش شده است.
های  سد  آبگیری  از  همچنین  میرجلیلی 
طبس، شوسف، مهوید فردوس و سرایان خبر 
داد و گفت: با توجه به بررسی تیم های ارزیاب 
هنوز آمار دقیقی از خسارت ریالی این بارندگی 
قبل  سال  به  نسبت  اما  نیست  دسترس  در 
بسیار ناچیز بوده و متعاقبا اعالم خواهد شد.

با حضوردکتر طیبی، رییس جهاددانشگاهی 
بین  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  کشور، 
جهاددانشگاهی و استانداری خراسان جنوبی 
امضا شد. به گزارش ایسنا ، با هدف گسترش 
دانشگاهی،  جهاد  توسعه ای  قابلیت های 
تفاهم نامه همکاری بین محمدمهدی مروج 
الشریعه، استاندار خراسان جنوبی و حمیدرضا 
امضا  دانشگاهی کشور  جهاد  رییس  طیبی، 
دهکده  پروژه  کامل  تحقق  و  تکمیل  شد. 

با   ۱۳۹۹ سال  پایان  تا  دارویی  گیاهان 
گردشگری  برای  نمونه  مرکزی  اهداف 
هدفمند در حوزه گیاهان دارویی و مجتمع 
تحقیقاتی برای انجام پژوهش های کاربردی 
جدید و تداوم و تکمیل پژوهش های مرتبط 
محصوالت  ویژه  به  دارویی  گیاهان  با 
استراتژیک شامل عناب، زرشک و زعفران 
بود.همچنین  نامه  تفاهم  این  موضوعات  از 
به  دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه  تبدیل 

به  تولیدکنندگان  آموزش  برای  مرکزی 
سازی  بهینه  راستای  در  روستاییان  ویژه 
ایجاد  دارویی،  گیاهان  فرآوری  و  تولید 
گیاهان  فرآوری  برای  نیمه صنعتی  پایلوت 
برای  علمی  مرکزی  ایجاد  دارویی، 
بازار  توسعه  و  توانمندسازی  و   شناسایی 
داخلی و خارجی با نگاه ویژه به برندسازی 
دارویی  گیاهان  دهکده  اهداف  دیگر  از 
است.   آمده  نامه  تفاهم  این  در  که  است 

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین جهاد دانشگاهی و استانداری 



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
ُدوا فِی اَیّاِم الَْفناِء الَِیّاِم الْبَقاِء فَتََزوَّ

مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید.
)نهج البالغه : خ 157، ص 462(

گردهمایی بزرگ مهندسین معدن و زمین شناسان استان
با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی برگزار شد

به همت سازمان نظام مهندسی معدن؛

گردهمایی بزرگ مهندسین معدن و زمین شناسان خراسان 
نصیرالدین  خواجه  بزرگداشت   روز  مناسبت  به  جنوبی 
طوسی و روز مهندسی با حضور استاندار خراسان جنوبی، 
رئیس  و سرایان،  بشرویه  فردوس، طبس،  مردم  نماینده 
صنعت،  سازمان  رئیس  معدن،  مهندسی  نظام  سازمان 
معدن و تجارت، فرماندار بیرجند و اعضای نظام مهندسی 
معدن استان برگزار گردید. در این مراسم باشکوه که با 
همکاری موسسه فرهنگی هنری عرفان در محل سالن 
آمفی تئاتر قلم چی بیرجند برگزار شد، خانواده اعضای نظام 
مهندسی معدن استان نیز حضور داشتند. رئیس سازمان 
ضمن  گردهمایی  این  در  استان  معدن  مهندسی  نظام 
اعضای  گرم  حضور  و  استقبال  از  مهندسی  روز  تبریک 
نظام مهندسی معدن استان به همراه خانواده در این مراسم 
قدردانی نمود. دکتر جوانشیر همچنین گزارش مختصری از 
نحوه شکل گیری نظام مهندسی معدن، اقدامات، عملکرد، 
اشاره  با  وی  کرد.  ارائه  سازمان  آتی  اهداف  و  ها  برنامه 
 به دستاوردهای نظام مهندسی معدن استان اظهار کرد:
خریداری ساختمان ملکی سه طبقه در مرکز استان، ارتقای 
مرتبه نظام مهندسی معدن از رده 3 به 2 کشوری، حضور 
موفق اعضا در آزمون صدور و ارتقای پایه پروانه اشتغال از 
جمله مهمترین دستاوردهای نظام مهندسی معدن طی سه 
سال اخیر و به عنوان عملکرد پنجمین هیئت مدیره سازمان 
استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  باشد.  می 
همچنین به برگزاری انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره 
نظام مهندسی معدن اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت 
این انتخابات که روز پنجشنبه 10 اسفند در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت برگزار خواهد شد، حضور حداکثری اعضا در 
محل صندوق های اخذ رای برای سازمان را مهم برشمرد. 

فرماندار بیرجند که خود نیز از اعضای فعال نظام مهندسی 
نظام  نقش سازمان  اهمیت  مورد  در  است،  استان  معدن 
مهندسی معدن در توسعه اقتصادی استان و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی مطالبی را بیان کرد. علی ناصری، با بیان 
این که سازمان نظام مهندسی معدن یک تشکل صنفی 
ارزشمند است که قانون تشکیل آن مصوبه مجلس شورای 
اسالمی می باشد از اعضا درخواست نمود که در موضوعات 
مربوط به اعتالی نظام از جمله حضور در مجامع مختلف، 
حضور در کارگروه های مختلف و ارائه نظرات، شرکت فعال 
داشته باشند. سخنرانی استاندار خراسان جنوبی در خصوص 
نقش مهندسی و جایگاه مهندسان در امور اجرایی یکی 
ادامه رئیس سازمان  بود. در  برنامه های مراسم  از  دیگر 
گردهمایی  این  در  نیز  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اظهار کرد: تشکیل شرکت های مشاور توانمند در حوزه 
معدنی نیاز استان است و در این خصوص سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت از شرکت های داخلی حمایت و پشتیبانی
 می کند و از ظرفیت های آنها در حوزه معدن استفاده 
خواهد کرد. داوود شهرکی، با اشاره به اینکه نظام مهندسی 
معدن با توجه به وجود پتانسیل های معدنی در خراسان 
جنوبی، ظرفیت باالیی برای توسعه استان دارد، افزود: در 
شرف  در  که  معدن  مهندسی  نظام  انتخابات  راستا،  این 
نظام  اعظای  جدی  و  حداکثری  حضور  است  برگزاری 
مهندسی را می طلبد تا برای این سازمان اتفاق های خوبی 
در آینده رقم بخورد. شایان ذکر است؛ اجرای گروه هنری 
موسیقی سنتی، برگزاری مسابقات برای کودکان، بانوان و 
زوج های جوان، اجرای برنامه های شاد و متنوع توسط 
هنرمندان مشهور موسیقی و طنز و ... از دیگر برنامه های 
این مراسم به منظور ایجاد نشاط در روحیه حاضران بود.

خراسان جنوبی

همکار محترم  جناب آقای محمود نخعی
انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای ابن حسام
 پسران بیرجند

 که نشان از توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک  
عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.
گروه عمران - معماری و شهرسازی آموزشکده ابن حسام

آگهی مـزایده
مزایـده عمومی واگـذاری بهره برداری از مـراکز 

ورزشی موسسه ایثـار خراسان جنـوبی 
نام و نشانی مزایده گذار : موسسه فرهنگی ، ورزشی و توانبخشی 

ایثار استان خراسان جنوبی به نشانی بیرجند - خیابان شاهد - نبش سرداران شهید
نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده(:

واگذاری مراکز ورزشی ایثار شامل : 
سالن بدنسازی ، سالن چند منظوره ، سالن رزمی و ایروبیک

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
1 - مبلغ  18/000/000 ریال جهت سالن بدنسازی 

2- مبلغ 12/000/000 ریال جهت سالن چند منظوره ورزشی
3- مبلغ 4/200/000 ریال جهت سالن رزمی و ایروبیک که الزم است به صورت ضمانت نامه 
بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره  0203720396001  نزد بانک 
دی ، شعبه بیرجند به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار استان خراسان جنوبی قابل واریز 

در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد. 
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 96/12/8 تا 

ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 96/12/15 آدرس فوق ، واحد امور اداری . 
مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 96/12/22 - ساختمان 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان واحد حراست به آدرس بیرجند، خیابان مدرس 

بین مدرس 30 و 32 .
تاریخ برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهادی:  

ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 در محل دفتر مدیریت موسسه به آدرس 
بیرجند، خیابان شاهد، نبش سرداران شهید.

هزینه های درج آگهی و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن پاسخگویی به سواالت: 32411808 و 09151642756

مدیریت موسسه فرهنگی، ورزشی توانبخشی ایثاراستان خراسان جنوبی

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند   موضوع مناقصات :  1- خرید پرسی غذای بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( سربیشه 
2- خرید پرسی غذای بیمارستان حضرت رسول )ص( فردوس   شرایط شرکت در مناقصات : کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و پروانه صالحیت از مراجع ذیربط 
 مدت و محل انجام کار : یک سال کامل شمسي از تاریخ انعقاد قرارداد - بیمارستان های علی بن ابیطالب )ع( سربیشه و حضرت رسول )ص( فردوس   مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 
الف( واریز مبلغ 000 150 ریال برای هر یک از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان 

اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir  ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32395252-056 تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصات : 

نوع تضمینمبلغ تضمین)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

ضمانت نامه معتبر بانكي یا چك تضمین شده بانكي یا واریز نقدي وجه 16/500/000خرید پرسی غذای بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( سربیشه296-64-2
به حساب شماره2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( 56/500/000خرید غذای بیمارستان حضرت رسول)ص( فردوس396-70-1
  مهلت خرید اسناد : 96/12/08 لغایت 96/12/12          مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 9 صبح مورخ 96/12/23        محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - بیرجند - خیابان غفاري 
سازمان مرکزي دانشگاه- دبیر خانه مرکزي تحویل و رسید دریافت گردد.    محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : بیرجند- سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي - سالن فجر معاونت 
تحقیقات دانشگاه - مورخ 96/12/23 ساعت 10 صبح  در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي 

معامالتي خویش مختار مي باشد. توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات خرید غذا می توانید عدد 30 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند   

آگهي مناقصات  عمومي )یك مرحله اي(
شماره های )2-64-96 الی 96-70-1(

     آگهی مزایده شماره 4/96                    نام مزایده گذار: بانك سپه                       موضوع مزایده: فروش امالك مازاد بانك سپه

ف
دی

ر

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالك ثبتی

1 1929 از  فرعی   101،100،93،92
اصلی از اراضی شهرک صنعتی

زمین واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شهرک صنعتی قاین16/7672814/59/350/000/000صنعتی
جنوبی می باشد و متقاضی باید کلیه شرایط شرکت 

مزبور را دارا باشد.

20 درصد نقد الباقی 
در 36 قسط متوالی

صنایع 2 بلوک  از   4050 قطعه 
شیمیایی )کارخانه سروشان پلیمر(

بیرجند 4730160011/480/000/000صنعتی
شهرک صنعتی

زمین واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
جنوبی می باشد و متقاضی باید کلیه شرایط شرکت 

مزبور را دارا باشد. کارخانه به همراه ماشین آالت
 به صورت یکجا به فروش می رسد

20 درصد نقد الباقی 
در 36 قسط متوالی

نهبندان نرسیده به 153/225/600--11608کشاورزی1632 فرعی از 12 اصلی3
روستای خوانشرف

20 درصد نقد الباقی --
در 36 قسط متوالی

23 فرعی از 1584 اصلی بخش 2 4
بیرجند )کارخانه تولید بدنه موتور(

بیرجند شهرک صنعتی، 3746/472459/426/469/897/200صنعتی
بلوار تالش شرقی 6

20 درصد نقد الباقی ماشین آالت به صورت جداگانه و نقدی واگذار می گردد
در 36 قسط متوالی

5 644 از  اصلی  یک  از  فرعی   2254
فرعی

سهم بانک1008430ورزشی
452/465/509

نهبندان بلوار غدیر 
خیابان باهنر 12 

باشگاه ورزشی

531/018/548 سهم مشاع از 3/718/000/000 سهم 
عرصه و اعیان

20 درصد نقد الباقی 
در 36 قسط متوالی

)زمین سربیشه(1044 فرعی از 782 6
فرعی از 28 اصلی بخش 6 بیرجند 

سربیشه6/850/000/000---1433/83--
 نبش میدان بسیج

100 درصد نقدیششدانگ

شماره پروانه معدن گرانیت تاالران7
بهره برداری

نوع  ماده 
معدنی

میزان استخراج 
سالیانه

خراسان جنوبی 10/350/000/000
شهرستان نهبندان
 بخش شوسف 

روستای خواجه دو چاهی

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله صالحیت 
فنی، توان مالی و ... مورد تایید سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی مسئول 
از سوی  نامه  برداری، تودیع ضمانت  بهره  ارائه طرح  فنی، 

متقاضی ضروری می باشد

20 درصد نقد
 الباقی در 36  ماه

 1031/14486
84/10/7 

4000 تنگرانیت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی برای دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/1000 به نام بستانكاران این بانك نزد یكی از شعب بانك سپه در 
سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانك سپه واقع در خراسان جنوبی بیرجند، میدان طالقانی، دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 96/12/17  
- مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یكشنبه 96/12/27 - کلیه اموال و امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. - در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است  - به میزان پرداخت غیر 

بانك سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبینقدی طبق تعرفه بانكی سود تعلق می گیرد.  برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632387125 تماس حاصل فرمایید.


