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و هیئت  علوم  وزیر  روز جمعه  صبح 
همراه به بیرجند سفر کردند.سفری که 
به یمن برگزاری کنگره ۲۰۰۰ شهید 
استان شکل گرفت و بعد از سال ها وزیر 
علوم به تنهایی برای شنیدن مشکالت 
و خواسته های جامعه دانشگاهی، در 
منطقه حضور یافت.در این مدت جلسات 
زیادی برگزار شد و مسئوالن حوزه های 
دانشگاهی استان نیز مسائل گوناگونی را 
بیان کردند.  در  مدت  سفر کوتاه وزیر ، 
همراهان هم تالش کردند تا این نکته 
را در ذهن وزیر علوم... ) ادامه در صفحه ۲( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4188

5سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منصوب شد5حرکت استان در حوزه علم و فناوری بسیار امیدوار کننده است 5بی احتیاطی حادثه ساز  شد

دانشجو، پرچمدار تولید ملی است
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 در   اجالسیه شهدای دانشجو و  اساتید  عنوان شد:

سوختن فرصت های طالیی عقاب استان

 مهمان این هفته نشست ورزشی روزنامه آوای خراسان جنوبی، علیرضا ساربانی ، دروازه 
بان پیشکسوت فوتبال استان بود که در زمان خود حرف اول را در دروازه بانی استان و 
حتی کشور می زد. وی در روزگار اوج خود، تنها دروازه بانی بود که ...  ) ادامه در صفحه 3( 

تداوم دانشگاه های استان در گرو تاثیرگذاری در جامعه

عصر دیروز شورای اداری استان به ریاست استاندار با حضور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری برگزار شد.مروج الشریعه استاندار، به برگزاری شورای امنیت و توسعه پایدار شرق و غرب 
کشور پس از چندین سال به همت رحمانی فضلی وزیر کشور اشاره کرد و...  ) ادامه در صفحه5( 

شرکت های هواپیمایی تمایل به برقراری پرواز به مرکز استان ندارند!

 مدیر کل فرودگاه های استان در گفتگو با  خبرنگار آوا گفت: هم اکنون فرودگاه بین المللی 
بیرجند یکی از آماده ترین فرودگاه های کشور است و هیچ بخشی از فرودگاه با کمبودی مواجه 
نیست.سالمی، صنعت حمل و نقل هوایی را یکی از ابزارهای مهم ...  ) ادامه در صفحه ۲( 

 توانمند کردن فارغ التحصیالن برای اشتغال، رویکرد اصلی وزارت علوم

روز گذشته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بعد از بازدید از دانشگاه صنعتی در جمع اساتید 
و دانشجویان بیان کرد: در سال های اخیر بحث بازنگری، تجدیدنظر و ساماندهی آموزش 
عالی مطرح شده و توانمندکردن فارغ التحصیالن برای اشتغال سریع...) ادامه در صفحه 6 (

  برای برگزاری مراسم ملی- مذهبی درمرکز شهربیرجند ساخته می شود؛

میدان بزرگ  اجتماعات
روز گذشته جلسه شورای شهر بیرجند با حضور تمام اعضا و شهردار، با محوریت پیاده رو 
سازی خیابان جمهوری  و ساخت بزرگترین میدان اجتماعات  شهر برگزار شد.شهردار بیان 
کرد: با توجه به اینکه خیابان جمهوری در مجاورت بازار است،شهرداری طرح پیاده روسازی 
خیابان جمهوری،از میدان آزادی تا میدان امام حسین)ع( را در نظر دارد...) ادامه در صفحه 5 (

جنـاب آقـای دکتـر ریـاسی
 و پرسنل محترم و خدوم بخش اعصاب و اورژانس بیمارستان ولی عصر )عج(

بدینوسیله برخود الزم می دانم از زحمات بی دریغ و دلسوزانه شما بزرگواران که در طول مدت 
بستری، نهایت لطف و محبت خود را شامل حالم نمودید، قدردانی نمایم

امید است خداوند متعال لطف و رحمت خود را شامل شما عزیزان نموده و نگهدارتان باشد.
محمد حسین اربابی

جناب آقایان مهندسان گرانقدر:
سرافرازی ، خوشنام ، ناصری ، کاظمیان ، عباسی ، الهامی زاده ، کریمدادی ، زراعتکار ، فدویان ، 

کمیلی ، فاطمی ، محمودی و خانم ها:  سرکار خانم مهندس میرکاظمی و هروی 
انتخاب شایسته شما سروران معزز را در هیئت مدیره سازمان  نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی تبریک عرض نموده ، 

توفیق روز افزون شما را در جهت توسعه و پیشرفت استان از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم.

شرکت بیمه دانا کویر - دکتر جمشیدخسروی بیژائم

استفـاده از مصالـح ساختمانـی بومـی،کمک بـه کـارآفرینـی،ایجـاد اشتغـال و حمـایت از سرمایـه گذاران استـان.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

قابل توجه مالکین محترم زمین های تفکیک  شده مجاور فنی و حرفه ای 
به اطالع می رساند: در جلسه ای که با حضور شهردار بیرجند جناب آقای جاوید در محل مسجد الغدیر معصومیه روز سه شنبه 
97/7/24 ساعت 12 ظهر برگزار می شود، حضور بهم رسانید. ضمنا فتوکپی سند و فیش واریزی بابت هر قطعه 100هزار تومان همراه 
داشته باشید. در صورت عدم حضور باید به تصمیم گیری اکثر مالکین تمکین نمایید. شماره حساب بانک کشاورزی 873884778

آگهـی مزایـده شمـاره 4/97
نام مزایده گذار: بانک سپه    موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32387125-056 تماس حاصل فرمایید  

نوع شماره پالک ثبتیردیف
کاربری 

قیمت پایه اعیانعرصه
)ریال(

نحوه فروشتوضیحاتآدرس

تجهیزات و ماشین 1
آالت کارخانه 

بسته بندی گوشت

شهرک 890/000/000------
صنعتی 
بیرجند

تجهیزات و ماشین آالت 
خط تولید- تجهیزات 

آزمایشگاهی- تجهیزات 
اداری )هرگروه به صورت 

جداگانه به فروش می رسد(

100 درصد 
نقدی

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی 
به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت 
شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات 

مراجعه نمایند.
الف- مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/8/2

ب- مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/8/12
ج - کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات- مدیریت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی
 فرا رسیدن هفته استاندارد را حضور جناب عالی و همکاران محترم و تمامی تالشگران عرصه ایمنی ،

بهداشت و سالمت جامعه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

مدیریت و پرسنل محترم اداره کل استاندارد خراسان جنوبی
فـرا رسیـدن بیست و دوم مهـرمـاه 

"روز جهانـی استـاندارد" 
 را گرامی دانسته و تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون تان را خواهانیم.

صنایـع کاشـی آیـدا  سـرام

دعـوت بـه همکاری 
تکمیل  برای  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دارندگان  بین  از  خود  علمی  هیئت  کادر 
و  پرستاری  های  رشته  در  دکتری  و  لیسانس  فوق  مدرک 
نماید. به همکاری می  مقابل دعوت   مامایی مطابق جدول 
تحویل  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  مندان  عالقه 
آموزش  معاونت  دفتر  به  نام  ثبت  نیاز  مورد  مدارک 
بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
نمایند. حاصل  تماس   32345515 شماره  با  یا   مراجعه 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

رشته ردیف
تحصیلی

گرایش 
موردنیاز

مقطع تحصیلی

دکتری- کارشناسی ارشدکودکانپرستاری1

مراقبت های پرستاری2
ویژه

دکتری- کارشناسی ارشد

دکتری- کارشناسی ارشداورژانسپرستاری3

دکتری- کارشناسی ارشدروانپرستاری4

دکتری- کارشناسی ارشدآموزش ماماییمامایی5

بهداشت مامایی6
باروری

دکتری- کارشناسی ارشد

مشاوره در 7
مامایی

دکتری- کارشناسی ارشد--

حجت االسالم والمسلمین نصیرایی
 انتصاب بجا، شایسته و بایسته جناب عالی در منصب

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی
  در استان خراسان جنوبی

 بشارت دهنده محیطی پویاست، این منصب را 
محضر شریف تان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
حامد عرب زاده - مدیر عامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید 

دبیر شبکه جوانان رضوی استان خراسان جنوبی

فرصت پیوستـن به گـروه دانش بنیـان ویـوان
گروه دانش بنیان ویوان به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت دام و طیور کشور

 از افراد توانمند و پویا دعوت به همکاری می نماید. 
منشـی و کارمنـد اداری )خانـم(

 مزایا:  حقوق ثابت، بیمه، پاداش، محیط کاری پویا  و یادگیرنده، آموزش های تخصصی، امکان پیشرفت و ارتقای شغلی
شرایط احراز: لیسانس یا فوق دیپلم کامپیوتر، حسابداری، بهداشت عمومی، فن بیان قوی و تجربه عملی

مثبت اندیش، سخت کوش و مسئولیت پذیر
ماموریت ما کمک به سالمتی جامعه و تامین غذای سالم برای انسان ها است
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کامیون داران غافلگیر شدند

  شورای عالی ترابری کشور پیشنهاد سازمان راهداری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای کشور به تن ـ  کیلومتر را رسما تصویب کرد. این 
طرح که پس از اعتراضات خرداد سال جاری از سوی رانندگان وارد برنامه های سازمان راهداری شد و مسئوالن این سازمان پس از چند ماه بررسی 
سرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کشور رسما نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید.

چقدر از ظرفیت های 
دانشگاه ها برای توسعه 
منطقه بهره می بریم؟     

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و دانشگاهها توسعه نیابد، 

اقتصاد استان و حتی ماندگاری جمعیت نیز با مشکل 
روبه رو خواهد شد. مسئوالن تمام تالش خود را به 
کار بستند که وزیر دید روشنی به استان و مشکالت 
آن داشته باشد. آنها به خوبی تمامی مشکالت را در 
این زمان اندک تشریح کردند که این موضوع در جای 
خود قابل تقدیر است اما نکته ای که در سخنان تمامی 
مسئوالن یکسان بود، موضوع آموزشی بودن استان 
بود که هنوز  قدیم  دوران  از  بودن  پرور  دانشجو  و 
هم ادامه دارد. وزیر هم که گویا دید تازه و مثبتی 
از دانشگاه های استان پیدا و به خوبی از ظرفیت ها و 
چالش های آن باخبر شده بود  در برخی موارد فعالیت 
های علمی و فناورانه استان را قابل ستایش خواند. 
اما در این بین وجود برخی مشکالت و البته قوانین 
وحتی محتوای درسی که از پایتخت بدون درنظر 
گرفتن اوضاع مناطق وضع می شود، مانع گسترش 
و کاربردی شدن علوم به گونه ای اثر گذار در زندگی 
مردم منطقه باشد، می شود. با آن که در این جلسات 
از همه از ظرفیت های استان نام برده شد، اما همزمان  
این سوال هم در ذهن ایجاد می شود که چرا از این 
ظرفیت ها کمتر استفاده می شود و ارتباط بین دانشگاه 
و جامعه در حال کمرنگ شدن است؛ موضوعی که 
دغدغه اساتید و روسای دانشگاه ها هم بود. به نظر 
می رسد با وجود این ظرفیت عظیم دانشگاهی، می 
توان فعالیت های تحقیقی و پژوهشی ارزشمندی 
برای استان و ماموریت های ویژه ای در راه توسعه و 
پیشرفت منطقه تعریف کرد. دانشگاه ها در همه جای 
دنیا  مرجع تخصصی هستند و می توانند در مسائل 
مختلف نظر دهند و مسئوالن نیز باید از دانشگاهیان 
مشورت بگیرند. موضوعی که متاسفانه در استان ما 
هنوز آنطور که باید این مهم انجام نگرفته است. در 
یک نگاه چنین به نظر می رسد که دانشگاههای ما 
به راهی می روند و ادارات و سازمانها به راهی دیگر. 
این در حالیست که در موارد متعددی از فعالیت دستگاه 
های  گوناگون، جای تحقیق علمی و تخصصی خالی 
است و جای تاسف است که با وجود این همه دانشگاه  
در استان ارتباط معنا داری بین این سازمانهای علمی 
و سازمانهای اجرایی شکل نگرفته است. در این میان 
به طور قطع هم دانشگاهها و هم سازمانها باید برای 
توسعه منطقه با یکدیگر تعامل داشته باشند و نه تغافل! 
بی اعتنایی سازمانها به ظرفیت علمی و تخصصی 
کارشناسی  نظرات  از  استفاده  عدم  و  دانشگاهها 
دانشگاهیان می تواند ضربات جبران ناپذیری به روند 
توسعه استان بزند. در دیگر سو از وزارت علوم هم 
انتظار می رود  که  ماموریت های بومی و منطقه 
تا دانشگاهها در  ای برای دانشگاه ها تعریف کند 
واقع  موثر  مشکالت  حل  برای  گوناگون  مناطق 
شوند و کار به صرف آموزشهای تئوری ختم نشود.

سقف وام مسکن ایثارگران
 ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد

هیئت وزیران سقف تسهیالت ساخت یا خرید مسکن 
ایثارگران در سال ۱۳۹۷ شامل آزادگان، جانبازان و 
خانواده شهدا را تعیین کرد. سقف تسهیالت مسکن 
واحد مسکونی در شهرهای  ازای هر  به  ایثارگران 
با بیش از ۱ میلیون نفر، ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز 
استان ها ۷۷ میلیون تومان، سایر شهرها ۶۶ میلیون 
تومان و روستاها ۳۸ میلیون تومان تعیین شده است.

دولت افراد حاشیه دار را برای 
وزارت انتخاب نکند

محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز 
گفت: ظاهراً هنوز دولت در حال رایزنی برای انتخاب 
برخی  به  نظر می رسد دولت نسبت  به  وزرا است؛ 
وزرا تصمیم گرفته اما هنوز تصمیمات خود را نهایی 
نکرده است. البته در خصوص اینکه می خواهند فرد 
به  به عنوان وزیر صنعت معرفی کنند  را  جدیدی 
دولت توصیه می کنیم افراد حاشیه دار را برای تصدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر نگیرد چرا که 
خود به خود در مجلس همه چیز بر مال می شود. 

 CFT منافع بعضی ها با
به خطر افتاده است

حزب  مرکزی  شورای  رئیس  نایب  طاهرنژاد، 
کارگزاران درباره دالیل مخالفت با تصویب الیحه 
CFT گفت: مخالفین دو گروه هستند. یک گروه 
قلیل که منافع کثیر آنها با تصویب این الیحه به 
این گروه  نگرانند.  دلیل  به همین  و  خطر می افتد 
را  چیست  موضوع  نمی دانند  که  جمعیتی  قلیل، 
تحریک کرده و وارد میدان می کنند. بنابراین الزم 
است توسط صاحبان تریبون، نمایندگان مجلس و 
صاحبان اندیشه و خرد این افراد توجیه شوند. بعضی 
از آنها حسن نیت داشته و در چارچوب نظام و انقالب 
فعالیت می کنند اما نمی دانند صورت مسئله چیست.

صاحبان  برخی  سیاسی  دخالت 
تریبون، خالف منافع ملی است

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: 
یکی از مشکالت ایران این است که دخالت بسیاری 
از افراد صاحب تریبون در امر سیاست نه تنها نتیجه 
بهینه نمی دهد، بلکه نتیجه منفی داده که این اقدام 
برخالف امنیت و منافع ملی است. موضع گیری این 
افراد و نظرات مختلف آنها باعث می شود که عمال 
ابهامات و شائبه هایی علیه منافع ملی شکل بگیرد 
و این موضع گیری آنان خیانت به منافع ملی است.

چون خودم به جمع بندی
 نرسیدم نظر خاصی ندارم

غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز با اشاره به نظرخواهی آیت ا... مکارم شیرازی 
از رهبر انقالب پیرامون الیحه مبارزه با تامین مالی 
شیرازی  مکارم  آیت ا...  حضرت  گفت:  تروریسم 
داشتند  انقالب  رهبر  با  مشهد  در  که  دیداری  در 
نظر خودشان را در این موارد مطرح می کنند و از 
حضرت آقا سوال می کنند که نظر خود شما چیست؟ 
»من  می فرمایند  جواب  در  رهبری  معظم  مقام 
اینها را دیدم خودم به جمع بندی نرسیدم و چون 
ندارم«. خاصی  نظر  نرسیدم  جمع بندی  به  خودم 

این تبادل نظرات منجر به افزایش 
کیفیت فقاهت و قضاوت می شود

حسام الدین آشنا در واکنش به نامه آیت ا... مکارم 
شیرازی گفت: مکاتبات و مباحثات تخصصی مراجع 
بزرگ حوزه با مسئوالن فقهی ترین نهاد جمهوری 
اسالمی بسیار مبارک است؛ امیدوارم این تبادل نظرات 
و تجربیات منجر به افزایش کیفیت فقاهت و قضاوت 
شود. اجتهاد به دور از تحوالت جامعه و قضاوت به 
دور از اجتهاد هر دو برای آینده فقه و قضا تلخ است.

سرمقاله

شرکت های هواپیمایی تمایل به برقراری پرواز به مرکز استان ندارند!
فرودگاه بیرجند 24 ساعته آماده ارائه خدمات به پروازهاست

نسرین کاری - مدیر کل فرودگاه های استان در گفتگو با  خبرنگار آوا 
 گفت: هم اکنون فرودگاه بین المللی بیرجند یکی از آماده ترین فرودگاه های

کشور است و هیچ بخشی از فرودگاه با کمبودی مواجه نیست.
هادی سالمی، صنعت حمل و نقل هوایی را یکی از ابزارهای مهم 
و  زیرساخت های هوانوردی و حمل  ایجاد  افزود:  و  دانست  توسعه 
نقل الزمه توسعه منطقه ای و از ملزومات جذب سرمایه گذار و افراد 
متخصص شامل پزشکان مجرب، اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع و 
گردشگران است. وی با اشاره به اینکه درآمدهای حمل و نقل هوایی 
شامل دو بخش فرودگاهی و شرکت های هواپیمایی است، گفت: بخش 
درآمدهای شرکت های هواپیمایی در اختیار بخش خصوصی و خود 
شرکت هواپیمایی است و درآمدهای فرودگاهی که میزان اندکی است 
)7 هزار تومان به ازای هر مسافر( از محل دریافت عوارض فرودگاهی 
از شرکت های هواپیمایی است که توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
ایران به صورت متمرکز به خزانه واریز می شود. وی با اشاره به اینکه 
اکثر فرودگاه های کشور زیان ده هستند، افزود: فقط هزینه نگهداری 
فرودگاه بیرجند و تجهیزات و هزینه های جاری و پرسنلی آن حدود 
10 برابر درآمدهای حاصل از عوارض فرودگاهی است که در صورت 
لزوم طرح های عمرانی توسعه فرودگاه نیز به آن افزوده می شود.
اندازه کافی تامین شده  به  زیرساخت های فرودگاه بیرجند 

است
های  زیرساخت  تامین  در خصوص  استان  های  فرودگاه  مدیر کل 
فرودگاه بین المللی بیرجند گفت: در طول چهار سال گذشته همه 
نیازمندی های فرودگاه در بخش های عملیاتی و تجهیزاتی توسط 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تامین شده است. وی با اشاره 
 به سیستم های نصب دستگاه  ناوبری ) VOR زاویه دهنده پروازها (
 Simple برای تردد ایمن در همه شرایط جوی،نصب چراغ های
حراست،  و   CCTV ساختمان  احداث   ،PAPI و   Approach
باندهای  سازی  استریپ  تملک،  تحت  اراضی  کامل  مستندسازی 
پروازی و قرار گرفتن فرودگاه بین المللی بیرجند در نوبت دریافت 
گواهینامه فرودگاهی از ایکائو، ادامه داد: همچنین تصویب طرح توسعه 
ترمینال داخلی به مساحت 3500 مترمربع، مطالعه و طراحی ترمینال 
بین المللی پروازهای خارجی، ارتقای سطح درجه بندی فرودگاه از 
B1  به  A3  در بین فرودگاه های کشور، ارتقای سطح تشکیالت 
اداری فرودگاه به اداره کل، تکمیل ساختمان یگان حفاظت هواپیمایی، 
احداث نمازخانه فرودگاه  همراه با محوطه سازی ها و احداث سرویس 
ها، بازگشایی مسیر جدید فرودگاه از جاده کمربندی زاهدان از جمله 
دیگر زیر ساخت های این فرودگاه بین المللی است. سالمی همچنین 
با بیان اینکه گازرسانی به فرودگاه، احداث و آسفالت پارکینگ خودروها 
)افزایش مکان پارک به 3 هزار خودرو(، استانداردسازی مارکینگ باند 
و سطوح پروازی، نصب سیستم اعالن پرواز FIDS، نصب کنسول 
های برج مراقبت پرواز با استفاده از محصول داخلی، احداث هلی پد 
)محل نشستن هلیکوپتر(، محوطه سازی های ترمینال را از امکانات 
فرودگاه بیرجند برشمرد و افزود: پوشش کانال آب های سطحی و 
ایمن سازی اطراف باند پروازی، نصب دکل های روشنایی محاوط، 
 RCAG بهسازی واحدها و ادارات داخلی فرودگاه، احداث ساختمان
در ارتفاعات تقی قنبر، پیگیری و تصویب نصب سیستم کمک ناوبری 
ILS، پیگیری و تصویب نصب Radar در ارتفاعات باقران و پیگیری 
ساخت پروژه ساختمان آن، تنها بخشی از پروژه های اجرا شده طی 

این چند سال می باشد.
فرودگاه بیرجند سهمی از اعتبارات استانی ندارد

به گفته وی، اغلب هزینه های فرودگاه سهمی از اعتبارات استانی 
ندارند و تقریباً همه اعتبارات از طریق شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران تامین می شود، همچنین فرودگاه زیرساختی استراتژیک 

برای کشور محسوب می شود و هزینه های مرتبط با آن نیز در هر 
صورت تامین می شود. سالمی افزود: طی چهار سال حضور خود در 
اعتبارات جاری، نزدیک به 400 میلیارد  از  امروز، غیر  تا به  استان 
ریال برای تامین زیر ساخت های فرودگاه بین المللی بیرجند توسط 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هزینه گردیده و در صورت 
تامین اعتبار جهت پروژه های احداث ترمینال جدید فرودگاه بیرجند 
و نصب سامانه راداری شرق کشور تنها برای این دو پروژه اعتباری 
بالغ بر 700 میلیارد ریال در اواخر سال جاری جذب خواهد گردید.
تنها لغو یک پرواز به خاطر شرایط جوی و گرد و غبار بوده است
وی ضمن گالیه از برخی شنیده ها مبنی بر لغو پروازها به علت کمبود 
زیرساخت های فرودگاه بیرجند یا  نبود وجود روشنایی سطوح پروازی 
برای برقراری پروازهای فرودگاه تاکید کرد: همان طور که مردم عزیز 
مشاهده نمودند در عملیات رفت و برگشت حجاج در سال های 96 
و 97 ، فرودگاه بیرجند به طور شبانه روز پذیرای هواپیماهای بدنه 
وسیع حجاج بوده و تنها تفاوت فرودگاه بیرجند در مقایسه با فرودگاه 
های پرتردد شهرهای بزرگ در بحث امکانات و تجهیزات ناوبری و 
کمک ناوبری، عدم نصب دستگاه کمک ناوبری ILS می باشد که این 
دستگاه علیرغم عدم توجیه اقتصادی)25 میلیارد تومان اعتبار مورد 
نیاز( با توجه به آمار بسیار کم لغو پروازها ناشی از شرایط جوی )تنها 
یک پرواز لغو شده در سال 1395 به دلیل وجود گرد و غبار( اما باز 
هم فرودگاه بیرجند در نوبت خرید دستگاه قرار گرفته است که در 
صورت کمک به تامین اعتبار توسط استان، امکان خرید دستگاه یاد 
شده هر چه سریع تر نیز فراهم خواهد شد که در صورت نصب این 
سامانه فرودگاه بیرجند از حیث سیستم های ناوبری و کمک ناوبری 
هیچ کمبود و تفاوتی با دیگر فرودگاه ها همانند فرودگاه مهرآباد، 

شهید هاشمی نژاد مشهد نخواهد داشت.
آمادگی پذیرش 5۰ پرواز در شبانه روز را داریم 

 سالمی افزود: از نظر زیرساختی هیچ گونه مشکل برای برقراری پروازها 
نداشته و روزانه آمادگی پذیرش تا50 پرواز در طول شبانه روز را داریم. 
وی افزود: در صورت صدور مجوزهای الزم توسط سازمان استخدامی 
کشور و تامین نیروهای متخصص در برخی امور تخصصی، آمادگی 
کامل جهت تبدیل شدن به فرودگاه 24 ساعته را نیز داریم اما باز هم 
علیرغم کمبود نیرو برای  تامین شیفت های شبانه روزی این فرودگاه 
طی عملیات رفت و بازگشت حجاج امسال و سال گذشته به  صورت 
24 ساعته به مردم و زائران محترم خدمتگزاری نموده است و رضایت 
100 درصدی زائران را طی این مدت داشته ایم. وی خاطر نشان کرد: 
طی روزهای گذشته بازرسان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
برای بررسی دریافت گواهینامه فرودگاهی از تجهیزات، دستگاه های 
ناوبری و امکانات فرودگاه بیرجند بازدید کردند که برخی از نواقص 
بسیار جزئی در گزارش نهایی به این اداره کل ابالغ گردیده است که 
پس از رفع اشکاالت جزئی اعالم شده و بازدید سازمان هواپیمایی 
فرودگاه برای  فرودگاهی  گواهینامه  دریافت  شاهد  زودی  به   کشور 
 بین المللی بیرجند نیز خواهیم بود که این گواهینامه با ایجاد بستر 
از شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی  را  بهانه  ایمن هرگونه 

بیرجند سلب خواهد کرد. خاطر  فرودگاه  به  پروازها  برقراری  برای 
نشان می کنم که در حال حاضر فقط 3 فرودگاه در کشور گواهینامه 
فرودگاهی)Aerodrome Certificate( را دارا هستند. این فعال 
حوزه هوانوردی افزود: طبق اعالم بازرسان شرکت فرودگاه های کشور 
فرودگاه بیرجند در اغلب موارد از بسیاری فرودگاه های شهرهای بزرگ 
در سطح کشور تکمیل تر و استاندارد تر می باشد که خود نشان 
از تالش های پرسنل متخصص و خدوم این فرودگاه می باشد. وی 
افزود: آوردن پرواز منظم و ثابت وظیفه مسئولین محترم ارشد استان 
و نمایندگان محترم مجلس است، لیکن این اداره کل با تمام توان و 
تخصص خود آماده هر گونه کمکی در این زمینه به عزیزان است.

ناوگان کشوری جوابگوی تقاضاهای موجود نیست
سالمی، با اشاره به اینکه محدودیت هایی در تامین ناوگان کشور 
وجود دارد و ناوگان موجود کشور پاسخگوی تقاضای موجود نیست، 
گفت: همان طور که بارها عنوان گردیده وظیفه فرودگاه ها تامین 
زیرساخت، تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری، ساخت و تجهیز ترمینال 
ها و باند پروازی برای انجام پرواز امن و ایمن می باشد که طی این 
سال ها اداره کل فرودگاه های استان بیش از حد انتظار به وظیفه خود 
عمل نموده و به صد در صد اهداف تعیین شده خود رسیده است. 
وی یاد آور شد:از تعداد پروازهای باطلی اعالم شده توسط شرکت 
های هواپیمایی هیچ کدام به دلیل کمبود در زیرساخت های فرودگاه 
لغو نشده اند و علت اصلی لغو این پروازها شرکت های هواپیمایی 
می باشند. وی ادامه داد: با همه این موارد باز هم این اداره کل به 
جهت تکریم و خدمت به ارباب رجوع مکاتبات فروانی با تمامی شرکت 
های هواپیمایی فعال در کشور و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری 
داشته و تمام سعی خود را نموده تا بتوانیم این مشکل را برطرف سازد. 
سالمی در خصوص لغو پروازها در بسیاری از فرودگاه های کشور از 
جمله فرودگاه بیرجند افزود: در کشور تعداد 17 شرکت هواپیمایی 
وجود دارد که امور مربوط به حمل و نقل هوایی را انجام می دهند که 
به دلیل تحریم های ظالمانه،  مشکالتی در این چند سال دامن گیر 

این شرکت ها شده است.
52 درصد ناوگان هواپیمایی کشوری به علت عمر باال و نقص 

فنی زمین گیر شده اند
همچنین تعداد 250 فروند هواپیما در کشور موجود می باشد که 
حدود 52 درصد از این تعداد به دلیل عمر باال دچار نقص فنی و 
تعداد زیادی زمین گیر می باشند و یا به دلیل تحریم ها در انتظار 
خرید قطعه بوده و امکان پرواز  ندارند و همین امر موجب شده با 
کمبود شدید هواپیما در ناوگان هوایی مواجه شویم و از آن طرف 
هم شرکت های هواپیمایی با وجود این مشکالت و کمبودها تنها در 
صورتی که این تضمین را داشته باشند که متضرر نمی شوند حاضر 
به همکاری با استان ما خواهند شد. سالمی ادامه داد : شرکت های 
هواپیمایی عمدتا خصوصی هستند و مالکیت هواپیماها را در اختیار 
دارند و عمده هواپیماهای شرکت ها در تهران مستقر است و  اقدام 
به پرواز در فرودگاه های استان ها می کنند و مجددا در تهران بیس 
می شوند. مدیرکل فرودگاه های استان با بیان اینکه همان طور که 
بارها در نشست های خبری و جلسات با مسئوالن استان مطرح کرده 
ایم، تاسیس ایرالین به مرکزیت بیرجند، خرید هواپیما توسط استان و 
سپردن عملیات آن به شرکت های هواپیمایی فعال، اعطای تسهیالت 
به شرکت های هواپیمایی و اخذ تعهد محکم و دقیق با هماهنگی 
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از ظرفیت چارتری در  استفاده  استان،  پرواز در  نمودن  برای بیس 
استان و تشکیل کارگروه ویژه برای افزایش پروازها با حضور تمامی 
متخصصان و صاحب نظران را از راهکارهای مهم در برقراری یک پرواز 

منظم و بدون هیچ گونه باطلی برای مرکز استان برشمرد.  

عکس: کاری

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

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

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

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

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 
ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد با 
در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار اتحادیه در روز سه شنبه مورخ 97/8/1 ساعت 
 11/30 الی 12/30 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی هیئت محبان الزهرا )س(
 واقع در میدان شهدا مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر 

علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

حسن ابراهیمی- حمید بازاری- حسین رضوانی- سید سجاد شواکندی- امیر صدری - محمدرضا عابدینی- 
مجیدرضا لر- حسن مطهری فر- علیرضا نایبی- محسن نیک اختر

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:
سید مهدی خراشادی زاده- علی اصغر دهقانی- غالمرضا صفری

آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

 به استحضار کلیه اعضای محترم فاز 2و3 شرکت تعاونی مسکن سلحشوران کویر شرق می رساند
 با عنایت به اینکه مجمع عمومی سالیانه به زودی برگزار می گردد، اعضایی که تمایل دارند 
به عنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس کاندیدا شوند، ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار گزارش 
کتبی به همراه روگرفت شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و 4 قطعه عکس 

پرسنلی )4×3( را به دفتر شرکت تحویل نمایند.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن سلحشوران کویر شرق -  فریدون ابراهیمی

آگهي دعوت مجمع عمومي مؤسس انجمن صنفي کارگری کارگران ساختمانی 
شهرستان سربیشه          تاریخ انتشار : 97/07/22

اولین مجمع عمومي موسس انجمن صنفي کارگری کارگران ساختمانی شهرستان سربیشه   ساعت 10 
صبح روز یکشنبه مورخ 1397/08/20 در محل مسجد علی ابن ابیطالب )علیه السالم( برگزار مي گردد. 
دعوت  ساختماني  مهارت  کارت  داراي  و  مربوط  صنف  در  شاغل  ساختماني  کارگران  کلیه  از 
)کارگران  شرایط  واجد  اشخاص  کلیه  از  همچنین  نمایند.  شرکت  مذکور  جلسه  در  شود  مي 
هیئت  در  عضویت  به  تمایل  که  ساختماني(  مهارت  کارت  داراي  و  شاغل  ساختماني 
انضمام به  را  خود  کتبی  تقاضای  گردد  می  دعوت  دارند،  مذکور  انجمن  بازرسان  و   مدیره 
کپي شناسنامه ، کارت ملي و یک قطعه عکس حداکثر تا تاریخ 1397/08/10 به اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان سربیشه تحویل نمایند.
دستور جلسه : 

طرح و تصویب اساسنامه انجمن صنفي - انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیئت مدیره به مدت سه 
هیئت مؤسسسال و بازرسان اصلي و علي البدل به مدت یک سال. 

آگهـی دعـوت بـه کـار
 روزنامه آوا جهت تکمیل نیروی انسانی حوزه تحریریه خود از افراد ذیل با تخصص های 

ذکر شده دعوت به کار می نماید : 
۱ - طراح گرافیکی:   

) آشنا به فتوشاپ ، اینترنت ، فضای مجازی ، نرم افزارهای آفیس و  ترجیحا ایندیزاین (
2 - خبرنگار و گزارشگر : 

) آشنا به اصول خبرنویسی و گزارش نویسی ، ترجیحا دارای سابقه کار رسانه ای (
 متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به همراه توضیحات الزم در خصوص توانمندی ها ،
  آموزش های دیده شده و سابقه کار خود به شماره تلگرامی 09156635169 ارسال فرمایند .
  بدیهی است پس از بررسی درخواست ها به شماره تماسی که در درخواست خود ذکر نموده اید

تماس گرفته خواهد شد. 
روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را خریداریم(    09153423744

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308001002339-1397/06/31 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی نعمتی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 440 و شماره ملی 5239346321 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 76/32 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را  به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱397/۰7/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/۰8/۰9  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/  هیئت  رای شماره 1397/06/31-139760308001002348  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
مترمربع  مساحت 396/90  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  بیرجند  دانشگاه  بردار  بهره  واحد   - فناوری  و  تحقیقات   ، علوم   وزارت 
به پالک 534 فرعی از 250- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت خانم صغری صیفی و کبری چمن گر تایید و  محرز گردیده است. لذا به منظور 
 اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱397/۰7/۰7     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/۰7/22     علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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آغاز برداشت زرشک 

صداوسیما-برداشت زرشک از 15 هزار و 563 هکتار از باغ های خراسان جنوبی آغاز شد. رضایی مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی  بیشترین 
سطح کاشت درخت زرشک را مربوط به قاین با 4 هزار و 658 هکتار عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال در استان 19 هزار و 100 
تن برداشت شود و 377 میلیارد و 900 میلیون تومان عاید کشاورزان کند. در خراسان جنوبی پارسال نیز 19 هزار و 94 تن محصول برداشت شد.

بنده نتوانستم قبض گاز قبلی رو پرداخت کنم و در 
قبض جدیدی که صادر کردند مبلغ بدهکاری قبلی 
راحدود 4000 ریال بیشتر از قبض قبلی زدند. لطفا از 

مسئوالن گاز بیرجند علت را جویا شوید؟؟ 
یک شهروند

با سالم و خسته نباشید   وضع سرویس های بهداشتی 
پارک ...  واقعا افتضاح بود. مایع دستشویی نداشت...می 
خواستم به گوش آقای شهردار برسانم زیبا سازی شهر 
فقط بلوار کشی  نیست، بیرجندهم فقط غفاری و معلم 
و توحید نیست، کمی به فکر خیابان های دیگر هم مثل 

انقالب و بقیه خیابان ها باشید.
937...041

سالم آوا. حدود دو سال پیش عملیات نصب پایه 
های روشنایی بلوار الهیه ... با پیگیری شورا و  دهیاری 
وقت انجام شد ولی متاسفانه با شروع دوره جدید هیچ 
اقدام موثری انجام نمی شود، خواهشمندم  مسئوالن 
زحمت بکشند همان کلید را بزنند تا المپ ها روشن 

شود  بقیه امور پیشکش ما مردم!
915...316

برسانید  نظارتی  به گوش مسئوالن  آوا جان  سالم 
سری هم به سوپر مارکت های داخل کوچه پس کوچه 
های محدوده غفاری و معلم بزنند هنوز انگار دالر در 
 این محدوده پایین نیامده که هر جور دلشان بخواهد 
می فروشند و تازه مدعی هستند که قیمت قبل است...
939...045

باسالم مدت شش سال است بنیاد مسکن در قسمت 
توسعه شهرک روستای نوفرست زمین به متقاصیان 
واگذار نموده ولی متاسفانه تاکنون برق ندارند و با 
پیگیری از استانداری و فرمانداری هم اداره برق زیر بار 
نرفته و می گوید اعتبار نیست حال به چه امیدی مردم 

روستاها را رها نکرده و به شهر نیایند 
915...259

وضع بلوار  الهیه  در شب بسیار خطرناک و  حادثه خیز شده 
است . لطفا مسئوالن  شهر رسیدگی الزم را انجام دهند
915...316

سالم. مسئوالنی که فرمودند  نظارت بر مواد غذایی 
شدید شده و قیمت ها پایین می آید ... دالر کاهش 
داشت ...  قیمت گوجه فرنگی پایین آمد و پایین تر هم 
خواهد آمد . این حرف شعار است یا مسخره کردن مردم 
وقتی هنوز رب نیم کیلویی با قیمت 8500 تومان دارد 

به فروش می رسد. 
یک شهروند

سالم حرکت زیبایی از مجموعه اتوبوسرانی دیدم که 
داخل یکی از اتوبوس ها سطل زباله گذاشته بودند. کاش 
ای کار زیبا فرهنگ سازی شود و داخل همه اتوبوس ها 
این کار زیبا را انجام دهند. هم در حفظ نظافت اتوبوس 
کمک کردند هم به محیط زیست و هم حس خوبی به 
شهروندان منتقل می شود. مخصوصا در سرویس های 

مدارس اگر این اتفاق بیفتد واقعا عالی است
یک شهروند

سالم. به شهرداری پیشنهاد می کنیم از گل های 
گرمسیری مثل »پر« و »شیشه شور«  که گل های 
زیبایی دارند و نمونه های بومی مانند زرشک  در بلوار 

های شهر استفاده کنند
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی، اصغری- مهمان این هفته نشست ورزشی روزنامه 
آوای خراسان جنوبی، علیرضا ساربانی ، دروازه بان پیشکسوت   
فوتبال استان بود که در زمان خود حرف اول را در دروازه بانی 
استان و حتی کشور می زد. وی در روزگار اوج خود، تنها دروازه 
 بانی بود که از بیرجند و خراسان به اردوهای تیم های دیگر دعوت 
می شد. از وی دردوران احمد رضا عابد زاده وی برای ملحق 
شدن به تیم استقالل  دعوت شد و قابل توجه است که عقاب 
ایران در آن دوران رزرو وی بود! در این گفتگو به شرح دوران 
فعالیت این پیشکسوت ورزشی و فرصت های وی پرداختیم 

که در ادامه می خوانید:
وی که متولد 10 دی سال 40 است، بیان کرد: فوتبال را از سال 
54 و دوران نوجوانی شروع کردم و همان زمان نشان دادم برای 
دروازه بانی استعداد دارم. سال 57 اولین بازی رسمی خود را در 
تیم 04 بیرجند مقابل تربت حیدریه تجربه کردم ولی چون اولین 
بار بود 4 گل در همان نیمه اول خوردم، روحیه ام بسیار ضعیف 
شده بود ولی بزرگانی همچون آقای جباری و شبانی به من روحیه 
دادند و  توانستم برای نیمه بعد خودم را جمع کنم و این سرآغاز 

فعالیت من به عنوان دروازه بان در تیم ها شد.

مشکالت مالی موجب شد به بیرجند بازگردم

وی با بیان این که برای انتخابی تیم استقالل تهران دعوت شدم، 
ادامه داد: به همراه آقای پاکرو)از پیشکسوتان فوتبال( به مسابقه 
دوستانه ای که در مشهد برای ما دو نفر برگزار شده بود رفتیم 
، اما اعضای تیم مشهد حین بازی با ما همکاری نمی کردند! و 
مایوسانه به بیرجند بازگشتیم. به گفته وی پس از مدتی از تهران 
به مسابقات داخلی باشگاهی تهران اعزام شدیم و با اعضای تیم 
استقالل در یک هتل بودیم اما آن ها کجا و ما کجا! به اردویی 
در میدان ونک رفتیم که پس از آن آقای پاکرو به بیرجند برگشت 
و من به عنوان دروازه بان ماندم. اما مشکالت مالی موجب شد 
به بیرجند بازگردم، از تهران که تماس گرفتند و علت بازگشتم را 
پرسیدند، گفتم ما بازی می کنیم اما پولی داده نمی شود و چگونه 

خرج زندگی خود را دربیاورم؟

آقای عابدزاده رزرو من بود

ساربان با اشاره به این که آن زمان دلسرد شده بودم، اضافه کرد: 
پس از گذشت یک سال ، مجدد به اصفهان برای انتخابی تیم 
دعوت شدم و بزرگانی را از کشور جمع کرده بودند، از خراسان  
ان روز و بیرجند فقط من اعزام شده بودم. در همین حین مسابقه 
دوستانه ای بین اصفهان و مازندران برگزار شد. هنگامی که من 
در دروازه بودم آقای عابدزاده )از دروازه بانان مطرح کشور( که از 
تهران آمده بود، روی نیمکت نشسته بود، همیشه دیگران می 
گفتند اقای عابدزاده رزرو ساربانی است. پس از اتمام بازی آقای 
عابدزاده دستکش های دروازه بانی مرا گرفت و از همان جا ایشان 
در ذهنم ماند. مدتی که گذشت هنگام تمرین، مربی خطاب به 
بازیکنان گفت»آقایان اگر خودتان را نشان بدهید از آپارتمان روبرو 
به هر کدام تان یک واحد می دهیم« من با شنیدن این جمله 
و دیدن اعتماد به نفس تهرانی ها خودم را باختم و باز به بیرجند 

بازگشتم. مدتی بعد عابدزاده را در تلویزیون دیدم که عقاب ایران 
شده بود.شایداگر مشکالت مالی مطرح نبود و اندکی بیشتر خودم 
را باور می داشتم، به جای آقای عابدزاده من انتخاب می شدم و ...

سال 60 و 65 قهرمان خراسان  شدیم

این دروازه بان پیشکسوت استان، از بازی هایی که در سال 60 
و 65 با تیم بیرجند انجام داده و قهرمان استان خراسان   ان روز 

شد سخن گفت و افزود: خیلی ها تماس می گرفتند از باال که 
 برای انتخابی تیم مجدد بروم ولی نمی رفتم. سال 65 مسابقه ای
در مشهد برگزار شد و پس از آن برای تیم خراسان انتخاب شدیم. 
یک روز پس از تمرین اعالم کردند که همه روز جمعه ساعت 10 
صبح فالن مکان آماده باشید، من که کامل متوجه نشده بودم 
از یک نفر پرسیدم با من کاری نداشتند که جواب داد نه با شما 
کاری نداشتند. من هم نرفتم تا این که شنبه مربی تیم شاکیانه به 

من گفت مسابقه داشتیم کجا بودید شما، قرار بود بیایید. پس از آن 
متوجه شدم کسی که به من اطالعات غلط داده بود دروازه بان 
رزرو تیم بود و من هم با ناراحتی از این موضوع دیگر ادامه ندادم! 
ساربانی با تاکید بر این که همه این ها البته کوتاهی خودم بوده 
، خاطرنشان کرد: در اوج بازی حرفه ای که داشتم، قصد کردم 
به نظام )ژاندارمری سابق- نیروی انتظامی( بپیوندم، جلوی هنگ 
سابق پرونده به دست آماده بودم که آقای جباری )از پیشکسوتان 
ورزشی( مرا دید و گفت»حیف است تو به نظام بروی، برگرد 

خودم در تربیت بدنی برایت کاری پیدا می کنم« از طرف دیگر 
فشار و اصرار خانواده بر این بود که وارد نظام بشوم و در نهایت 
هم این اتفاق افتاد. در این مدت در مرز گزیک خدمت می کردم 
ولی مدام برای مسابقات به تهران و مشهد و ... اعزام می شدم.  

خودم را باور نداشتم
وی با یادآوری دوران اوج خود بیان کرد: مرحوم طباطبایی 

عده ای را جمع کرده بودند و من هم به عنوان دروازه بان 
شاخص همراه بودم، به خاطر ندارم چی شد که ادامه ندادم، 
حتی آقای بهادری یکی از جودو کاران خوب از من خواست 
تا به همراهش آلمان بروم اما در این زمینه هم کوتاهی کردم، 
شاید به علت ترسی بود که در وجودم داشتم و نمی توانستم 
خودم را باور کنم با این که اطرافیان و همه از من تعریف می 

کنند و عقاب استان نام گرفتم.
این فوتبالیست با استعداد استان، اولین مربی و همراه همیشگی 

خود را آقای شبانی عنوان کرد و افزود: ایشان با اخالق و رفتار 
خود موجب پیشرفت من شد.

ساربانی با اشاره به این که تا سال 80 دروازه بانی می کردم 
و بدنم روی فرم بود، ادامه داد: قبل سال 85 بود که چشمم 
در یک حادثه  اسیب دید و باعث شد دیگر نتوانم بازی کنم.
وی با بیان این که پس از آن ، مربی پیشگامان پیشنهاد داد 
تا آموزش دروازه بانی را برای فوتبالیست های لیگ 2، داشته 

باشم، خاطرنشان کرد: به دلیل مشغله کاری و فعالیتم در نیروی 
انتظامی، فرصت ادامه این کار پیش نیامد.

این جا حسادت حرف اول را می زند

ساربانی به سال های گوشه نشینی خود اشاره کرد و افزود: 
اولین کسی که مرا از خانه بیرون آورد، آقای اصغری بود. بیرجند 
مکان شادابی نیست و اگر با پیشکسوتان جایی جمع بشویم باز 
هم با دلخوری تمام می شود، همان طور که پس از برگزاری 
دورهمی برای پیشکسوتان عده ای انتقاد کردند که چرا برای 
این برنامه هزینه شده است! اینجا حسادت حرف اول را می زند 
و اگر کسی بخواهد پیشرفت کند، جلویش را می گیرند.وی تنها 
آرزوی خود برای ورزش استان را روی کار آمدن فردی دلسوز 
عنوان کرد و گفت: در فوتبال نیز به مربی دلسوزی نیاز داریم تا 
فرزندمان را با آسودگی خاطر به او بسپاریم، فردی که دغدغه 

پیشرفت داشته باشد.

پسرم باید حق مرا بگیرد

زمینه   ، ساربانی  تا  موجب شد  فوتبال  به  و عالقه  عشق 
باره  این  در  کند.وی  فراهم  را  فوتبال  در  فرزندش  حضور 
بیان کرد: سجاد ساربان فرزندم سال 64 بود که در مدرسه 
فوتبال پیشگامان استعداد خودش را نشان داد. پس از مدتی 
به عنوان دروازه بان بازی می کرد و نشان داد در این زمینه 
توانایی باالیی دارد. بعد از این موضوع، باشگاه های بسیاری 

خواستار حضور وی در تیم خود شدند.
 من نیز حمایتش می کنم و گفته ام پسرم باید حق مرا بگیرد و 
این راه را تا رسیدن به هدف ادامه بدهد، البته اگر برخی بگذارند 
و سنگ اندازی نکنند. به گفته وی فرزندان ما سالم اند و اهل 
دود نیستند ، اما حرف های دیگران گاهی دلسردش می کند، 
اگر این حرف ها نباشد، سجاد ساربانی در آینده نزدیک بهترین 
دروازه بان استان می شود.این ورزشکار پیشکسوت، با اشاره 
به این که فرزندش با تیم نزاجا، هفته پیش در مشهد قهرمان 
فوتسال شدند، اضافه کرد:  در لیگ دسته سه نیز دروازه بان 
است. سرهنگ فرامرزی مدیر تربیت بدنی 04 و حسین کوثری 
از دروازه بانان قدیمی بسیار دلسوز هستند و برای پیشرفت 

بازیکنان تیم تالش می کنند.

ضرورت برقراری ارتباط نزدیک
 بین رئیس هیئت و مدیر کل

ساربانی در پایان با اشاره به این که مدیر کل ورزش و جوانان 
فرد بسیار مثبتی بوده و آماده کمک به هیئت فوتبال است، 
ادامه داد: اگر آقای قهوه چی بتواند با ایشان ارتباط برقرار 
کرده و اعتبار جذب کند، قطعا به فوتبال استان کمک شده 
است. وی با اعتقاد به این که اکنون ارتباط رئیس هیئت با 
مدیر کل کم است و این گونه پیشرفتی حاصل نمی شود، 
خاطرنشان کرد: اگر بتوان حرف های مدیر کل را اجرا و پیاده 

کرد، می توان به آینده بهتر ورزش امید داشت.

سوختن فرصت های طالیی عقاب استان
بهترین دروازه بان خراسان جنوبی روایت می کند:
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آگهی نصب انشعاب فاضالب 
به اطالع مشترکین محترم آب فاقد انشعاب فاضالب در محدوده 
خیابان های غفاری )پامچال ، نیلوفر ، نارون ، صدف ، پونه و ریحان( 

مهر شهر ) آیت ا... بهجت ، مهر و شرافت( می رساند:
 با توجه به اجرای شبکه فاضالب و بهره برداری از آن، مالکین محترم ظرف مدت

 20 روز از تاریخ درج آگهی جهت نصب انشعاب فاضالب به امور آب و فاضالب 
بیرجند واقع در خیابان پاسدارانـ  میدان جانبازان مراجعه فرمایند.

الزم به ذکر است در صورت عدم مراجعه، مستند به ماده 15 قانون تشکیل
 شرکت های آب و فاضالب تمهیدات الزم وفق قانون اعمال خواهد شد. 

روابط عمومی امور آب و فاضالب بیرجند

تورهــای گروهــی  قشم باقطار-ویژه گروه های آزاد و بازنشسته 
حرکت97/7/27  کویرحلوان-حرکت 97/7/25    

تور آبگرم لوت-یک روزه 97/7/27        تورهای کیش-شیراز-شمال 
تورهای خارجی: دبی،مالزی،ترکمنستان،گرجستان،ارمنستان،چین،هندو...

شرکت میناب سیر شرق 
تلفن های تماس:056-32221719       09153619633-09159618005            بدون افزایش قیمت



پرش “ گری لنزلر”  در تولد هشتاد و پنج سالگی اش در سان دیه گو كالیفرنیا  داده نما

خوردن انگور برای
 چه کسانی مفید است

کسانی که دچار تنش های فکری و فشارهای 
روانی هستند و از این رو میل به غذای پخته 
ندارند، می توانند از انگور بهره بسیاری ببرند. 
مناسبی  رسانی  غذا  بدن  برای  هم  انگور 
تباه  از مواد  پاکسازی بدن  برای  دارد و هم 
است  سودمند  بدنی  روانی-  فرآیندهای   در 
همچنین از غلبه خشکی بر سیستم عصبی 

پیشگیری می کند.

كمی آسیب پذیر باشید   

بسیاری از مردم فکر می کنند افرادی که الهام بخش دیگرانند اغلب سرسخت 
هستند و هیچ چیزی روی آنها تاثیر نمی گذارد. در برخی موارد  شما باید 
سر سخت باشید اما بیشتر وقت ها بهترین )و زیباترین( راه برای نشان 
 دادن ماهیت خودتان به دیگران از طریق آسیب پذیری به دست می آید.
آسیب پذیری به معنای ضعیف بودن نیست ، دقیقا بر عکس، آسیب پذیری 
به معنای پذیرا بودن خود به همان شکلی که هستیم، می باشد. خوب ، بد و 
غیره یعنی باید به خود اجازه دهید که احساس کنید و به خود اجازه دهید که 
کامل نباشید! یعنی بدون هر گونه قضاوتی به خود نگاه کنیم و از مشکالت 

درس بگیریم، به جای اینکه سرسری از مقابل آنها عبور کنیم.

موفقیت و انرژی

مناسبت ها

22 مهر )14 اكتبر(؛ روز جهانی استاندارد

اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد چهاردهم اکتبر سال 1947 
در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن 
شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد. از سال 1970، چهاردهم 

اکتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.
عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد در سال 1343 تحقق یافت 
و به تدریج با عضویت در بیش از 106 کمیته فنی اصلی و فرعی و 
عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در 140 کمیته فنی اصلی و فرعی و 

پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته  های فنی توسعه یافته است.
مربوط  های  طرح  و  ها  نقشه  استاندارد،  مقررات  و  قوانین  اجرای  با 
به تولید محصوالت بر اساس نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی 
و بایگانی می شود؛ همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا 
کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می گردد؛ تفاهم کارکنان در 
مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کاالی کیفیت دار و 
بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود. به این 
ترتیب، استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و 

اقتصاد فراهم می سازد.
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یک لحظه مکث كن . . . 

راه شناخت تخم مرغ سالم

یکی از راه های شناسایی تخم مرغ سالم این 
است که آن را در درون آب قرار دهیم اگر تخم 
مرغ روی سطح آب قرار گیرد، نشان می دهد 
که تخم مرغ کهنه است و نباید مصرف شود 
و تخم مرغ سالم در ته آب و به شکل افقی 
قرار می گیرد. چنانچه تخم مرغ شکسته شود 
و زرده و سفید مخلوط شود این نشان دهنده 

کهنگی تخم مرغ است.

فواید روغن بذر هویج

رومی  ها و یونانی  ها از روغن بذر هویج و ترکیب 
آن با روغن لیمو دارویی ساخته بودندکه برای 
بهبود بیماری های پوستی و مشکالت گوارشی 
استفاده می  کردند. روغن بذر هویج برای رایحه 
درمانی تاثیر بسیار قوی دارد که جهت بیماری 
های مختلف استفاده می  شود. رایحه درمانی 
برای آرامش و تجدید قوا مفید می  باشد و جزو 

درمان های مکمل می  باشد.     

تهیه غذای ایمن با کیفیت مطلوب، برای تداوم بقای بشر و کیفیت 
چربي،  و  نمك  قند،  مصرف  کاهش  است.  ضروری  امری  زندگی 
معرفي  و  ترویج  کاال،  قاچاق  با  مبارزه  تغذیه اي،  رنگي  نشانگرهاي 
نشان ایمني و سالمت براي واحدهاي تولیدي راهکار اساسي اصالح 
الگوي تغذیه براي حفظ و ارتقای سالمت است. اصالح الگوي تغذیه 
)کاهش درصد قند، نمك و چربي( در استانداردها و دستورالعمل هاي 
تولید مواد غذایي، فرهنگ سازي عمومي و برچسب گذاري صحیح 

مواد غذایي موثر می باشد. رژیم هاي سرشار از مواد کربوهیدراتي تصفیه 
شده و قندها منجر به افزایش خطر ابتال به دیابت مي شود،رژیم غذایي 
سالم داراي کربوهیدرات هاي تصفیه نشده و فیبرها نظیر غالت کامل 

)سبوس دار(، سبزیجات و میوه ها و ریزمغذي هاست. 

مركز اطالع رسانی مدیریت غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شعار روز جهانی غذا با محور ملی ) تغییر و اصالح الگوی تغذیه ای برای حفظ و ارتقای سالمت(

آیه روز

بگو: ای بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید، 
یقیناً خدا همه گناهان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. )سوره زمر/ آیه 52(
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حضرت  دختر  نام   -1 افقي: 
محمد)ص(  -عمارت بسیار بلند 
نماد   - درگذشت  و  وفات   -2
 -3 موش  مرگ    - سردرگمي 
نیکوکار  زن   - بودن  هم  مثل 
مرغوب  چرم  نوعي   - فرعون 
 - ادبانه  بي  خطاب   - فربه   -4
قدیمي  باالپوش   - کوچك  آدم 
5- تیر پیکاندار-  از اصول دین  
جنگ 6- فرشته نگهبان- عهد و 
پیمان در آیین زرتشت - کفش 
قدیمي-  نفس سوزناك 7 -اثر و 
عالمت - از کوه های مهم ترکیه  
و  بیم  خطرناك 8-   بیماري   -
ترس  تاجریزي  مربوط به دنیاي 
مقابل  گوسفند  نزد و  دیگر 9- 
استرالیایي  اسباب بازي قدیمي 10  
پر حرفي  ماه کامل - راهنمایي 
اروپا  مشترك  پول  واحد   -  11
اختصاري  عالم   - جثه  قوي   -
» نسخه بدل « 12-  جد رستم 
در شاهنامه-  خودستایي - واحدا 
ندازه گیري صوت - جمله قرآني 
13-  نمایش غم انگیز - عابد و 
زاهد - ماه آخر سال شمسي 14-  
در امان بودن-  بي نظیر-  بدنام و 

بي آبرو 15-  از آثار معروف جالل 
آل احمد - قوم مغولي

تابلوی  خالق   -1 عمودي: 
آلمان  در  کاخي   - عاشورا  ظهر 
زبانزد  و  نامور   - دوستان   -  2
- خاکستري 3   -جدایي زن و 
برد    - نظامي  آهنگ   - شوهر 
آن معروف است 4 - ابزار سوراخ 
کاري - خبرگزاري عراق - ضمیر 
غایب - آقا و سید 5- افترا - زن 
گندمگون  -موضوع و زمینه 6- 
قدرت و توان - جذب کردن 7- 
از کلمات استثناء - تپه باستاني 
دریچه   -8 رهگذر  کشورمان  

اتومبیل-  جاي مطمئن  در  هوا 
- بنیان نهادن 9- سودمند-  از 
شهرهاي سیستان و بلوچستان - 
نوعي پخت برنج 10 - پنداري و 
آذربایجان  شهرهاي  از  گویي-  
شرقي 11 - عدد منفي-  براندازي 
حکومت - خرقه درویش 12 - از 
بلوچستان  و  سیستان  شهرهاي 
سبز  میوه  هنرپیشه-   نقش   -
در  زدني   - منزل 13  و  خانه   -
ورزش - داخل شدن  نوعي چاپ 
14 - نبرد و رزم  پدر - نام قدیم 
کربال 15 - از آثار معروف رسول 

پرویزي

جدول كلمات

حدیث روز

از )خلقت ( این انسان ، در شگفت آیید! با تکه ای پیه می بیند، با پاره گوشتی سخن می گوید، به 
کمك قطعه استخوانی ، می شنود و از سوراخی ، نفس   می کشد. امام علی )علیه السالم(

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

123456789101112131415
ماکهدعاسمنزبا1
هکساملابدنمورب2
تالیالهاالاوک3
ادنناملپارجش4
بادنبورامنهر5
هنهداورنیمدر6
شامیاهاادادب7
کراخلینامداحا8
ومامحگنادیاب9
هرنمادرتنورک10
زوماونرباسمز11
همرریادهنیکو12
ماسرسراهالالد13
زیامتمندرکهراپ14
هشیشیرامیبدنز15

عالئم و نشانه های 
افسردگی در کودکان

 راحله شهریاری - عالئم افسردگی در کودکان می تواند بسیار 
متفاوت باشد. این مسئله به آن اختالل خلق و خوی خاص کودك 
داده تشخیص  کودکان  افسردگی  موارد  اغلب  در  دارد.   بستگی 
نمی شود و یا بدون درمان باقی می ماند. زیرا حال و هوا و خلق و 

خوی کودك در دوران رشد به شدت تغییر می کند.
عالئم و نشانه های افسردگی در كودكان

افزایش و خواه کاهش پیدا کند. تغییر در  تغییر در اشتها ، خواه 
ناراحتی  و  ناامیدی  احساس  زیاد.  خواب  یا  و  خوابی  بی  خواب، 

طوالنی مدت را در کودکان ایجاد می کند. 
کاهش تمرکز، خستگی و بی انرژی بودن، احساس بی ارزشی یا 
احساس گناه اختالل تفکر و تمرکز، افزایش حساسیت به نادیده 
گرفته شدن، زودرنجی شدید یا خشم زیاد،  شکایات دائمی مشکالت 
نشان  واکنش  به درمان  یا سر درد( که   فیزیکی)مانند شکم درد 
نمی دهند، کاهش کارایی و عملکرد صحیح در ورزش،  بازی و دیگر 
 فعالیت ها در خانه، مدرسه و با دوستان و کاهش عملکرد در انجام

 فعالیت هایی که کودك قبال از آن ها لذت می برده است.
آیا این عالئم در همه كودكان

 نشانه افسردگی است؟
کودکان  حقیقت  در  دارند.  را  عالئم  این  ها  بچه  همه  قطعا  نه. 
با وضعیت  و  مختلف  زمان های  در  را  افسردگی  مختلف  عالئم 
های مختلف دارا می باشند. برخی کودکان ممکن است با داشتن 
و  مشکل  دچار  شان  اجتماعی  عملکرد  و  زندگی  در  عالئم،  این 
قصور شوند، اما کودکی که به افسردگی دچار می شود، یك تغییر 

بزرگ و قابل توجه را در روابط اجتماعی، بی عالقه گی در رفتن 
تغییر در ظاهرش تجربه  و  به مدرسه، عملکرد تحصیلی ضعیف 
می کند. چنین کودکانی ، به خصوص در سن 12 سالگی، گاهی 
شروع به استفاده از مواد مخدر یا الکل و یا استعمال سیگار نیز می 
کنند.با این که این مسئله در کودکان زیر 12 سال رایج نمی باشد، 
برخی از کودکان اقدام به خودکشی می کنند ، به خصوص زمانی 

که ناراحت و یا عصبانی هستند.
بررسی عالئم افسردگی در كودكان

بررسی ها نشان داده اند که دختران بیشتر در معرض خودکشی 
قرار دارند و پسران وقتی اقدام به خودکشی می کنند، واقعا جان 
خانوادگی،  خشم  سابقه  که  دهند.کودکانی  می  دست  از  را  خود 
مصرف الکل و یا سوء استفاده فیزیکی و جنسی دارند، بیشتر در 
معرض خودکشی قرار دارند. بنابراین این کودکان بیشتر در معرض 

افسردگی کودکان قرار می گیرند.
افسردگی طوالنی مدت در كودكان

بررسی ها نشان داده اند که دوره های ابتدایی افسردگی با توجه 
به عالئم افسردگی در کودکان معموال در سنین نوجوانی شروع 
می شوند. اما افسردگی در بزرگساالن در سنین باالتر شروع می 
شود.افسردگی همچنین ممکن است همزمان با دیگر بیماری های 

فیزیکی در انسان ایجاد شود.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک آشپز ماهر آقا و نیروی خدماتی 
خانم جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم. 

32417251 -09156270013

پروانه بهره برداری دامداری 
به کد 2040401301066 به نام 
جهانگیر ریحانی فرزند محمد کلوخ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد. 

شرکت پخش مواد غذایی به یک تحصیلدار آقا 
با ضامن معتبر و وسیله نقلیه نیازمند است. 
ساعت تماس: 9الی 13    09368975977

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر و 
کارگر ساده جهت کنده کاری نیازمندیم.

09391538111

به دو خانم جهت همکاری در پوشاک
 با حقوق باال نیازمندیم.

09152695168 - 32220655
به یک نیروی با تجربه جهت کار در تعمیرگاه 
خودرو با حقوق و مزایا به صورت تمام وقت 

نیازمندیم .    09027611447

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

   هزارپا
18شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیاعرق سرد
14:302016:1521:30شروع سانس

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684
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ماندگاری دانشگاه های استان به شرط اثرگذاری در جامعه

 میدان بزرگ اجتماعات

دانشجو، پرچمدار تولید ملی است

*شهردار بیرجند گفت: مدیران شهری دغدغه مالی در 
خصوص اجرای پروژه های عمرانی نداشته باشند، 100 
درصد اعتبار پیش بینی شده در پروژه ها تامین می شود.

*رئیس اداره قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش 
استان گفت: ساالنه حدود 5 هزار نفر در دارالقرآن های 

خراسان جنوبی آموزش های قرآنی را فرا می گیرند.
*طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در 

281 آبادی از دیروزهمزمان با سراسر کشور آغاز شد.
*کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: هوای خراسان 

جنوبی ابری می شود.
*به گفته معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
طرح یک وعده غذای گرم از امروز در روستا مهدهای 

خراسان جنوبی آغاز شد.
*رئیس پلیس راه استان گفت:70 درصد متوفیان حوادث 
رانندگی در شهرهای خراسان جنوبی، عابران پیاده اند.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“یک پیام و یک اخطار به منافقین داخلی و مزدوران:  ای مزدوران کمی به خود آئید و حق را از باطل تمیز دهید به دامان اسالم پناه 
آورید که اسالم شما را روشن و آخرتش روشن تر که اگر چنین نکنید خود به خودتان ظلم کرده اید و خود گور خودتان می ّکنید“

شهید  عباس شعیبی

حوادث

شورای  جلسه  گذشته  روز  رضایی-  جواد 
شهر بیرجند با حضور تمام اعضا و شهردار، با 
محوریت پیاده رو سازی خیابان جمهوری  و 
ساخت بزرگترین میدان اجتماعات  شهر برگزار 
شد.شهردار بیان کرد: با توجه به اینکه خیابان 
است،شهرداری  بازار  مجاورت  در  جمهوری 
طرح پیاده رو سازی خیابان جمهوری،از میدان 
آزادی تا میدان امام حسین)ع( را در نظر دارد 
که هزینه 2 میلیارد و 300 تومان برای آن برآورد 
شده است.جاوید ادامه داد:حدفاصل میدان امام 
و سه راه اسدی فاز اول این طرح می باشد که 
فضای سبز، پارکینگ،نورپردازی و زیبا سازی 
برای آن در نظر گرفته شده و یک میلیارد و 
300 میلیون تومان برای اجرای  این فاز پیش 
بینی شده است. وی اظهار کرد: خیابان جمهوری 
به  علت مجاورت با بازار به عنوان محوری پویا 

با  این راستا شهرداری  مورد توجه است و در 
طبق  و  شده  مذاکره  وارد  گوناگون  مشاوران 
نظرات کارشناسی و همچنین بررسی هایی که 
در جلسات گوناگون با میراث فرهنگی،شورای 
استان و شهرستان انجام شدخوشبختانه مورد 

توجه قرار گرفته است. 

ایجاد پیست دوچرخه سواری
 از میدان امام تا پارک آزادی 

دوچرخه  پیست  ایجاد  از  همچنین  جاوید 
سواری از میدان امام )ره( تا پارک آزادی خبر 
داد و این عمل را راهی برای احیای این پارک 
عنوان کرد. شهردار افزود: فاز دوم این طرح 
و  است  شده  دیده  ماشین  پارک  ایجاد  برای 
با اقداماتی که انجام خواهد گرفت تعدادی از 
ساختمان های خیابان جمهوری و حکیم نزاری 

برای کاهش بار ترافیکی به پارکینگ تبدیل 
خواهد شد،همچنین در این فاز در نظر داریم 
استفاده از مصالح بومی استان مانند سنگ های 
شوشود و نهبندان و تامین مصالح مصنوعی از 
شرکت های شهرک صنعتی بیرجند در دستور 
کار قرار گیرد.در این جلسه همچنین کلیات 
طرح ساخت میدان بزرگ شهر تصویب شد 
ماندگار  طرحی  عنوان  به  آن  از  جاوید  که 
توجه  با  داد:  ادامه  و  یاد کرد  تاریخ شهر  در 
فضایی  ایجاد  مورد  در  عمومی  مطالبات  به 
برای برگزاری مناسبت های مذهبی و ملی 
در شهر،فضا به مساحت 6 هکتار در محدوده 
از  قسمتی  شهدا1و  و  شهدا  خیابان  ابوذر، 
اراضی پادگان که در حال واگذاری است، در 
نظر گرفته شده است که بعد از تهیه طرح، در 

سال آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.

نصب 85 بیلبورد برای مناسب سازی و 
جلوگیری از نصب تبلیغات 

شهردارهمچنین از نصب تعداد 85 بیلبورد برای 
مناسب سازی فضای شهری و جلوگیری از نصب 

تبلیغات در مکان نامناسب  در  شهر خبر داد.
 از مصوبات دیگر شورا نامه ای از امینی، نماینده 
استان در شورای عالی استان ها، به رئیس شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور بود 
سمنان- ریلی  ایجاد خط  لزوم  بر  آن  در  که 

طبس-بیرجند برای بهره مندی مرکز استان 
 از ظرفیت های ریلی تاکید شده و از اعضای
 شواری شهر نیز خواسته شده بود که براین  مهم 

تاکید کنندکه اعضا با آن موافقت کردند. 
قانون  به  استناد  با  نیز  شورا  عضو  طاهری 
شوراها در مورد برگزاری مناقصه ها گفت: با 
توجه به اینکه فردی که در مناقصه برنده می 
شود،مشخص نیست لذابعد از تعیین، این فرد نیز 

باید به تصویب شورا  برسد. 

به  استان  اداری  حسینی- عصر دیروز شورای 
علوم،  وزیر  غالمی  حضور  با  استاندار  ریاست 
الشریعه  تحقیقات و فناوری برگزار شد. مروج 
استاندار، به برگزاری شورای امنیت و توسعه پایدار 
شرق و غرب کشور پس از چندین سال به همت 
رحمانی فضلی وزیر کشور اشاره کرد و افزود: 
خراسان جنوبی اولین استانی بود که این شورا را 
مختص 9 استان مرزی کشور برگزار کرد. وی 
خطاب به فرمانداران و مدیران عنوان کرد: فرصت 
کمی برای ارائه پروژه های پیشنهادی به سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور باقی مانده و هر چه 
سریعتر در این زمینه اقدام و از فرصت به دست 
آمده، استفاده کنید. به گفته وی از دیگر امکانات 
ویژه این شورا برای 9 استان مرزی کشور، تخفیف 
50 درصدی نرخ سود تسهیالت بانکی است که 
این موضوع برای خراسان جنوبی فرصتی مغتنم 
می باشد. استاندار همچنین از فرمانداران و مدیران 
کلیدی درخواست کرد تا به پروژه های زیرساختی 
به خصوص در حوزه امنیت توجه داشته باشند.

مروج الشریعه حضور 50 هزار دانشجو در استان را 
تاثیرگذار در چرخه اقتصادی منطقه دانست و افزود: 

با وجود ظرفیت ها، خراسان جنوبی به عنوان قطب 
دانشگاهی می تواند فعالیت کند و با همت وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و همراهان ایشان، استان 
الگویی مناسب برای چگونگی مسیر رشدیابندگی 

برای سایر دانشگاه های کشور شود.

 پرکردن صندلی های خالی با 
دانشجویان  افغانستانی

غالمی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری نیز با 
ابراز خرسندی از حضور در این جلسه گفت :بین 
مدیرانی هستم که مسئول امور اجرایی مردمی 
عالقه مند به علم و دانش هستند. وی این فرصت 
را مغتنم برای توسعه آموزش عالی استان، کیفی 
سازی و ارتقای جایگاه علمی خراسان جنوبی در 

کشور دانست و ادامه داد: حاصل نشست های من 
در این دو روز حضور این است که متوجه شدم 
ظرفیت ها و توانمندی های این جا بیش از حد 
انتظار من است. وی با اشاره به این   که توسعه 
دانشگاهی  با اقبال مردم و فرزندان کشور برای 

تحصیل همراه شد اما این اشتیاق اکنون فروکش 
کرده است.ادامه داد : شهرهای کوچک با کمبود 
دانشجو و مراکز علمی با صندلی های خالی رو 
به رو شده اند، خاطرنشان کرد: دانشگاه های معتبر 
کشور نیز در برخی رشته ها مانند علوم پایه با این 
مشکل مواجه شده اند. غالمی با انتقاد از این که 
در برخی استان ها چندین مرکز آموزش عالی 
مشابه  هم فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: در 

خراسان جنوبی کار به بستن مراکز موجود منتهی 
نشده است و اگر بخواهند تداوم داشته باشند باید در 
جامعه اطراف خود اثرگذار واقع شوند و این غیر از 
همکاری شما مدیران با دانشگاه ها و اعتماد به آن 
ها میسر نمی شود. وی به ظرفیت و قرابت فرهنگی 
افغانستان اشاره کرد و گفت: می توان صندلی 
های خالی را با دانشجویان این کشور پر کرد.

تعامل خوب بین وزارتخانه ها
 با دانشگاه ها

وزیر علوم، از ارتباط بسیار خوب دانشگاه ها با 
وزارتخانه ها، مراکز اجرایی، سازمان ها و نهادهای 
کشوری سخن گفت و یادآور شد: دانشگاه های 
تجهیزات  ساخت  برای  نفت  شرکت  با  کشور 
حل  برای  زیست  محیط  سازمان  با  استخراج، 
مشکالتی از قبیل ریزگرد، آلودگی و تغییرات آب 
و هوایی و با وزارت دفاع قرارداد داشته و همکاری 
می کنند. غالمی با بیان این که هر کجا مشتری 
با سفارش کار تحقیقاتی باشد ، دانشگاه ها تمام و 
کمال کار را ارائه داده اند وی با اشاره به این مورد 
که حاال که تعداد دانشگاه ها کم شده است، در 

حال ساماندهی آن ها هستیم، افزود: سند آمایش 
مورد توجه قرار گرفته و برای 15 تا 20 سال آینده 
کشور برنامه ریزی کرده ایم و امید است تا پایان سال 
تعدادی از برنامه ها در برخی استان ها به اجرا درآمده 
و منجر به ارتقا و پایداری دانشگاه ها شود.  فالحتی 
نماینده مردم قائن و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی نیز خواستار توجه به آموزش عالی در استان 
نسبت به دانشگاه های کشور شد و گفت: نگذارید 
دانشگاه های توانمند به دلیل برخی معذوریت ها در 
کشور، در محاق قرار گیرند. وی بر توسعه متوازن 
دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: بسیاری از صندلی 
های خالی را می توان با آوردن دانشجو از خارج 
کشور پر کرد که البته مشروط به آوردن رشته های 
تکمیلی است وی منطبق بودن آمایش آموزش 
عالی بر آمایش سرزمینی را ضروری عنوان  و ادامه 
داد: دانشگاه های منطقه باید بتوانند مشکالتی مانند 
زنگ زرشک، آفت انار و قحطی را حل کنند یا در 
حوزه معدن تخصصی وارد شوند. به گفته وی ، به 
زودی شاهد راه اندازی بزرگترین کارخانه فوالد 
استان خواهیم بود و باید از االن به فکر تربیت نیروی 

بومی ماندگار و ارتباط بین دانشگاه و صنعت بود.

سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حسینی- 
پاسداران کشور با اشاره به این که التماس برای 
فروش نفت کاری ناپسند است  خطاب به جوانان 
عنوان کرد: امروز شما پرچم استفاده از ظرفیت 
داخلی، تولید ملی، بستن شیر نفت به روی استکبار 
و مبارزه با قاچاق و ورود بی رویه کاال را باال 
بگیرید تا پا جای پای شهدا گذاشته باشید.صبح 
دیروز کنگره ملی شهدای اساتید و دانشجویان 
با استقبال پرشور این قشر، مردم و مسئوالن 
کشوری و استانی برگزار شد. سردار نقدی معاون 
فرهنگی سپاه پاسداران کشور در این مراسم  از 61 
شهید دانشجوی خراسان جنوبی یادکرد و افزود: 
باید در محضر این شهدا درس بگیریم، زانو بزنیم 
و از مکتب شان بیاموزیم. وی با تاکید بر این که 
کنگره شهدا کاری تشریفاتی، اداری یا برنامه ای 
برای عزاداری نیست، تصریح کرد: این برنامه 
عاشقانه است و از معلمان عشق و عاشقی باید 
بهره برد.به گفته وی جوانان همانطور که در طول 
انقالب میدان دار بودند، اکنون نیز باید پایه های 
پرچم را در دست بگیرند. معاون فرهنگی سپاه 
پاسداران با بیان این که شهدای دانشجو به برکت 
اسالم جایگاه و منزلتی در جهان پیدا کردند، اضافه 
کرد: بعد از پیروزی انقالب وقتی که تروریست ها 
به فرمان ابرقدرت ها وارد عمل شدند تا ملت را از پا 
دربیاورند، این جوانان بودند که اولین پرچم مبارزه را 
برداشته و هسته اطالعات را تشکیل دادند. سردار 
نقدی خاطرنشان کرد: خداوند همان دانشجویان 
جوانی که با دست خالی شروع به مبارزه کردند را 
بر کسانی که دو برابر سن جوانان ما کار تشکیالتی 

کرده بودند، غلبه داد.

 مشکل تهاجم اقتصادی و روانی 
ساده ترین مشکل انقالب تا امروز است

وی به عقب ماندگی های زمان شاه اشاره کرد و 
ادامه داد: تولیدات کشاورزی معکوس شده بود و 
70 درصد از مردم کشور در روستاهایی بودند که 
آب، برق، گاز و حتی راه ماشین رو نداشت اما با 
همت جوانان بعد از انقالب، کشور پیشرفت کرد. 
معاون فرهنگی سپاه پاسداران از غیرت و شرافت 
جوانان در جنگ تحمیلی سخن گفت و افزود: پس 
از پایان جنگ، نوبت جهاد علمی بود که باز هم 

دانشجویان کشور خوش درخشیدند.

سردار نقدی با بیان این که برخی تصور می کنند 
پیشرفت در عرصه تسلیحات حاصل صرف بودجه 
کشور در این بخش است و از مردم و رفاه آنان 
غافل شده اند ، یادآور شد: این در حالیست که 
بودجه صرف شده برای صنایع غیر نظامی چندین 
برابر بودجه خدمات نظامی است و پیشرفت های 
حاصله، نتیجه تالش جوانان کشور می باشد. به 
گفته وی امروز کشور با مشکل تهاجم اقتصادی 
و روانی مواجه است در حالی که این مشکل ساده 
ترین مشکلی است که انقالب اسالمی تاکنون با 
آن مواجه شده است. وی علت این سخن خود را 

نیز این گونه بیان کرد: روزی که جوانان مقابل شاه 
ایستادند ، رسانه ها و نیروهای مسلح متحد با هم 
علیه ملت ایران بودند و ما دست خالی بودیم. در 
دوران دفاع مقدس هم این گونه بود ولی با توکل 

بر خدا، اخالص و والیت مداری پیروز شدیم.

اکنون دستمان پر است
 اما مشکل تفکراست

معاون فرهنگی سپاه پاسداران کشور عنوان کرد: 
در اقتصادی که امروز مشکل ما است، دستان ما 
خالی نیست. برای داشتن یک اقتصاد پویا، مواد 
اولیه مهم صنعتی، نفت و گاز ، اقتصاد پیشرو در 
علم و فناوری، نیروی انسانی ماهر و هزاران اختراع 
ثبت شده تولید نشده داریم و ایران در تعداد مطلق 
مهندسان رتبه سوم جهان را دارد. سردار نقدی با 
بیان این که اکنون دستمان پر است اما مشکل 
نوع تفکرهاست، خاطرنشان کرد: اگر منطق شهدا 
و خودباوری وارد جامعه شود همه مشکالت حل 
می شود.وی با اشاره به این که التماس برای 

فروش نفت کاری ناپسند است از جوانان  خواست  
: پرچم استفاده از ظرفیت داخلی، تولید ملی ، بستن 
شیر نفت به روی استکبار و مبارزه با قاچاق و ورود 
بی رویه کاال را باال بگیرید تا پا جای پای شهدا 

گذاشته باشید.

بزرگداشت شهدا ،
 تذکری به خودمان است

منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
نیز در این مراسم، با اشاره به این که شهدا چراغ 
راه بوده و هستند، افزود: بسیاری از این عزیزان 

دانشجو و دانش آموزانی اهل دانش و تقوا بودند.
وی به ایثارگران، جانبازان و سردارانی که پایمردی 
و سرافرازی آن ها موجب اقتدار نظام شده است، 
اشاره کرد و گفت: این افراد الگوهای خوبی برای 

جوانان و مردم غیور و شهید پرور کشور هستند.
غالمی با تاکید بر این که باید در بیرجند و خراسان 
جنوبی یاد ایثارگری های شهدای جوان زنده نگه 
داشته شود، خاطرنشان کرد: از این خطه شهدای 
دانشجوی بسیاری در  جنگ پیروزی ها آفریدند 
و امروز مزارشان در محیط دانشگاه محل زیارت 
دانشجویان و جوانان است.به گفته وی دیدن 
این یادمان ها، نام و چهره شهدای عزیز یادآور 
ماموریت و برنامه های پیش روی جوانان است و 
باید قدر این فرصت ها را دانست و از بزرگداشت 
شهدا برای یافتن راه پیش رو و برنامه زندگی تک 
تک جوانان، مسئوالن و همه آحاد ملت استفاده 
کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بزرگداشت 
شهدا را تذکری به خود و همه کسانی که باید 
در مسیر آرمان ها و راه شهدا قدم بردارند، دانست 

و افزودامیدوارم همه کسانی که در برگزاری این 
مراسم زحمت کشیده اند اجر خود را از خداوند 
دریافت کنند و دعای خانواده شهدا و ایثارگران 

پشتیبان شان باشد.

دین مهمترین رقیب
 جریان لیبرال دموکراسی

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های کشور نیز با بیان 
این که حضور در کنگره 2 هزار شهید خراسان 
جنوبی افتخار من است، ادامه داد: قبل از پرداختن 
به فرهنگ شهادت الزم است  به اتفاقی که تحت 

عنوان انقالب در کشور ، منطقه و جهان رخ داد، 
توجه کنیم. حجت االسالم رستمی، با اشاره به 
این که بعد از ظهور جمهوری غربی و لیبرال 
دموکراسی و شکل گیری نظام استعمار و پس 
از آن به صورت بین المللی و کنترل کننده دنیا 
، جریان تفکر غربی و اشراف و حاکمیت غربی  بر 
دنیا تسلط پیدا کرد، افزود: الزمه تسلط این جریان 
حذف جریان های رقیب بود که دین مهم ترین 
رقیب آن ها به شمار می رفت. به گفته وی در قرن 
19 و 20 دین در اندیشه انسان معاصر رو به زوال و 
سقوط بود ، به همین دلیل در چنین شرایطی حتی 
اگر حرکتی سیاسی رخ می داد با نام دین نبود.

انقالب اسالمی به ایران 
و دنیا عزت بخشید

به  کشور  های  دانشگاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
امام خمینی  رهبری  با  اسالمی  انقالب  رخداد 
)ره( ، فردی زاهد، فیلسوف و عارف اشاره کرد 
و گفت: پس از جمع شدن بساط شاهنشاهی، 

جریان توفنده مسلطی که در حال تسخیر دنیا بود 
به سد محکمی به نام اسالم سیاسی و اجتماعی 
برخورد و متوقف شد. رستمی با اعتقاد بر این که 
 امروز انقالب اسالمی شعار عزت را در دنیا مطرح 
می کند و به ایران هم عزت می دهد، تصریح 
کرد: با این حال ، بسیاری از تاریخ واقعی انقالب را 
برای جوانان بیان نکرده ایم که باید  به آن  توجه  
شود. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
صحبت های ترامپ درباره این که عربستان بدون 
آمریکا دوهفته هم دوام نمی آورد ، ادامه داد: به این 
کشور گفته شده اگر آمریکا نباشد ایران ظرف دو 
هفته شما را می بلعد و این اعتراف به قدرت نظام 

جمهوری اسالمی است. 

2 هزار شهید خراسان جنوبی، نشان از 
فرهنگ غنی شهادت در منطقه است

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های کشور ، با بیان 
داشتن  و  استان  این  شهادت  گزارش  که  این 
2 هزار شهید در شرقی ترین استان کشور به 
نسبت رخداد صحنه های جنگ در غرب کشور 
نشان از فرهنگ غنی شهادت در این منطقه دارد، 
خاطرنشان کرد: از 600 دانشجویی که آن زمان در 
دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل بودند، 120 نفر 
به جبهه می روند.وی هر شهید را مشعلی برای 
هدایت و حجتی برای خدا عنوان و افزود: تا زمانی 
که این مشعل فروزان باشد جامعه ایران بیمه است.

اگر قرار است راه شهدا را ادامه دهید، 
خوب درس بخوانید

در  نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان  احمد 
این مراسم ابراز امیدواری کردکه این  اجالسیه 
شروعی برای ادامه واقعی راه شهدا باشد. وی  
ادامه داد: زحمات برگزار کنندگان این کنگره به 
دلیل این است که آرمان های شهدا را در زندگی 
شخصی و اجتماعی به واقعیت تبدیل کنیم. به 
گفته وی رزمندگانی که در صف اول جنگ بوده 
اند، در صف اول علم هم قرار گرفتند و امیدواریم 
به برکت شهدا جامعه ای روز به روز سالم تر 
داشته باشیم. رئیس دانشگاه بیرجند  اضافه کرد: 
اگر قرار است راه شهدا را ادامه دهید، خوب درس 
بخوانید و در رشته خود تخصص بگیرید تا بتوانید 

به جامعه و مردم خدمت کنید.

  اجالسیه شهدای دانشجو و  اساتید برگزار شد

  برای برگزاری مراسم ملی-مذهبی درمرکز شهربیرجند ساخته می شود؛ 

 باغ پرندگان بیرجند
 به سرمایه گذار واگذار می شود

 دادرس مقدم-مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت 
نشاط  ایجاد  راستای  در  گفت:  بیرجند  شهرداری 
و استفاده بهینه از امکانات تفریحی با اخذ مجوز از 
هیئت عالی سرمایه گذاری و شورای اسالمی بیرجند 
مجموعه تفریحی باغ پرندگان به سرمایه گذار واگذار 
می شود. علوی اظهار کرد: این مجموعه واقع در 
پارک جنگلی از محل اعتبارات داخلی شهرداری ایجاد 
و آماده بهره برداری است، مکانی مجهز به محل های 
سرپوشیده و یا فضای باز محصور برای نگهداری 
انواع پرندگان خواهد بود. علوی ادامه داد: عملیات 
مشارکت  با  نیز  اسکواش  باشگاه  ساخت  اجرایی 
سرمایه گذار به وسیله هیئت اسکواش استان، با توجه 
به اخذ مجوزهای قانونی مربوطه تا پایان ماه جاری 
آغاز می گردد.به گفته وی همچنین در جلسه هیئت 
عالی سرمایه گذاری شهرداری بیرجند، ساخت و بهره 
برداری از تعدادی غرفه ثابت در برخی از پارک های 
شهر برای ارائه خدمات در راستای رفاه شهروندان 

بحث و با کلیات طرح موافقت شد.

تاکید شهرداری بر نهال کاری 
برای جلوگیری از تغییر کاربری

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  کاوش-رئیس 
شهری شهرداری گفت: بر اساس جمعیت پایان سال 
96 و وسعت فضای سبز شهر، سرانه فضای سبز برای 
هر شهروند بیرجندی12/66 متر مربع است.امیر ابراهیم 
زاده اظهار کرد: با توجه به اقلیم و جغرافیای منطقه و 
میزان بارندگی سال های اخیر، سرانه فضای سبز در 
بیرجند قابل قبول می باشد. وی اضافه کرد: متاسفانه 
در سال های اخیر، درختان موجود در محوطه تعدادی از 
ادارات شهرستان خشک شده اند که این مساله حساس 
شدن شهروندان را در پی داشته و این ذهنیت برای 
ساکنان شهر به وجود آمده که موارد مذکور مربوط به 
شهرداری می باشد.وی ادامه داد: از سال های گذشته 
با مکاتبات گوناگون و اکنون از طریق دادستانی پیگیر 
مساله قطع اشجار از سوی ادارات هستیم که پرونده ها 
در جریان می باشد.ابراهیم زاده عنوان کرد: شهرداری 
بر کاشت نهال طبق قانون در محل هایی که درختان 
خشک شده اند برای جلوگیری از تغییر کاربری تاکید 
دارد.وی اذعان کرد: کمبود منابع آبی و کیفیت پایین آب 
نیمی از چاه هایی که تحت اختیار شهرداری می باشد به 
همراه موارد مذکور، نگهداری فضای سبز را در بیرجند با 

مشکل مواجه کرده است.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای فناورانه 
پارک علم و فناوری و دانشگاه ها ی دولتی

در مراسمی ظهر دیروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و تنی چند از مسئوالن استانی و کشوری 
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه پارک علم و فناوری و 
دانشگاه های دولتی افتتاح شد. این نمایشگاه به مدت 
2 روز از ساعت 9 صبح الی 14 در دانشگاه بیرجند 
برای بازدید عالقه مندان دایر است. در این نمایشگاه، 
دستاوردهای فناورانه شرکت های زیرمجموعه پارک 
دستاوردهای  و  میز   12 در  استان  فناوری  و  علم 
علمی پژوهشی دانشگاه های استان که منجر به تولید 
محصول شده در 11 میز به نمایش گذاشته شدند.

عالقه مندان می توانند برای بازدید از دستاوردهای ارائه 
شده در بخش های تکنولوژی، کشاورزی و نانوسلولز به 

این نمایشگاه مراجعه کنند.

زیبا سازی بلوار معلم ادامه دارد

غالمی-شهردار منطقه دو بیرجند گفت: زیبا سازی 
بلوار معلم از خیابان بزرگمهر تا تقاطع محالتی- معلم 
انجام شده و این پروژه همچنان ادامه دارد.حدیدی نژاد 
عنوان کرد: اقدامات انجام شده برای زیباسازی بلوار معلم 
شامل جدول کشی، کادربندی فضای سبز و کف سازی 
بلوار می باشد. وی عنوان کرد: تاکنون عملیات عمرانی 
زیباسازی بلوار معلم به طول 350 متر انجام شد و روند 
انجام کار ادامه دارد. وی حجم کار انجام شده در این 
پروژه را 1300 متر اعالم کرد که ادامه کار از تقاطع 
محالتی- معلم تا میدان مادر در برنامه کاری قرار دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
منصوب شد

تسنیم-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
حکمی محمد دهقانی فیروزآبادی را به عنوان سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منصوب کرد. محمد 
دهقانی فیروزآبادی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند است که قبل از این 
در سمت معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

ارائه خدمت کرده است.

افتتاح نمایشگاه از حرا تا حرم در بیرجند

صداوسیما-نمایشگاه از حرا تا حرم در بیرجند گشایش 
یافت. این نمایشگاه در راستای کنگره ملی 2 هزار شهید 
استان جمعه شب با حضور مسئوالن استانی افتتاح 
شد.احمدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند 
در این مراسم گفت: عملیات عمرانی این نمایشگاه از 
اردیبهشت 97 آغاز شد و برای ساخت آن 7 هزار نفر از 
 اقشار مختلف  مشارکت داشتند.غار حرا ، کعبه ، فتح مکه ،

 بت شکنی پیامبر ، غدیرخم ، واقعه عاشورا ، عملیات 
8 سال دفاع مقدس ، شهدای مدافع حرم و مسجد 
جمکران از بخش های نمایشگاه از حرا تا حرم است که 

عصرها از ساعت 18 تا 21 پذیرای عموم مردم است.

بی احتیاطی حادثه ساز شد

 ساعت 10:46 دقیقه صبح دیروز با اعالم خبر سقوط  
کارگر 29 ساله از طبقه هشتم به هفتم ساختمان در 
حال ساخت با ارتفاع حدود 3.5 متری، دو تیم امداد 
و نجات به محل حادثه اعزام شدند. حسینی رئیس 
سازمان آتش نشانی بیرجنددر توضیح این حادثه بیان 
کرد: امدادگران به محض رسیدن به محل حادثه به 
موقعیت مصدوم رفته و مصدوم را با رعایت نکات ایمنی 
به پایین منتقل کردند و برای طی مراحل درمانی وی را 
به عوامل اورژانس تحویل دادند.وی گفت: فرد مصدوم 
از ناحیه کمر آسیب دیده بود و علت حادثه نیز بی 
احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی و استفاده نکردن 
از تجهیزات ایمنی فردی حین کار در ارتفاع بوده است.

یک کشته و دو زخمی
 در برخورد پراید با کامیون

 رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در  حادثه ای که  
جمعه شب گذشته ساعت 23:41 دقیقه در کیلومتر 52 
طبس - یزد رخ داد یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند  
رضایی علت این حادثه را انحراف به چپ خودروی 

سواری پراید اعالم کرد.

ازدواج دانشجویی به طور جدی در نهاد 
رهبری در دانشگاه ها دنبال می شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
با بیان اینکه 210 نهاد در دانشگاه ها  های کشور 
فعال است،گفت: ازدواج دانشجویی در نهاد نماینده 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها جدی دنبال می 
شود. حجت االسالم رستمی شامگاه جمعه در دیدار با 
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه سفر به خراسان جنوبی 
و دیدار با آیت ا... عبادی جزو اولین سفرهای بنده بعد 
از مسئولیت در این نهاد است، اظهار کرد: در آمارهای 
فرهنگی فضای استان از نظر تدین، دچار آسیب کمتری 
شده و بافت استان را علما و بزرگانی  تشکیل می دهند 
که با همدلی موثر تا حدی از آسیب ها و مشکالت 
پیشگیری می شود.نماینده ولی فقیه نیز در این دیدار 
اظهار کرد: علم فریضه ای دینی است به همان میزان که 
در تاریخ اسالم فرصت برای کسب علم حاصل شد به 
همان میزان هم در همان زمان فرصت ها سوخته شد. 

آموزشی  عملکرد  استانی  های  دانشگاه 
بسیار خوبی حتی نسبت به دانشگاه های 

صاحب نام دارند

امین جم- جمعه شب، نشست روسای دانشگاه های 
استان با حضور وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و هیئت 
جلسه  این  برگزار شد.در  بیرجند  دانشگاه  در  همراه 
روسای دانشگاه ها مشکالت و درخواست های خود 
را مطرح و در ادامه نمایندگان مجلس نیز خواسته ها 
و مشکالت آموزشی حوزه انتخابیه خود را بیان کردند.

الزم به ذکر است در این جلسه مواردی چون کسری 
بودجه، کمبود اعضای هیئت علمی، درخواست افزایش 
دانشجو و ایجاد جاذبه های دانشگاهی ویژه، طرح 
آمایش و ... مطرح شد. وزیر علوم نیز در این جلسه با 
بیان اینکه اعتقاد دارم دانشگاه های استانی ما عملکرد 
آموزشی بسیار خوبی نسبت به دانشگاه های صاحب نام 
داشته و دارند، ابراز   امیدواری کرد: با افزایش امکانات 
رفاهی استان و شهرستان ها بتوان جاذبه الزم برای 
جذب دانشجویان را در کنار اساتید جوان و اساتید بزرگ 

و صاحب نام در استان ایجاد کرد.

حرکت استان در حوزه علم و فناوری
 بسیار امیدوار کننده است

امین جم - وزیر علوم ظهر دیروز در حاشیه مراسم 
و  پارک علم  فناورانه  نمایشگاه دستاوردهای  افتتاح 
فناوری و دانشگاه های دولتی خراسان جنوبی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: حرکت هایی که در حوزه های علم 
و فناوری صورت می گیرد به افزایش توان اقتصادی، 
فنی و درآمدی مجموعه های اقتصادی و صنعتی منجر 
در  حرکت  این  افزود:  غالمی  منصور  می شود.دکتر 
دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی  و پارک علم و فناوری 
به خوبی مساعدت و راهنمایی می شود و اگر نگاهی 
به  این حرکت در بیرجند داشته باشیم خوشبختانه 
بسیار امیدوار کننده است. وی ابراز امیدواری کرد: در 
خراسان جنوبی نیز مسئوالن دانشگاه و پارک علم و 
فناوری شرکت هایی که وجود دارند و یا شرکت هایی 
که کارهای خوبی انجام دادند را مساعدت و همراهی 
کنند تا بتوانند از ظرفیت هایی که در کشور برای حمایت 

از شرکت ها وجود دارد، استفاده کنند.

رکا
ی ش

 عل
س :

عک

ری
دهی

س : 
عک

وال
 : ت

س
عک

یی
ضا

 : ر
س

عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:19
17 : 19
22 : 38
4 :15
5 : 36

یامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
ُکم ُحبًّا لي وِلَهِل بَیتي راِط أَشدُّ أثبَتُُكم َعلَی الصِّ

استوارترین شما بر صراط، کسی است که عالقه  اش نسبت به من و اهل بیتم بیشتر باشد.
)جامع الحادیث قّمي : ص231(

توانمند کردن فارغ التحصیالن برای اشتغال سریع، رویکرد اصلی وزارت علوم 
در بازدید وزیر علوم از دانشگاه صنعتی بیرجند مطرح شد:

جواد قوسی -  صبح روز گذشته وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری بعد از بازدید از دانشگاه صنعتی در جمع اساتید، 
کارکنان و دانشجویان بیان کرد: در سال های اخیر بحث 
بازنگری، تجدیدنظر و ساماندهی آموزش عالی مطرح شده 
و توانمندکردن فارغ التحصیالن برای اشتغال سریع بعد از 
فارغ التحصیلی یکی از رویکردهای آموزش عالی است که 
باید با سنت گذشته تفاوت داشته باشد. غالمی افزود: بیش 
از ۷۰۰ عنوان رشته تحصیلی در دو سال گذشته بازنگری 
افزایی در حین تحصیل  با عنوان مهارت  شده و طرحی 
آغاز شده است. وی با اشاره به فعالیت موفق شرکت های 
دانش بنیان، ادامه داد: اگر ظرفیت های خود را به کار گیریم 

موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد. 
وزیر علوم با تاکید بر تالش در حوزه پژوهش، تصریح کرد: 
ایران به لحاظ دستاوردهای علمی، کیفیت مقاالت و رتبه 
دارد.  دنیا  در  را  آن ها جایگاه خوبی  تاثیرگذاری  و  بندی 

غالمی با اشاره به کاربرد بخشی از این دستاوردهای علمی 
در قسمت  های گوناگون کشور، اظهار کرد: باید کاربرد نتایج 
تحقیقات را در جامعه توسعه دهیم. وی خاطرنشان کرد: 
تالش داریم برای پروژه هایی که در صنعت کاربرد داشته و 

اثرات توسعه ای دارد امتیاز ویژه ای درنظر بگیریم. 
استفاده از ظرفيت موجود در کشورهاي ديگر

وزیر علوم گفت: توجه به حل مسایل و مشکالت جامعه در 
برنامه های پژوهشی دانشگاه، به صورت وظیفه ابالغ شده، 
به طوری که از ظرفیت اساتید ایرانی مستقر در دانشگاه های 
خارجی استفاده می شود. غالمی بیان کرد: در همین ارتباط 
تاکنون 4۰۰ پروژه مشترک اجرایی شده که مقدار زیادی از 
اعتبارات موردنیاز را دانشگاه های خارجی و تعدادی هم به 
صورت 5۰ درصد انجام شده و 2 هزار رفت و آمد از اساتید 
خارجی به سمینارها و کارگاه های آموزشی ثبت شده است. 
وی با تاکید بر ارتباط اساتید دانشگاه  ها با اساتید خارجی، 

افزود: الزم است اساتید دانشگاه  ها از امکانات و ظرفیت های 
موجود در کشورهای دیگر استفاده کنند. 

وزیر علوم با بیان اینکه آموزش عالی کشور چهره ای جوان 
وجهی  تک  فضای  از  باید  اساتید  گفت:  گرفته،  خود  به 
تربیت دانشجو خارج شوند و بیش از فضای کالس درس به 
تقویت دانشجویان بپردازند. وی ادامه داد: تعداد محدودی از 
دانشگاه های قبل از انقالب فعالیت می کنند و امروز آنچه 
به عنوان آموزش عالی خدمت می کنند نیروهای جوانی 
هستند که بعد از انقالب توسط پیشکسوتان آموزش دیدند. 
امروز پشت  انسانی  نیروی  تامین  ارتقا و  با  غالمی گفت: 
کنکوری وجود ندارد و شاید نقدهایی هم به این روند وجود 

دارد اما مطمئنا جزئی از ماموریت وزارت علوم بوده است.
با تمام ظرفيت به متن جامعه خواهيم رفت

در ادامه سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه 
سند توسعه 139۷ تا 14۰2 در این دانشگاه اجرایی می 

شود، گفت: در این طرح با تمام ظرفیت به متن جامعه 
خواهیم رفت تا مشکالت استان را بررسی کرده و مرتفع 
دارای  بیرجند  دانشگاه صنعتی  داد:  ادامه  کنیم. هاشمی 
هیات علمی مجرب و اساتید بنام و فارغ التحصیل از بهترین 
دانشگاه های جهان است. وی گفت: 1۷ هکتار زمین و 2۷ 
در دسترس  موردنیاز  و  آموزشی  زیربنای  مربع  متر  هزار 
دانشگاه است که بیش از 2 هزار و 5۰۰ دانشجوی تیزهوش 
در آن تحصیل می کنند. سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند 
با بیان اینکه امیدواریم با تالش همکاران دانشگاهی از این 
داشته ها استفاده کنیم، تصریح کرد: دانشجویان دختر این 
دانشگاه از وضعیت مناسب خوابگاهی برخوردار نیستند که 
باید هرچه سریعتر به علت فضای نامناسب و غیراستاندارد، 
این مساله حل شود. هاشمی افزود: امروز ایستگاه دوچرخه 
سواری دانشگاه صنعتی در راستای داشتن دانشجوی سالم، 

محیط پاک و دانشگاه سبز افتتاح شد.

عکس: مهدوی

سرپرست مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مدیر 
تعاون و رئیس اداره نظارت تعاوني ها و کارشناس 
مسئول اداره شهرستان بیرجند و همراهان  و اصحاب 
رسانه از پروژه عظیم شرکت تعاونی سلحشوران کویر 

شرق بازدید کردند. 
اين پروژه مربوط به کارکنان مرکز آموزش 04 

امام رضا )ع( است 
تعاونی  شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی،  فریدون 
در  بازدید  این  جریان  در  شرق  کویر  سلحشوران 
به   83 سال  در  پروژه  این  کرد:  عنوان  گزارشی 
امام   ۰4 آموزش  مرکز  وقت  فرماندهي  پیشنهاد 
رضا )ع( بیرجند برای کارکنان این مرکز، به مبلغ 
11/58۰/۰۰۰ ریال از محل وجوه دریافتي از اعضا، 
قالب شوراي  متعاقب آن شورایي در  و  خریداري 
تامین مسکن کارکنان تشکیل شد و چون وجهه 
نام شرکت ساختماني  به  نداشت شرکتي  قانوني 
نگین خاوران به ثبت رسید تا به فعالیت ادامه دهد. 
به گفته وی ابتدا پیگیري امور ثبت و شروع پروژه 
در قالب شرکت ساختماني نگین خاوران )سهامي 
اول ساخت تعداد 8۰  فاز  انجام شد و در  خاص( 
واحد توسط شرکت مذکور شروع شد و پس از انجام 
2۰% پیشرفت فیزیکي پروژه به دلیل ضعف بنیه 
مالي اعضا و عدم پرداخت به موقع وجوه درخواستي 
از سوي هیئت مدیره قبلي براي اجراي طرح، اجراي 
آن مدت مدیدي مسکوت و یا با تاخیر پیش مي 
رفت، به طوري که نارضایتي عده کثیري از اعضا 

را به دنبال داشت. ابراهیمی افزود: پس از برگزاري 
جلسات متعدد و پیشنهادات فراوان بر ادامه طرح 
و یا فروش آن، در نهایت مجمع عمومي شرکت 
تشکیل و پس از مشاوره و تبادل نظر قرار  شد که 
براي انتخاب هیئت مدیره مجددا انتخابات انجام 
شود که این کار در موعد مقرر انجام و 3 نفر به 
عنوان اعضاي هیئت مدیره و یک نفر بازرس شرکت 
تعاوني سلحشوران کویر شرق انتخاب شدند و هیئت 
مدیره جدید اینجانب )فریدون ابراهیمي( را به عنوان 
مدیر عامل انتخاب نمود. وی ادامه داد: در گام بعدي 
ضمن تحویل و تحول با هیئت مدیره قبلي، شرکت 
ساختماني نگین خاوران با پیگیري هاي مجدانه و 
متعدد پروژه به شرکت تعاوني سلحشوران کویر شرق 
انتقال یافت. جهت تامین اعتبارات مورد نیاز اجراي 
طرح با تک تک افراد عضو قراردادي مبني بر واریز به 
موقع اقساط منعقد و اعضا، در قبال ارائه چک بانکي 
مکلف شدند وجوه مربوطه را در موعد مقرر پرداخت 
نمایند. مدیر عامل شرکت تعاونی سلحشوران کویر 
با  ادامه داد: فاز اول این طرح به تعداد 8۰ واحد 
زیربناي حدود 134 متر مفید و غیر مفید به ازاي 
هر مترمربع ۷/5۰۰/۰۰۰ ریال تحویل گردید و فاز 
2 با ۷8 واحد در پایان سال 9۷ آماده خواهد شد. به 
گفته وی 9۰% مصالح فاز 2 خریداري و در شرکت 
دپو مي باشد و فاز 3 به تعداد 4۰ واحد در پایان 
سال 98 در صورت وجود شرایط و تامین مالي به 

موقع آماده خواهد شد.
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