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حج تمتع ایرانیان برای سال 95 
منتفی شد

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: با توجه به برخی 
شد.  لغو   95 تمتع  حج  عربستان  سوی  از  اقدامات 
آصفری  حسن  محمد  آنالین«،  »نسیم  گزارش  به 
اظهار   95 تمتع  حج  مراسم  برگزاری  لغو  اعالم  با 
با حضور  امنیت که  کرد: دیروز در جلسه کمیسیون 
عدم  به  توجه  با  شد  برگزار  زیارت  و  حج  مسئوالن 
اقدامات الزم از سوی عربستان مشخص شد که حج 

تمتع ایرانیان برای سال 95 منتفی شد.

نحوه تعیین سهمیه بنزین اعالم شد 

ایسنا: معاون وزیر نفت تصریح کرد: سهمیه بنزین برای 
نرخ اول طوری تعیین می شود که نیاز واقعی مردم را 
حل کرده و نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نباشد. 
بودن  نرخی  دو  دوران  در  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی 
بنزین 9۰ درصد مصرف کنندگان از بنزین سهمیه ای با 
نرخ اول استفاده می کردند، خاطر نشان کرد: وزیر نفت 
از دو نرخی کردن اکراه دارد و سهمیه را طوری تعیین 
می کند که مردم نخواهند از سهمیه دوم استفاده کنند. 

 دارو امسال گران نمی شود

ایسنا: رئیس سازمان غذا و دارو درباره چگونگی قیمت 
تومان  میلیارد  پیش بینی ۲۰۰۰  از   ،95 سال  در  دارو 
گروه های  برای  دارویی  حمایت های  پیشبرد  برای 
ادامه  بر  همچنین  و  داد  خبر  بیماران  از  زیادی 
قیمت  کنترل  زمینه  در  بهداشت  وزارت  سیاست های 
تاکید  حوزه  این  در  مردم  هزینه های  کاهش  و  دارو 
کرد. دیناروند درباره وضع دارو در سال جاری و بودجه 
سازمان غذا و دارو گفت: میزان اعتباری که در سال 95 
برای حمایت از داروهای بیماران خاص و صعب العالج 

پیش بینی شده، به اندازه سال گذشته است.

54 کارخانِه تعطیل
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  
»امنیت« را موضوعی »درجه یک« خواندند و با تأکید 
بر نظارت کامل و جدی مسئوالن نیروی انتظامی بر 
»سالمت فکر و عمل و اخالق کارکنان« و »تأمین 
امنیت اجتماعی و اخالقی«، افزودند: برنامه ها را بر 
»قانونگرایی  و  اقتدار«  و  »عزم  منطق«،  و  »عقل 
تا تصویری کاماًل مطلوب  استوار کنید  و عطوفت« 
ترسیم شود. رهبر  قدرشناس  ناجا در ذهن مردم  از 
اخیر  ماههای  مهم  رویداد  چند  به  اشاره  با  انقالب 
برقراری  در  انتظامی  نیروی  تالشهای  و  زحمات  از 
امنیت در مراسم دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن، 
راههای  در  مسئوالنه  حضور  و  انتخابات  برگزاری 
تشکر  نوروزی،  سفرهای  ایام  در  کشور  مواصالتی 

و قدردانی کردند. ) ادامه در صفحه 8 ( 

روایت غم انگیز مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان از وضع صنایع

از تعداد 306 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری خراسان جنوبی 81 واحد تعطیل است / نزدیک به 69 واحد با ظرفیت کمتر از 
50 درصد و 118 واحد با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و بیش از 38 درصد واحدها با ظرفیت بیش از 70 درصد فعالیت دارد

رهبر انقالب : امنیت ؛
 اولویت و موضوع درجه 

 یک کشور است

صفحه 7

خانواده های محترم گرامیان و تیمورپور
با نهایت تاسف و تالم درگذشت همکار ارجمندمان 

شادروان خلیل گرامیان
 را حضور شما تسلیت عرض می نماییم، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
ضمناً به اطالع عموم همشهریان ارجمند می رساند:

مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم  امروز دوشنبه 95/2/20 از ساعت 16 الی 17 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود

مدیر و کارکنان اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی

عروج  ملکوتی دانشمند  فرهیخته 

دکتر  غالمحسین  شکوهی
)پدر علم تعلیم و تربیت نوین ایران(

را حضور خانواده محترم و معزز آن مرحوم و همه دوستداران علم و دانش میهن 
اسالمی خصوصاً مردم استان خراسان جنوبی و همشهریان عزیز تسلیت عرض نموده 

و از درگاه الهی برای آن مرحوم رحمت بی منتها آرزومندیم.

شورای اسالمی شهر بیرجند

حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی
نماینده محترم مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری
با نهایت تاسف درگذشت خواهر مکرمه تان را حضور جناب عالی و خاندان محترم

 تسلیت عرض نموده، علو درجات آن بانوی فاضله و صبر و اجر بازماندگان را آرزومندیم.

مدیر و کارکنان شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
و مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

همکار ارجمند جناب آقای حاج محمد رضا کارگر
درگذشت ناگهانی مادر گرامی تان مرحومه کوکب دانش را خدمت شما و خانواده 

محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده رحمت بیکران الهی
 و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه احدیت خواستاریم. 

اتحادیه تعاونی های مسکن کارگری استان خراسان جنوبی

همکار محترم جناب آقای خدادادی
با نهایت تأسف درگذشت پدر خانم گرامی تان را خدمت جناب عالی و تمامی بازماندگان 

تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن شادروان علو درجات
 و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم. 

هیئت رئیسه اتاق اصناف

حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی
نماینده محترم مردم استان خراسان جنوبی

 در مجلس خبرگان رهبری

با نهایت تاسف درگذشت خواهر مکرمه تان را حضور جناب عالی و خاندان محترم 
تسلیت عرض نموده، خداوند متعال روح پاکش را با سرورش حضرت فاطمه زهرا 

)سالم ا... علیها( محشور نماید و به بازماندگان محترم صبر جزیل عنایت فرماید.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای علی مهدیزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند
 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده 

توفیقات بیش از پیش شما را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

جمعی از دوستان

جناب آقای مهندس حسین مالکی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند
 که نشان از درایت و لیاقت شما می باشد، تبریک عرض می نماییم 

موفقیت و سربلندی تان را از خداوند منان آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

   فرزندان عزیزمـان
 رضا حاجی زاده 
و عماد گلکاری  

کسب مقام نخست المپیاد خوارزمی 
در رشته علوم آزمایشگاهی استان

 و راهیابی تان به مسابقات کشوری 
را تبریک می گوییم

 و از زحمات کادر آموزشی مدرسه امام حسین)علیه السالم( دوره اول متوسطه تشکر و سپاس فراوان داریم.
 خانواده های: حاجی زاده - گلکاری     

به اطالع عموم همشهریان ارجمند می رساند:
مراسم سومین روز درگذشت

شادروان خلیل گرامیان
)کارمند بانک ملی(

  امروز دوشنبه 95/2/20 از ساعت 16 الی 17
 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود.

خانواده های: گرامیان ، تیمورپور و سایر بستگان

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی
به یک نفر حسابدار با تجربه نیازمند است.

      آدرس: نبش مدرس 1 ، ساختمان خلیج فارس ، طبقه 3 ، واحد 10   تلفن : 32237411

آگهی مزایده داروخانه
و مناقصه امور خدمات

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )علیه السالم( بیرجند  )میالد3(

شرح در صفحه 2



سکه تمام طرح جدید با روند افزایشی نسبت به روز شنبه در بازار روز  یکشنبه  یک میلیون و 39 هزار تومان
 عرضه شد و دالر آمریکا 3446 تومان فروخته شد. به گزارش ایسنا، هر گرم طالی 18 عیار نیز حدود 106 هزار تومان فروخته شد. 
همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 533 و 290 هزار تومان قیمت داشت. 

نرخ سکه صعودی شد  2
دوشنبه*20 اردیبهشت 1395*شماره 3500

نظر  تامین  برای  اسالمی  شورای  مجلس 
پرداخت  بودن  استثناء  با  نگهبان  شورای 
کرد. مخالفت  جمعیت  پر  خانوادهای  به  یارانه  

 ۱۴ تبصره  از   ۵ الحاقی  بند  ایسنا،  گزارش  به 

بود  کرده  مقرر  کشور  کل   ۹۵ بودجه  الیحه 
تکفل  تحت  فرزندان  تعداد  که  خانوارهایی 
آنها ۵ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره 
از  آنها  با تقاضای  با هر درآمدی  خارج بوده و 

به  نگهبان  بود.شورای  خواهند  برخوردار  یارانه 
این بند از تبصره ۱۴ الیحه بودجه ایراد گرفت 
که اطالق بند الحاقی ۵ نسبت به خانوارهایی 
 ۹ بند  مغایر  و  بوده  ناروا  تبعیض  درآمد  هر  با 

اصل ۳ قانون اساسی شناخته می شود.بر همین 
بند  اول  فراز  اسالمی  شورای  مجلس  اساس 
الحاقی ۵ را حذف کرد. در واقع درآمد خانوارها 

به عنوان مالک قرار خواهد گرفت. 

استثنا بودن پرداخت یارانه به خانوارهای پرجمعیت حذف شد

از ۳  ازدواج جوانان  افزایش وام  با  بانک  مرکزی در حالی 
به ۱۰ میلیون تومان به صورت ضمنی مخالفت کرد که 
برخی  به  میلیاردی  و  میلیونی  ده  چند  وام های  پرداخت 
بانک  مهر،  گزارش  به  آورد.  در  را  مردم  صدای  مدیران، 
مرکزی در حالی به صورت ضمنی با پرداخت وام ۱۰ میلیون 
تومانی ازدواج مخالفت کرده و افزایش وام ازدواج از ۳ به 
۱۰ میلیون تومان را باعث افزایش صف دریافت وام ازدواج 
عنوان کرده که اخبار مربوط به دریافت وام های ده ها میلیونی 
و حتی میلیاردی برخی از مدیران و کارکنان به شدت مورد 
انتقاد قرار گرفته است.براساس اعالم مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی، مانده تسهیالت پرداختی قرض الحسنه در بهمن 
ماه سال ۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 
۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیالت صرف پرداخت وام قرض 
الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام باال شده است.این در 
حالی است که وی برای دومین بار به صراحت اعالم کرد که 

مصوبه ای در این خصوص نداریم که بانک ها در پرداخت 
وام به کارکنان شان در این بخش ممنوع باشند اما بارها به 
آنها ابالغ کرده ایم که از منابع قرض الحسنه به کارکنان شان 
تسهیالت ندهند.براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت 
مدیره، بانک ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه 
خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع 
و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد 
که این منابع فقط بخش تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
با  پرداخت شود.بر این اساس برخی بانک های خصوصی 
بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه 
همکاری نمی کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد 
که اگر این کار را انجام نمی دهند، دیگر نباید سپرده قرض 
الحسنه پس انداز افتتاح کنند و به بانک ها تکلیف کرده است 
که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان شان تسهیالت 
پرداخت کنند.برخی ها می گویند که به همین دلیل که 

بانک ها منابع این بخش را به کارکنان خود که سودهای ۴ 
درصدی دارند، اختصاص داده بودند، تعداد زوج های در صف 
دریافت وام ازدواج طی سال های گذشته در یک دوره به 
شدت افزایش یافته بود که حال با دستور بانک مرکزی این 
موضوع متوقف شده است.یکی از متقاضیان دریافت وام ۳ 
میلیون تومانی ازدواج به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 
مدت ۳ ماه است که در انتظار دریافت وام ازدواج هستم، اما 
هنوز پاسخی از سوی بانک مرکزی برای معرفی به بانک 
عامل دریافت نکرده ام، این در حالی است که این روزها 
اخباری شنیده می شود، مبنی بر اینکه بانکی ها وام های 
کالن با سودهای اندک و مدت بازپرداخت طوالنی دریافت 
می کنند.برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح کرده اند 
که تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بانک ها در زمینه 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه تخلف داشته اند که باید از 

طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.

مخالفتعجیبباوام۱۰میلیونیازدواج؛جوانانیکهماههادرنوبتاند

حقوق87میلیونتومانیمدیرارشددولتی!

تسنیم: دو روز گذشته خبری مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط 
برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی همراه با فیش حقوقی آنها منتشر شد که واکنش های 
گسترده ای به دنبال داشت.این فیش های حقوقی نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد 
بیمه مرکزی ۱8۰ میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها یک نفر 87 میلیون 
اضافه کاری ۴  وام خودروی مدیران،  تومانی،  میلیون  بود.وام ضروری ۴۰۰  تومان 
میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام عجیب و 
قریب دیگر در این فیش های حقوق به چشم می خورد.خبرنگار ما مطلع شد، علی 
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده 
تا در صورت  را صادر کرد  بیمه مرکزی  ارشد  تومانی توسط برخی مدیران  میلیون 
اثبات صحت خبر، ضمن اصالح پرداخت ها با تخلفات احتمالی هم برخورد شود.پیش 
از این احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در کانال تلگرام خود روایتی از 

مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می گیرد منتشر کرده بود.

امسالبهطورقطعشاهدخروجمسکنازرکودخواهیمبود
 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکید ما خروج غیرتورمی مسکن از رکود بوده است، گفت: امسال به طور قطع شاهد خروج مسکن 
از رکود به شکل غیرتورمی خواهیم بود.به گزارش خبرنگار فارس، عباس آخوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امسال مسکن از رکود خارج خواهد 
شد، چرا که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مسکن موتور محرکه اقتصادی کشور است، گفت: در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به 
دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم، بنابراین اینکه بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول پر قدرت به بخش مسکن تزریق کند چندان نمی تواند 
کمک حال این بخش باشد. آخوندی ادامه داد: روش پس انداز یکی از راه های مناسب در بخش مسکن است چرا که همین االن نرخ تورم مسکن نسبت به 
نرخ تورم پایین تر بوده است، پس با روش پس اندازهایی که از ابتدای دولت یازدهم بر آن تاکید کرده ایم می توان به راحتی مردم را صاحب مسکن کرد. وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق آمارهای اعالم شده از سوی بانک مسکن در ۱۵ فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی 
تسهیالت بانک مسکن را شاهد بوده ایم، گفت: قطعاً با این روند شاهد خروج تدریجی مسکن از رکود خواهیم بود، معتقد هستم مسکن موتور محرکه اقتصاد 
کشور است اما نباید این بخش موجب اغتشاش در سایر بخش ها شود.آخوندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون واحد مسکن مهر نیمه تمام در 
کشور داریم که در دو سال گذشته بخش اعظم آنها به بهره برداری رسیده است به طوریکه یک میلیون و 8۵۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون تحویل متقاضیان 
شده است و در حال حاضر کارگاه های پروژه های مسکن مهر در حال جمع شدن هستند. وی تصریح کرد: پس معتقدم امسال شاهد خروج مسکن از رکود 

به شکل غیر تورمی خواهیم بود. به گفته وی در چند ماه گذشته شاهد افزایش خرید و فروش مسکن نیز بوده ایم.

وزیربهداشتشیوعافسردگیدرایرانرا
۱2درصداعالمکرد

ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
۱۲ درصد افراد جامعه ایران و بلکه بیشتر به افسردگی 
دچار هستند و آن قدر سیاست زده هستیم که از این 
امیدوارم  افزود:  هاشمی،  شده ایم.  غافل  مهم  مسئله 
روان  و  اعصاب  بیماریهای  مسئله  کشور  مسئوالن 
کشور  در  افسردگی  آمار  گفت:  وی  بگیرند.  را جدی 
باالست و بیش از ۱۲درصد است بنابراین نیاز به درمان 
این پدیده داریم و راه حل آن این است که مردم را 
برای  را  نشاط  با  زیستن  آموزشهای  کنیم،  توانمند 
از  باشیم و درباره روش های پیشگیری  مردم داشته 

اختالالت روانی با مردم صریح صحبت کنیم.

دستورجهانگیریبهآخوندیدربارهمسکن

شهرسازی  و  راه  وزارت  از  رئیس جمهور  اول    معاون 
خواست برنامه ریزی و پیگیری الزم برای ایجاد تحرک 
در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد. 
راه  برای  دولت  جدی  اهتمام  بر  جهانگیری  اسحاق 
اندازی بخش مسکن تاکید کرد و با بیان اینکه رونق 
بخش مسکن منجر به رونق رشته های مختلف صنعتی 
خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازی خواست برنامه 
بخش  در  تحرک  ایجاد  برای  پیگیری الزم  و  ریزی 

مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد.

اعتبارکارتهایملیتاپایان
سال96تمدیدشد  

فارس - طریقت سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور 
سال  در  ملی  هوشمند  کارت  میلیون   ۲۰ صدور  از 
تمامی  دولت  براساس مصوبه  و گفت:  داد  ۹۵، خبر 
کارت های ملی که اعتبار آنها تمام شده تا پایان سال 

۹6، تمدید اعتبار شده است.  

پایگاههایامدادونجاتهاللاحمر
رتبهبندیمیشوند  

کشور  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس  چرخ ساز،  دکتر 
در  را  پایگاه ها  درجه بندی  بحث  امسال  گفت: 
از  که  پایگاه هایی  ترتیب  بدین  تا  داریم.  کار  دستور 
استانداردهای کافی برخوردار نیستند، یا خودشان را به 
استانداردها برسانند یا تا زمان رسیدن به استانداردها 

حداقل به حالت تعلیق درآیند. 

منابعسواالتآزمونسراسری
سال9۵اعالمشد

فهرست  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  فارس- 
اعالم  را   ۹۵ سال  سراسری  آزمون  سواالت  منابع 
 ۹۵ سراسری  آزمون  سواالت  منابع  فهرست  کرد. 
به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  روی  بر 
فهرست  گرفت.  قرار   www.sanjesh.org نشانی 
تخصصی  دروس  همچنین  و  عمومی  دروس  منابع 
گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم 

انسانی اعالم شده است.

آخرینخبرهاازگرانیقیمتگاز

تسنیم: عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: 
دولت فعاًل برنامه ای برای افزایش قیمت گاز ندارد و 
در حال حاضر هزینه قبوض مصرفی گاز با همان تعرفه 
سال گذشته محاسبه می شود.  آخرین مرحله افزایش 
قیمت مصرفی گاز به ششم خردادماه سال گذشته باز 
می گردد که با مصوبه دولت، گاز بهای بخش خانگی،  

تجاری و دولتی ۱۵ درصد افزایش یافت.

خریداینترنتی6۱هزارمیلیاردتومانی
ایرانیاندرسال9۴

و  کسب  رونق  به  اشاره  با  صنعت  وزیر  معاون  مهر- 
کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، 
خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی 6۱ 
هزار میلیارد تومانی مواجه بود.  توفیق از ارائه نماد اعتماد 
وزارت  سوی  از  کاال  فروش  اینترنتی  سایت های  به 
هزار  حدود ۱۴  سال ۹۲  در  گفت:  و  داد  خبر  صنعت 
میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت 
گرفته که این رقم در سال های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ 
هزار میلیارد تومان و 6۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هر2ساعتیكایرانیدرانتظار
عضومیمیرد

ایرنا- قائم مقام مدیرعامل اهداي عضو ایرانیان، گفت: 
که  دارد  نیاز  گسترده  سازي  فرهنگ  به  عضو  اهداي 
هنري،  هاي  حوزه  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات 
رسانه ها، هنرمندان و ورزشکاران باید در این فرهنگ 
سازي تالش کنند. قبادي افزود: اگر ۵۰ تا 6۰ درصد 
از مرگ مغزي ها به مرحله اهداي عضو برسند، همه 
بیماران نیازمند، پیوند مي شوند. وی با بیان اینکه تعداد 
اعضاي با قابلیت اهداي مرگ مغزي در ایران زیاد است، 
اظهار کرد: اما این اهدا انجام نمي شود و بر همین اساس 
هر ۲ ساعت یک بیمار در فهرست انتظار عضو مي میرد.

تولیدخودرودرفروردین
به6۰هزاردستگاهرسید

مهر- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در 
 6۰ به  خودرو  انواع  تولید  جاری،  سال  ماه  فروردین 
هزار و ۲۵۰ دستگاه و تولید خودروهای سواری به ۵6 

هزار و ۴۱۵ دستگاه رسید. 

آموزش۵زبانخارجیدرمدارس

از  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  معاون  مهر- 
آموزش پنج زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی 
طبق  گفت:  عابدینی  داد.  خبر  مدارس  در  روسی  و 
تعداد  حداقل  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  مصوبه 
های  کالس  از  یک  هر  تشکیل  برای  آموزان   دانش 
زبان خارجی در هر مدرسه ۱۵ نفر است و کمتر از این 

تعداد، کالس تشکیل نخواهد شد.

1- فروش فوری منزل ویالیی در حال ساخت، 150 متر زمین 385 متر بنا ، سه طبقه با 2 مغازه تجاری، دو نبش، تکمیل 
شده   400 میلیون و 100 میلیون وام مسکن می توان گرفت

2- آپارتمان 100 متری در حال ساخت، مجموعه 10 واحدی، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت عالی، آینده 
خوب    پیش پرداخت 35 میلیون

خریدار زمین برای ساخت منطقه خوب معلم، مدرس، عدالت ، رسالت و ...

امالکآسمانخریدوفروش،مشارکت،پیمانکاریونظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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  )تخته زیر پا رایگان(

دعوتنامهتشکیلمجمععمومیعادیسالیانه)نوبتدوم(
شرکتتعاونیمصرفکارکناندولتبیرجندتاریخ انتشار: 1395/2/20

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند 
دوشنبه 1395/3/3 ساعت 9 صبح در محل دفتر شرکت برگزار می شود. 

از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنًا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم 

به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 94
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی - طرح و تصویب تغییرات و سرمایه 

 طرح و تصویب تعیین حقوق و مزایا و حق جلسه و پاداش اعضای هیئت مدیره
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل - اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از منابع بانکی

 اتخاذ تصمیم بابت مبلغ اعضای مستعفی - تعیین و تصمیم در خصوص خط مشی آتی شرکت

هیئتمدیره

فروشگاه مروج
نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

اقساط 10 ماهه بدون کارمزد
20 ماه گارانتی بدون قید و شرط و تا سه ماه امکان بازگشت کاال

دستگاه های آب سرد و جوش

NIkaI - Gossonic – National
در صورتی که دستگاه تصفیه آب دارید

مشترک خدمات ما شوید
هر 2 سرویس یک سرویس رایگان هدیه بگیرید

تعمیرات تخصصی کولر- آب گرم کن- نصب و تعمیر شیر لوله کشی آب سرد و گرم نیز به خدمات اضافه گردد. 
معلم 44 و چهار راه 15 خرداد   تلفن: 09151615329 - 09398400125

تلفن خدمات پس از فروش: 31057

فراخوانمزایدهعمومی
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3 بیرجند( در نظر دارد: امور داروخانه  سرپایی و بستری خود را از 

طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.
موضوعمزایده: انجام وظایف مربوط به تهیه ، ارائه و فروش دارو و لوازم مصرفی داروخانه بستری و سرپایی و 

اقالم آرایشی و بهداشتی 
مدتقرارداد:از تاریخ امضا و تبادل قرارداد به مدت یک سال شمسي مي باشد.

شرایطمتقاضی: دارا بودن صالحیت علمی و فنی و قانونی - دارا بودن حداقل سه سال تجربه کاری 
- دارا بودن  پروانه  مسئول فنی معتبر - عدم صدور مجوز تاسیس داروخانه دیگری  به نام متقاضی 

شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی در صورتی که حداقل 50% اعضای هیئت مدیره داروساز باشند در شرایط 
مساوی دارای اولویت می باشند.

داروساز مسئول فنی نباید مسئول فنی داروخانه دیگری باشد.
میزانسپرده:مبلغ 200،000،000 ریال واریز به حساب موسسه بابت تضمین ورود به مزایده  و ارائه فیش مربوطه

واریز مبلغ 200،000 ریال به حساب 62000019 به نام موسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد 3 بابت دریافت اسناد  
شرکت مزایده  

محلدریافتاسنادوقبولپیشنهادات: بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن  - بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(
مهلتدریافتوتحویلاسناد: از تاریخ 1395/02/21 لغایت 1395/02/27 

تاریخگشایشپیشنهادهاومحلآن: ساعت 10 صبح 1395/03/03 - سالن اجتماعات بیمارستان واقع در طبقه دوم

بدیهی است شرکت در مزایده  و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده  
بوده و بیمارستان در رد یا قبول کلیه پیشنهاد ها مختار می باشد

کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی به عهده برنده مزایده  می باشد 
شماره تماس جهت پاسخگویی : 05632328505 

توجه:فقط متقاضیان بومی استان حق شرکت در مزایده را دارند

روابطعمومیبیمارستانحضرتابوالفضلالعباس)ع(میالد3بیرجند

فراخوانمناقصهعمومی
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند در نظر دارد: انجام  امور خدمات و نظافت و آبدارخانه 

خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
موضوعمناقصه: انجام وظایف مربوط به امور خدماتی و نظافت و آبدارخانه بیمارستان 

مدتقرارداد: از تاریخ امضا و تبادل قرارداد به مدت یک سال شمسي مي باشد.

شرایطمتقاضی: تمامی شرکت های توانمند دارای تایید صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )ارائه 

تصویر برابر اصل گواهی مذکور( - ارائه تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت ، تصویر آگهی تاسیس شرکت و 
آگهی آخرین تغییرات شرکت ، تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و 

اعضای هیئت مدیره شرکت و سوابق شغلی آنها - داشتن حداقل سه سال سابقه کار 
میزانسپرده: واریز مبلغ 200،000 ریال به حساب 62000019 به نام موسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد 3 بابت 

دریافت اسناد  شرکت مناقصه مبلغ 150،000،000 ریال واریز به حساب موسسه یا ضمانت نامه بانکی 
محلدریافتاسنادوقبولپیشنهادات: بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن  - بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(

مهلتدریافتوتحویلاسناد: از تاریخ 1395/02/21 لغایت 1395/02/27 

تاریخگشایشپیشنهادهاومحلآن: ساعت 10 صبح 1395/02/29  -  سالن اجتماعات بیمارستان واقع در طبقه دوم 

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه 
بوده و بیمارستان در رد یا قبول کلیه پیشنهاد ها مختار می باشد

کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 
شماره تماس جهت پاسخگویی : 05632328505 

توجه:فقط متقاضیان بومی استان حق شرکت در مناقصه را دارند
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خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت     
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه * 20 اردیبهشت 1395 * شماره 3500
3 مسئول بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی گفت : این سازمان تسهیالت بالعوض خود به مخترعان را از یک میلیون تومان به 3 میلیون تومان افزایش 

داده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عقیلی پورافزود : این تسهیالت به هر ایده و طرحی که قابلیت اجرا داشته و مشکلی از مشکالت جامعه را برطرف کند، با هر شرایطی 
اعطا می شود . وی گفت : اختراعات و طرحهایی که بیشتراز 3 میلیون تومان نیاز داشته باشند به تهران معرفی می شود تا از تسهیالت بالعوض 10 میلیون تومانی بهره مند شوند .

افزایش 3 برابری تسهیالت مخترعان 

حسین زاده- همگون سازی و زیبایی منظر از هنرها 
البته  و  شود  می  محسوب  شهری  مدیریت  امتیازات  و 
شهر  هر  زیبایی  و  سازی  همگون  در  متعددی  عوامل 

موثر است.
اگر چه شهر بیرجند را می توان در مجموع شهری تمیز 
شهری  را  آن  توان  نمی  دالیلی  به  بنا  اما  کرد  قلمداد 

همگون، یکدست و زیبا دانست.
احداث ساختمان های مرتفع و امروزی در بافت فرسوده 
مرمت  و  نگهداری  و  حفظ  در  مسئوالن  همت  عدم  و 
توزیع در  عدالت  نکردن  رعایت  ارزشمند،  بافت   این 

و  سبز  فضای  جمله  از  شهر  چهارسوی  در  ها  کاربری 
بیش  توجه  و  امکانات  نامتوازان  توزیع   ،.... و  خدمات 
اتخاذ  نقاط و محله ها،  برخی  به  آمیز  تبعیض  و  از حد 
برخی تصمیمات آنی و خلق الساعه و فاقد آینده نگری 

و ... از جمله دالیل این ادعاست.
و  فضاها  همان  یا  ها  بیغوله  وجود  بین  این  در 
ساختمانهای مخروبه و نیمه مخروبه و بعضا متروکه در 
جای جای شهر همچون وصله های ناجور و نازیبایی بر 
چهره شهر خودنمایی می کند و گویا مسئوالن مدیریت 
شهری نیز عزم و برنامه جدی برای ساماندهی وضع و 
و  مسایل  برخی  به  منجر  که  آنها  تکلیف  شدن  روشن 

معضالت اجتماعی نیز شده اند، ندارند.

شهر نازیبا شده

مطهری،  اصلی  های  خیابان  حاشیه  در  ها  بیغوله  وجود 
جمهوری اسالمی، کاظمیه و سایر نقاط شهر یکی از زشت 

ترین مناظری است که در شهر بیرجند دیده می شود.
شورا  که  است  باور  این  بر  بیرجندی  شهروند  زاده  قاسم 
با  توانستند  می  بارها  اخیر  سالهای  طی  شهرداری  و 
استفاده از مواد قانونی متعدد در این باره و با چند اعالمیه 
را  فضاها  این  تکلیف  ها  رسانه  طریق  از  فراخوان  و 
 روشن کنند اما همتی از آنها در این زمینه نیز چون سایر

زمینه های مربوط به کارهای زیربنایی شهری دیده نشده 
و آنها فقط به کارهای سطحی و تبلیغاتی مشغولند. به گفته 
وی برخی مناظر بیغوله ها در حاشیه خیابانهای اصلی شهر 
باعث آبروریزی است و سیمای شهر را مانند شهری زلزله زده 
یا جنگ زده نشان می دهد که قبل از همه باید مسئوالن 

شهری در این رابطه احساس شرم کنند و اقدام نمایند. 

ایستگاه معتادان و ...

 یوسفی شهروند دیگری است که معتقد است بیغوله ها
عالوه بر نازیبایی، می توانند زمینه ساز افزایش مفاسد 
اخالقی باشند و محلی برای تجمع معتادان نیز هستند. 
کوچه در  ها  بیغوله  این  از  برخی  در  وی  گفته   به 

پس کوچه های پرت محالت پایین شهر آشکارا آثار مواد 
مخدر و سرنگهای تزریق دیده می شود و شهرداری در 

این زمینه باید هر چه سریعتر وارد عمل شود. 
به  اماکن  این  از  ادامه می دهد: برخی همسایه ها  وی 
آلودگی  موجب  که  کنند  می  استفاده  دانی  زباله  عنوان 

محیط زیست و خطرات بهداشتی برای شهروندان است. 
انواع  تکثیر  و  رشد  برای  امنی  محلهای  دیگر  طرف  از 
پشه،  مگس،  مثل  موذی  حیوانات  و  حشرات  اقسام  و 
موش و حتی عقرب و مار! هم شده است. درحالی که 
خطر سقوط و تخریب این بناها در هر زمانی وجود دارد.

 شهرداری می تواند راسا وارد 
عمل شده و اقدام نماید

با  باره  این  در  بیرجند  فرمانداری  عمرانی  امور  معاون 

از  شهری  دفاع  بدون  های  محیط  موضوع  اینکه  بیان 
نواقص فضاهای شهری محسوب می شود به گزارشگر 
این  برای  را  راهکاری  ها  شهرداری  قانون  گفت:  ما 
برای  مهلتی  که  صورت  این  به  کرده  تعریف  موارد 
اماکن مخروبه  و  امالک  و مرمت  ایمن سازی  اصالح، 
آنها در  و بالتکلیف به مالکان داده می شود و چنانچه 
وارد  راسا  تواند  می  شهرداری  نکنند  اقدام  مقرر  مهلت 

عمل شده و اقدام نماید.
آنها  مالکان  که  اماکنی  و  فضاها  از  داد:  ادامه  رونقی 

ایجاد  برای  تواند  می  شهرداری  هم  نیستند  مشخص 
خود  نیاز  مورد  های  کاربری  و  شهری  فضاهای  برخی 
و  ها  بیغوله  برخی  اینکه  بیان  با  وی  کند.  استفاده 
ناهنجاری  بروز  برای  مستعد  نقاط  به  متروکه  فضاهای 
های اجتماعی مبدل می شوند، اظهار کرد: در این موارد 
را مشخص  آنها  و وضعیت  کرد  پیگیری  با جدّیت  باید 

نمود و قوانینی هم در این باره مشخص شده است.
فخار عضو سابق چند دوره شورای اسالمی شهر بیرجند 
شهرداری  قانون   55 ماده  در  گوید:  می  باره  این  در 
استفاده  بال  مخروبه،  فضاهای  موضوع  به  صراحت  به 

فضاهای  اساس  براین  و  شده  پرداخته  دفاع  بدون  یا 
از شهر  یا بدون دفاع در هر نقطه  استفاده  مخروبه بال 
به  یا  و  باشند  داشته  مشکل  بهداشتی  نظر  از  چنانچه 
لحاظ ایمنی و بدون مهار بودن خطر آفرین باشند و یا از 
نظر سیما و منظر شهری ایجاد مشکل نماید، شهرداری 
موظف به دادن اخطار به مالک برای ساماندهی است و 
نگیرد  رابطه صورت  این  از سوی مالک در  اقدامی  اگر 
شهرداری مجاز خواهد بود تا با احداث دیواری با ارتفاع 
مشخص ملک موردنظر را حصار کشی کرده و هزینه این 

کار را به اضافه 10 تا 15 درصد دیگر از مالک اخذ نماید.

 حساسیت چندانی برای تعیین تکلیف
بیغوله ها وجود ندارد

به  موظف  را  شهرداری  قانون  چه  اگر  وی  گفته  به 
و  دانسته  فضاها  این  ساماندهی  برای  مستقیم  اقدام 
راسا  مالک  شهرداری مجاز است در صورت عدم ورود 
وجود  رسد  می  نظر  به  اما  کند  پیدا  ورود  موضوع  به 
حساسیت  و  شده  پذیرفته  شهر  در  مکانهایی  چنین 

این امالک مشاهده نمی شود  چندانی برای ساماندهی 
و بارها با وجود تقاضا و شکایت شهروندان در خصوص 
این امالک، کار خاصی در این باره صورت نگرفته و در 
محدوده خیابانهای حکیم نزاری، 17 شهریور، انقالب و 

... چنین امالکی به وفور وجود دارد.
اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  سابق شورای شهر  این عضو 
بیش از 99 درصد امالک و اراضی در محدوده خدمات 
اظهار  است،  مالک  دارای  و  بوده  دار  شناسنامه  شهری 
مالکان  با  مکاتبه  با  شد  می  امالک  این  درباره  کرد: 
ورود  امالک  ساماندهی  برای  آنان  به  مهلت  دادن  و 
نسبت  یا  و  نیست  مشخص  مالک  چنانچه  و  کرد  پیدا 
برای  راسا  نگرفته،  صورت  اقدامی  ملک  ساماندهی  به 

ساماندهی اقدام نمود. 

ضرورت تسریع در ساماندهی بیغوله ها

این فضاها هزینه  این نکته که ساماندهی  با ذکر  فخار 
ایمنی،  لحاظ  به  فضاها  این  گفت:  ندارد،  چندانی 
اجتماعی  مسایل  بعضًا  و  شهری  منظر  بهداشتی، 
تاکنون  و  آورده  وجود  به  شهر  برای  را  مشکالتی 
البته  است.  شده  توجهی  کم  آن  ساماندهی  به  نسبت 
های  پیگیری  با  هم  مواردی  در  گذشته  سالهای  طی 
تعدد  به  توجه  با  اما  شده  رفع  مشکالت  گرفته  صورت 
مدیریت شهری  و  امر  مسئوالن  تا  دارد  جا  فضاها  این 
با جدیت بیشتری به کار ساماندهی آنها پرداخته و امور 
را با سرعت به پیش برده و به نتیجه مطلوب برسانند. 

شهرداری توپ را به زمین مالکان می اندازد

ذکر  با  نیز  بیرجند  شهرداری  نوسازی  و  عمران  معاون 
این نکته که معمواًل ملک بدون مالک وجود ندارد، توپ 
معاون  نظر  علیرغم  و  اندازد  می  مالکان  زمین  در  را 
فرماندار و عضو سابق شورای شهر درباره وظیفه قانونی 
شهرداری اقدام در این زمینه را وابسته به تمایل مالکان 
چنانچه  دارد  آمادگی  شهرداری  گوید:  می  و  داند  می 
باشند  داشته  مذاکره  به  تمایل  مذکور  فضاهای  مالکان 
امالک را با رضایت آنان تملک کرده و در ازای آن نیز 
زمین در اختیار آنها قرار دهد و از امالک تملک شده هم 
برای ایجاد کاربری های مورد نیاز شهر مثل فضای سبز 
و خدمات شهری استفاده نماید. عدل، مسایل مالکیتی و 
حقوقی را در تعیین تکلیف فضاهای مذکور موثر می داند 

و به همین مقدار بسنده می کند.

فضاهای مخروبه در مرکز استان زیاد است

بیغوله ها ، غول های مخرب سیمای شهری بیرجند

بانک  رفتم  را  رانندگی  راهنمایی  جریمه  قبض 
پرداختهای  و  تکنولوژی  عصر  در  کنم،  پرداخت 
رسانی  اطالع  لطفا  افتادم،  ازکارم  الکترونیکی کلی 
شودکه برای چند سال از این قبض ها چاپ شده و 

اینگونه وقت مردم گرفته شود؟
915...905
از مسئوالن  دارم که  روزنامتون خواهشی  از  سالم 
چرا  کنند  سوال  مسکن  بنیاد  خصوص  به  مربوطه 
ندارد  سکنه  هنوز  که  دستگرد  روستای  از  خیابانی 
که  دستگرد  از  هایی  کوچه  اما  میشه  آسفالت 
جدول  از  بعد  است  خودشان  واگذاری  و  مسکونی 

کشی به حال خود رها شده است ؟ باتشکر
939...404
سالم آوا. ایران را افغانیها گرفتند چه بر سر ما آمده 
نیست!  به فکر  زیاد میشن و کسی  دارن  همینطور 
شما جرأت داری 5 بعدازظهر به بعد توی افغانستان 
تردد کن. اونوقت اینجا هر 10 نفر یکی کارت تردد 
زندگی  ایلی  صورت  به  ها  خونه  توی  و  میگیره 
جای  سر  بعد  ای  یارانه  شهری  خدمات  با  میکنن 
بنده  راه میاندازن...خدایا همه  ایرانی دعوا  با  پارک 
حساب  و  دارد  آدابی  هم  میهمانی  ولی  هستیم  تو 

کتابی... مقامات کمی مسئول باشید.
915...689
از روز و هفته معلم روز  به غیر  اردیبهشت  باسالم 
معلم  هفته  برای  قدری  به  اما  هست  هم  کارگر 
بزرگ نمایی و تبلیغ شد که همین یک روزی هم 
که به نام روز کارگر نام گذاشته اند را همه فراموش 
کردند، نه تجلیلی نه قدردانی و نه اضافه حقوق و 
... شرایط کاری  و  اگر کارمندان  پاداش و مزایایی 
دستمزدهای  و  کارگران  فرسای  طاقت  و  سخت 
را  شغلی  امنیت  و  بیمه  بدون  بعضا  آنان  ناچیز 
داشتند چه می کردند که این همه شاکی اند؟  بد 
و  کش  زحمت  قشر  این  فکر  به  هم  کمی  نسیت 

باشید. مظلوم 
915...308
سالم آقای استاندار تذکری به مسئولینی که وعده 
بازدید از روستاها رامی دهند اما به وعده یاقولشان 

عمل نمی کنند بدهید.
915...031
سالم آقای استاندار چرا از اضافه حقوق کارگران که 
تمام  نیست. سال  اضافه شده خبری  ماه پیش  سه 
شده ولی از اضافه شدن خبری نیست خواهشمندم 
که نظارت داشته و به فکر کارگران باشید. ممنون
915...246
بیراه  قول  کس  هر  ما  مملکت  در  کاش   . سالم 
میداد شش ماه حقوق نداشت. مثل کارگران سیمان 

درمیان شوند تا طعم بی پولی آنان را بفهمند.
935...032
پارک  آقای شهردار سالم چرا در خصوص ساخت 
اداری  سایت  اجتماعی  تامین   بیمارستان  جنب 
اقدامی نمیشه مگه ما جزء اهالی این شهر نیستیم ؟
915...862
و  سرمایه  وضعیت  از  عزیزی  اگه  لطفا    . سالم 
سرمایه گذاران پدیده ی شاندیز خبری دارد اطالع 

رسانی کند .سپاس
915...907

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش یک و دو شهرستان بیرجند 
پیرو آگهی شماره     به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: بخش یک بیرجند: 
1- ششدانگ یک باب منزل پالک 349 فرعی از 4157- اصلی واقع در خیرآباد بخش یک بیرجند که مقدار 

9/45 متر مربع از حد شمال در طرح تعریض خواهد بود مورد تقاضای خانم فاطمه قاسمی بخش دو بیرجند: 1- ششدانگ یک باب 
ساختمان پالک 13606 فرعی از 1554- اصلی واقع در اراضی شمال شهر بخش دو بیرجند مورد تقاضای خانم فاطمه قاسمی در روز 
1395/03/12 ساعت 9  در محل شروع و به عمل خواهد آمد.لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که 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 تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجنداین اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 95/02/20

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی 942026 محکوم علیه آقای مهران وفایی فرد فرزند حسین محکوم است به پرداخت 
مبلغ 279/387/826 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسن قدبا و پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال 

بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک دستگاه ماشین پژو 206 به شماره پالک 681 ل 84 ایران 
77 معرفی و توقیف گردیده است و حسب نظریه کارشناسی ماشین تعرفه مبلغ 160/000/000 ریال کارشناسی گردیده است که از 
طریق مزایده  در روز دوشنبه تاریخ 95/03/3 از ساعت 10 الی 11  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری  جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941020 محکوم علیه آقای سید محمد ابراهیمی فرزند سید رضا محکوم است 
به پرداخت مبلغ 223/544/520 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمد دریائی و پرداخت مبلغ 

10/320/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ملک فاقد پالک 
ثبتی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ واقع در بلوار شعبانیه - خیابان نیرو هوایی- نبش نیرو هوایی 29 با کاربری مسکونی که 
حسب نظریه کارشناسی ارزش کل 184 متر مربع عرصه با کاربری مسکونی و تراکم تعریف شده ملک به مبلغ 1/656/000/000 
ریال کارشناسی گردیده است که از طریق مزایده  در روز دوشنبه تاریخ 95/03/3 از ساعت 9 الی 10  میزان 3 دانگ از ششدانگ  در 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری  جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
چون مقرر گردیده در پرونده اجرایی کالسه 940117  دو شبانه روز آب و اراضی تابعه واقع در روستای احمد شاه بیک خوسف متعلق 

به محکوم علیه آقای حسن چابک )با این توصیف که حسب نظریه کارشناس منتخب کشاورزی، مقدار آب قنات به گونه ایست که 21 ساعت در استخر 
جمع می شود و آب جمع شده در 3 ساعت از استخر خارج می شود از مقدر آب جمع شده در 24 ساعت حدود هزار متر مربع در مجموع دو شبانه روز 
دو هزار متر مربع از اراضی آبیاری می شود. مدار آب قنات 12 شبانه روز می باشد. کیفیت آب برای زراعت و آبیاری مناسب است. در خصوص اراضی 
تابعه نیز: یک قطعه باغ اناری به مساحت 450 متر مربع که در آن 31 درخت انار کاشته شده است، تعداد 44 کرت کوچک در مجموع به مساحت 
حدود نیم هکتار که در تعدادی کشت جو و یونجه و تعدادی بدون محصول می باشد، یک قطعه بند به مساحت دو هکتار که سهم محکوم علیه مقدار 
نیم هکتار می باشد، یک عدد لون محل نگهداری دام که یک چهارم آن متعلق به محکوم علیه می باشد( که مجموعاً به مبلغ دویست و شصت میلیون 
ریال کارشناسی شده در قبال قسمتی از بدهی محکوم علیه به مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/600/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 8/400/000  ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و مبلغ 5/600/000  ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله تجدید نظر و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له خانم فاطمه صغری جمع آور و مبلغ 15/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده در 
مورخ 95/3/5 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  
و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال 
مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار 
مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد 
شد و مزایده تجدید خواهد شد و  خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی 
اجرا خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  واقع در دادگستری شهرستان خوسف مراجعه  و از 

مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود
مهدی چاپاری بورنگ  -  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری  جمهوری اسالمی ایران

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9300554
بدینوسیله به آقای احمد طوسیان فرزند محمد به شماره  شناسنامه 454 ابالغ می گردد که ششدانگ پالک 184/1343/4506 
اصلی بخش 10 مشهد ملکی احمد طوسیان به مبلغ 2/930/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که مورد وثیقه سند رهنی 
86417-85/7/10  دفترخانه 16 بیرجند له تعاونی اعتبار افضل توس )اسماءسابق( علیه شما می باشد که مراتب جهت اطالع به 

ابوالحسن زاده - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهدشما ابالغ می گردد. 

 تشکیل  مجمع  عمومی عادی سالیانه  شرکت فرهنگی  هدایت بیرجند  )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره 423 و شناسه ملی 10360016166

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
 که پنجشنبه 1395/3/13 ساعت 17 الی 19 در بیرجند - سالن دبستان غیردولتی هدایت واقع 

در خیابان مدرس - انتهای مدرس 22 - کدپستی 9718697535 تشکیل خواهد شد، حضور بهم 
رسانند. هر عضو می تواند حداکثر با وکالت کتبی از سوی دو نفر از اعضا در جلسه حاضر و به جای 

آنان در اتخاذ تصمیم و رای گیری شرکت نماید. تلفن 32433990
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب تراز مالی سال 1394 شرکت
بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم پیرامون سایر مسایل شرکت عنداللزوم - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرایی شماره 941611 محکوم علیه آقای امیر اکبری فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 218/241/522 

ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای غالمرضا اصفهانی مقدم و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و 
با توجه به اینکه در اجرای تامین خواسته اموال به شرح نظریه کارشناسی توقیف گردیده است.

دادگستری  جمهوری اسالمی ایران

قیمت کاالتعدادقیمت واحدشرح کاالردیف
7/800/000 ریال260/00030 ریالپیراهن1
1/400/000 ریال280/0005 ریالپیراهن2
1/400/000 ریال280/0005 ریالپیراهن سفید3
4Cailisi 13/600/0000 ریال1/700/0008 ریالپالتو کتان قهوه ای داخل خزدار
7/000/000 ریال1/400/0005 ریالپالتو فوتر مشکی5
6ASST 20/800/000 ریال1/300/00016 ریالکاپشن چرم کوتاه خزدار
6/600/000 ریال1/100/0006 ریالکت تک مخمل7
25/500/000 ریال1/700/00015 ریالکت تک اسپرت8
3/000/000 ریال1/500/0002 ریالکت فاستونی ساده9
6/460/000 ریال380/00017 ریالشلوار کتان مشکی10
10/640/000 ریال380/00028 ریالشلوار لی زنانه آبی11
4/680/000 ریال360/00013 ریالشلوار مخمل12
15/900/000 ریال300/00053 ریالشلوار پارچه ای13
8/100/000 ریال300/00027 ریالشلوار پارچه ای سایز 1438

17/500/000 ریال350/00050 ریالشلوار پارچه ای سایز 1540

20/650/000 ریال350/00059 ریال شلوار پارچه ای سایز 1644

29/050/000 ریال350/00083 ریالشلوار پارچه ای سایز 46 17

9/100/000 ریال350/00026 ریالشلوار پارچه ای سایز 1848

39/550/000 ریال350/000113 ریالشلوار کتان19

3/600/000 ریال600/0006 ریالشلوار کتان20

567252/330/000جمع

که  از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1395/3/4 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
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با راه اندازی دفتر بانک سلولهای بنیادی در استان از سال گذشته امکان ذخیره خون بند ناف نوزادان استان  در  این بانک فراهم شد. مسئول بانک خون رویان بیرجند 
گفت: مادران باردار در ماه نهم بارداری می توانند برای این منظور و انجام آزمایشات به نمایندگی بانک سلولهای بنیادی خون بند ناف واقع در مرکز جهاد دانشگاهی 
بیرجند مراجعه کنند. بهنامیان، مبلغ ثبت نام را دومیلیون و چهار صد و بیست هزار تومان اعالم کرد و گفت: دریافت این مبلغ بصورت قسطی هم امکان پذیر است.

ذخیره ای برای روز مبادا  کاظم معتمدنژاد روزنامه نگار 
و حقوق دان ایرانی

بود.  ایرانی  حقوق دان  و  روزنامه نگار  معتمدنژاد  کاظم 
آکادمیک  تدریس  در  که  نقشی  دلیل  به  معتمدنژاد 
علوم ارتباطات و روزنامه نگاری در ایران داشت به »پدر 
علم ارتباطات ایران« شهرت یافته است. معتمدنژاد در 
تاسیس انجمن ها و موسسات و دوره های آموزشی و 
پژوهشی متعددی نقش داشت.  وی از سال ۱۳۴۶ وکیل 
پایه یک دادگستری شده و از سال ۱۳۷۹ مشاور حقوقی 

اتحادیه بین المللی ارتباطات دور بود.
معتمدنژاد بعدازظهر چهاردهم آذر ۱۳۹۲ در بیمارستانی 
در تهران به دلیل بیماری درگذشت و پس از تشییع 
جنازه ای باشکوه در قطعه نام آوران بهشت  زهرا به خاک 
سپرده شد. از جمله آثار این شخصیت برجسته می توان 

به موارد زیر اشاره نمود:

اجالس جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی، ارتباطات 
اسالمی  انقالب  و  غربی  جمعی  ارتباط  بین الملل، 
توسعه  غربی  نظریه های  انتقادی  بازنگری  ایران: 
بخشی ارتباطات در جهان سوم و تحقیق در پوشش 
خبری انقالب اسالمی ایران در وسایل ارتباط جمعی 
غرب، ارتباطات در خدمت انسان ها: ارتباطات و وسایل 
ارتباطی، حقوق ارتباط جمعی،   تهران: دانشگاه عالمه 
طباطبایی، تحلیل محتوای رادیو ایران تهران، حقوق 
فصلی  با  نگاری:  روزنامه  نگاری،  روزنامه  مطبوعات، 
جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر، روش تحقیق 
در محتوای مطبوعات: با کلیاتی درباره تجزیه و تحلیل 
در ارتباطات جمعی، روش مطالعه و بررسی مطبوعات، 
کتابشناسی ارتباطات جمعی در جهان سوم، ماکت سازی 
و صفحه بندی،  مصاحبه و رپورتاژ، مطالعات و تحقیقات 
تحقیقات  و  مطالعات  اجتماعی،  ارتباطات  در  انتقادی 
و  تبلیغات  مطبوعات،  اجتماعی،  ارتباطات  در  انتقادی 
افکار عمومی، مطبوعات و وسایل خبری: ارتباطات و 
مطبوعات در دنیای امروز، وسایل ارتباط جمعی. جلد 
یکم: چاپ دوم با اصالحات و اضافات، وسایل ارتباط 
)ارتباطات  خبری  و  ارتباطی  وسایل  خبری،  و  جمعی 
در  شده  ارائه  کامل سخنان  متن  ارتباطی(،  وسایل  و 
و پست  وزارت  عمومی های  روابط  مدیران   سمینار 

 تلگراف و تلفن.

 رفتارهای مناسب در تأمین
 سالمت روانی فرزندان

با فرزندان خود دوست و صمیمي باشید تا آنان براي 
جایگزین  فرد  یافتن  به  مجبور  خود  مشکالت  بیان 
برای  هایی  روش  نباشند.  خانه  از  خارج  محیط  در 
فرزندان  روانی  سالمت  تأمین  در  مناسب  رفتارهای 
وجود دارد : *با فرزندان خود دوست و صمیمي باشید 
تا آنان براي بیان مشکالت خود مجبور به یافتن فرد 
جایگزین در محیط خارج از خانه نباشند. *به مراودات 
با دوستان  او  معاشرت  از  و  بوده  فرزند خود حساس 

ناباب خودداري نمائید. 
*به تاخیرهاي فرزند خود در مراجعت از مدرسه، محل 
کار، دانشگاه و ... حساس بوده و علت آن را به صورت 
غیرمحسوس بررسي کنید . *به ایده و افکار فرزندتان 
احترام گذاشته و چنانچه در اندیشه و فکر او مشکلي 
احساس مي کنید به صورت دوستانه با او مشاوره نموده 
و بطور منطقي او را به آنچه که درست است متقاعد 
ساخته و از برخوردهاي چکشي و یک طرفه بپرهیزید. 
*ضمن خودداري از برخوردهاي آمرانه، با فرزند خود 
به گونه اي رفتار کنید که همواره احساس کند به فکر 
و عقیده وي توسط والدین توجه مي شود. *سعي کنید 
در روز لحظاتي را هم براي فرزند خود اختصاص داده 
و در نشست هاي صمیمي و دلسوزانه با وي، آسیب 
ها و تهدیدهاي موجود در جامعه براي قشر جوانان و 
نوجوانان را بازگو کرده و به گونه اي عمل نمائید که 
قلمداد  باور  بعنوان یک  را  گفته هاي شما  فرزندتان 
نکند.  نگاه  آن  به  نصیحت  و  پند  به صرف  و  نموده 
فرار کند  منزل  از  فرزند شما  دلیلي  به هر  *چنانچه 
مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطالع داده و در جهت 
دستیابي سریع پلیس به نتیجه، تمام اطالعات خود در 
خصوص روابط اجتماعي و خارج از منزل فرزندتان را 
بدون کم و کاست با پلیس در میان گذاشته و مطمئن 
باشید که او محرم اسرار شما بوده و هدف فقط کمک 
به رفع مشکل پیش آمده مي باشد. * به استناد سوابق 
و پرونده هاي موجود برخي از عواقب تلخ در انتظار 
افراد متواري از منزل و دوستي هاي خیاباني شامل: 
اعتیاد، سرقت، چاقوکشي، احساس حقارت ، منجر به 
خودکشي، نزاع منجر به جرح و قتل، ورود به چرخه 
باندهاي منکراتي و فساد و حتي مورد تجاوز جنسي 

قرار گرفتن و ... است. 

 اداره آموزش و مشارکت معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 

توصیه های پلیسی

ضرب المثل بیرجندی

از در نَشو ، از دیوال.
از در نشود از دیوار. باری به هر جهت باید به سوی 
مقصد رفت. اگر انسان همت داشته باشد، در هر صورت 

می تواند به هدف برسد.

علوم  دانشگاه  بهداشتی  بیماریهای  معاونت  مدیر 
اشاره  با  بیرجند  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  پزشکی، 
در  رفتاری  بیماری های  مشاوره  مرکز  دو  فعالیت  به  
و  بیرجند  های  شهرستان   در  مراکز  این  گفت:   استان ، 
فردوس خدمات مشاوره  ای را به مردم برای پیشگیری 

از بیماری ایدز ارائه می دهند.
فرد  که  در  صورتی  این  بیان  با  شایسته  مجید  دکتر 
نگران ابتال به » اچ. ای. وی« است می تواند به مراکز 
در  افزود:  کند  مراجعه  رفتاری  بیماری های  مشاوره 
وسایل  ارائه  و  مشاوره  آموزش  ،   بر   عالوه  مراکز  این 
رایگان  صورت  به  نیز  وی  آی  اچ  آزمایش  پیشگیری، 

انجام می شود.
وی با بیان این که نتیجه آزمایش چه مثبت و یا منفی 
اطالع  فرد  به  محرمانه  صورت  به  کامل  رازداری  در 
داده می شود، اظهار کرد:  در صورت تمایل فرد می تواند 
نیز تمامی خدمات  قرار گیرد و  تحت مراقبت و درمان 
مراکز  این  در  افزود:  وی  است.  رایگان  مراکز  این  در 
مشاوره حضوری و تلفنی توسط مشاوران دوره دیده و 
بصورت کامال محرمانه انجام می شود و نیز شهروندان 
 ۱۱8 مرکز  از  را  ایدز  مشاوره  مراکز  تلفن  توانند  می 

دریافت کنند.
 HIV ایدز یک بیماری کشنده است که توسط ویروس
قدرت  بدن،  به  ویروس  این  ورود  با  و  می شود  ایجاد 
به روز کاهش و هر میکروبی فرصت  بدن روز  دفاعی 

بیمارکردن فرد را پیدا می کند.
به  ابتال  احتمال  پرخطر  رفتارهای  پزشکان؛  اعتقاد  به 
افراد  درکنار  زندگی  نه  کند  می  ایجاد  افراد  در  را  ایدز 
مبتال به HIV ، لذا افراد می توانند با محافظت در برابر 
این ویروس، گام مهمی در راستای کنترل بیماری ایدز 

در جامعه بردارند.

شناسایی 15 بیمار مبتال به ویروس 
HIV در خراسان جنوبی

علوم  دانشگاه  بهداشتی  های  معاونت  بیماری   مدیر 
 HIV پزشکی بیرجند، گفت: تاکنون ۱5 بیمار مبتال به
برای مواردی  که  در خراسان  جنوبی شناسایی شدند و 
دستورالعمل  طبق  باشد  ویروسی  ضد  داروهای  به  نیاز 

ها، درمان به طور رایگان در حال انجام است.
وی حاضر به ارائه اطالعات بیشتری در این ارتباط نشد 

و در ادامه افزود: ایدز یک بیماری واحد نیست بلکه ایدز 
مجموعه ای از حاالت و عالئمی است که وقتی سیستم 
آسیب  وی  ای  اچ  نام  با  ویروسی  بوسیله  بدن  ایمنی 

می بیند به وجود می آید.
باعث  که  است  ویروسی  وی  ای  اچ  داد:  ادامه  وی 
ممکن  که حتی  بدن شده  ایمنی  ضعیف شدن سیستم 
سرطان  مانند  مختلفی  های  بیماری  دچار  فرد،  است، 
 شود. وی  افزود:  تاکنون درمان قطعی برای بیماری ایدز 
شناخته نشده با این حال درمان  های موجود می تواند از 
سرعت تکثیر ویروس کاسته و طول بیماری را افزایش 
زندگی  کیفیت  ارتقای  موجب  زیادی  حد  تا  نیز  و  دهد 

فرد شود.

شایسته با بیان اینکه این نوع درمان، ویروس را از بدن 
و  بوده  آسانتر  ایدز  از  پیشگیری  گفت:   نمی کند ،  حذف 
می تواند با شناخت راه های  انتقال ویروس به راحتی از 

ابتال به اچ ای وی پیشگیری کرد.
ارتباط جنسی  از  انتقال ویروس  راه های  ادامه داد:  وی 
سوزن  و  سر نگ  از  استفاده  نشده،  محافظت  و  ناسالم 
آلوده به ویروس در معتادان تزریقی، از راه انتقال خون 
و فراورده های خونی حاوی ویروس و از راه مادر مبتال 

به نوزاد طی دوران بارداری، زایمان و شیردهی است.
این  به  ابتال  درصد  که  عوامل خطری  به  اشاره  با  وی 
ویروس را بیشتر می کند، افزود: استفاده از مواد محرک 
تصمیم گیری  قدرت  که  آمفتامینی  شبه  روان گردان  و 
فرد را برای انتخاب رفتارهای سالم مختل   کرده، تعدد 
درمان  آمیزشی  بیماری  یک  وجود  و  جنسی  شرکای 

نشده از جمله این عوامل خطر به شمار می روند.

HIV در محیط بیرون از بدن و خون برای 
مدت زیادی زنده نمی ماند و به راحتی از 

فردی به فردی دیكر منتقل نمی شود

بدن  از  بیرون  محیط  در   HIV اینکه  بیان  با  شایسته 
راحتی  به  و  ماند  نمی  زنده  زیادی  مدت  برای  خون  و 
این  گفت:  شود  نمی  منتقل  دیکر  فردی  به  فردی  از 
عادی  ارتباط  اجتماعی،  معاشرت  طریق  از  ویروس 
انتقال  کار  محل  یا  منزل  در  مبتال  فرد  با  حتی  روزانه 
گرفتن،  آغوش  در  و  روبوسی  دادن،  دست  و  نمی یابد 
حشرات،  نیش  مشترک،  غذاخوری  ظروف  از  استفاده 
این  انتقال  باعث  استخر  و  مشترک  حمام  و  توالت 

ویروس نمی شود.
وی با بیان اینکه ایدز خاص افراد یا گرو ه های خاصی 
تواند  می  سنی  هر  در  فردی  هر  و  نیست  جمعیت  از 
نمی توان  افراد  ظاهر  از  شد:  یادآور  شود،  مبتال  آن  به 
فهمید که مبتال به اچ ای وی هست و تنها راه مطمئن 
برای تشخیص ، انجام آزمایش است که می تواند وجود 

ویروس در خون را معلوم کند.
مجردی،  زمان  در  داری  خویشتن  شد:  یادآور  وی 
یا  و  مخدر  مواد  مصرف  ار  پرهیز  همسر،  به  وفاداری 
محرک، پرهیز در استفاده از وسایل تیز و برنده مشترک 
و  خالکوبی  سوزن  و  اصالح  تیغ  تزریق،  وسایل  مانند 
مصرف  با  وی  آی  اچ  به  نوزاد  ابتالی  از  پیشگیری 
جمله  از  بارداری  دوران  در طی  ویروس  داروهای ضد 

راه های پیشگیری از ابتال به ایدز است.
امور توسعه پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی  معاون 
هم با بیان اینکه یکی از راههای گسترش بیماری ایدز، 
استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به ویروس در معتادان 
از  پیشگیری  راستای  در  بهزیستی  گفت:  است  تزریقی 
خطر  پر  و  تزریقی  معتادان  به  را  خدماتی  بیماری  این 

ارائه می دهد.

ارائه خدمات بهزیستی در محل پاتوق 
معتادان و نیز در مراكز گذری یا كاهش 

آسیب استان صورت می گیرد

شهرام شیخانی با بیان اینکه ارائه خدمات بهزیستی به 
این گروه در محل پاتوق معتادان و نیز در مراکز گذری 
یا کاهش آسیب استان صورت می گیرد افزود: در حال 
حاضر چهار مرکز گذری یا کاهش آسیب فعال است که 
از این تعداد دو مرکز در بیرجند، یک مرکز در درمیان و 

یک مرکز در زیرکوه قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه این مراکز ویژه معتادان تزریقی و پرخطر 
است، اظهار کرد: در این مراکز یکسری خدمات تغذیه ای 
سرنگ،  جمله  از  اعم  بهداشتی  وسایل  توزیع  آموزشی،  و 
سرسوزن، تیغ و ژیلت داده می شود تا کمک به جلوگیری از 
انتشار بیماری ایدز شود. وی گفت: ارائه خدمات بهزیستی به 
معتادانی که هنوز جذب مراکز گذری نشده و آماده همکاری 
نیستند در محل پاتق آنها صورت می گیرد، بدین صورتی که 
پنج تیم سیار در شهرستان بیرجند، درمیان و زیرکوه خدمات 

بهداشتی را به معتادان پرخطر ارائه می کنند.

 فعالیت دو مركز مشاوره بیماریهای رفتاری در خراسان جنوبی برای پیشگیری از ایدز
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ترسش از این بود که انتخاب نشود

ناراحت  یا  و  دلسرد  زندگی  در  موقعیتم  از   وقتی 
از همکالسی های  امید کوچولو یکی  یاد  می شوم 

پسرم می افتم.
قرار بود که در مدرسه پسرم یک گروه تاتر تشکیل 
شود و به همین خاطر مسئولین مدرسه می خواستند 
از داوطلبان و عالقه مندان به اجرای نمایش تست 
بگیرند. من از عالقه شدید امید به بازیگری با خبر 
بودم. هر روز با هیجان برای مادرش که در بیرون 
چقدر  که  داد  می  توضیح  بود  منتظرش  مدرسه  از 
برایش هیجان انگیز است که نقشی در این نمایش 

داشته باشد و ترسش از این بود که انتخاب نشود.
اعالم  را  نمایشنامه  های  نقش  بود  قرار  که  روزی 
به  پسرانمان  آوردن  برای  امید  مادر  و  من  کنند 

مدرسه رفته بودیم. 
امید زمانی که مادرش را دید با سرعت به طرفش 
دوید و با غرور گفت: حدس بزن مامان! حدس بزن 

چه اتفاقی افتاده!
واگذار  تو  به  نقشی  چه  گفت:  زده  هیجان  مادرش 
شده؟ امید جواب داد: آن ها مرا انتخاب کردند کف 
بتوانند  بازیگران  تا  کنند  تشویق  را  دیگران  و  بزنم 

اجرای بهتری داشته باشند!

هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید 
برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن 

ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند .

  راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های 
دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود 

و هم از دید دیگران بنگریم. هنری فورد

از واقعه اي تو را خبر خواهم کرد
و آنرا به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد

نم نم باران، آرام خاک و دانه را بیدار می کند، 
خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز 

می خواهد و روانی تشنه آموختن . حکیم ارد بزرگ

مردم آدم های صبور را با ادب می نامند، حال آنکه 
بردباری و صبوری سنجشی درست نیست! باید ادب 

آدمها را ، در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها .

ماه  شعبان  می فرماید:  مصطفی)ص(  محمد  خدا  رسول  
شریفی است و آن ماه من است، حامالن عرش آن را بزرگ 
می شمارند و حق آن را می شناسند، آن ماهی است که در آن 

همچون ماه رمضان، روزی بندگان زیاد می شود. 
بنا بر آنچه در حدیثی دیگر که در وسایل الشیعه به آن اشاره 
شده، ماه شعبان، ماهی است که: »در هر پنجشنبه آن، 
آسمان ها زینت بسته می شود و فرشتگان به دعا می پردازند 
که پروردگارا! آن کس را که در این ایام روزه بدارد، ببخشای، 
و دعایش را اجابت فرمای. پس هر کس که در روز اول 
شعبان دو رکعت نماز گزارد و در هر رکعت آن یک مرتبه 
سوره حمد و یکصد مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از نماز 
نیز یکصد مرتبه صلوات بفرستد، خداوند تمامی حاجت های 

دینی و دنیایی او را اجابت می فرماید.

 *اعمال ماه شعبان
- در این ماه تصدق کند، اگر چه به نصف دانه خرمایی 
باشد تا حق تعالی بدن او را بر آتش جهنم حرام گرداند، از 
حضرت صادق)ع( منقول است که از آن جناب سوال کردند 
از فضیلت روزه رجب فرمود: چرا غافلید از روزه شعبان، راوی 
عرض کرد: یابن َرسول ا.... چه ثواب دارد کسی که یک روز 
از شعبان را روزه بدارد؟ فرمود: به خدا قسم! بهشت ثواب 
اوست، عرض کرد: یابن رسول ا... بهترین اعمال در این 
ماه چیست؟ فرمود: تصدق و استغفار، هر که در ماه شعبان 

تصدق کند، حق تعالی آن را تربیت کند، همچنان که یکی 
از شما شتر بچه اش را تربیت می کند تا آنکه در روز قیامت 
به صاحبش برسد، در حالتی که به قدر کوه احد شده باشد.

- در هر پنجشنبه این ماه دو رکعت نماز کند، در هر رکعت 
بعد از حمد صد مرتبه توحید و بعد از سالم صد بار صلوات 
بفرستد تا حق تعالی هر حاجتی که دارد، برآورد، از امر دین و 
دنیای خود و روزه اش نیز فضیلت دارد و روایت شده که در 
هر روز پنجشنبه ماه شعبان آسمان ها را زینت می کنند، پس 

مالئکه عرض می کنند: 
را  ایشان  دعای  و  را  روز  این  روزه داران  بیامرز  خداوندا! 
مستجاب گردان، در خبر نبوی است که هر که روز دوشنبه 
و پنجشنبه شعبان را روزه دارد، حق تعالی بیست حاجت از 
حوائج دنیا و بیست حاجت از حاجت های آخرت او را برآورد.

 - در این ماه صلوات بسیار فرستد.
- در هر روز از شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن 

صلوات َمْرویه از حضرت امام زین العابدین )ع( را بخواند.
نصف  اندازه  به  چه  اگر  ماه،  این  در  دادن  صدقه   - 
دانه خرمایی باشد، خوب است و خداوند بدن صدقه دهنده 

را بر آتش جهنم حرام می کند. 
- از جمله اعمالی که در ماه شعبان به آن سفارش شده 
تمرین سکوت برای اندیشیدن درخویش است و آماده شدن 

برای بهره برداری بهتر از ماه رمضان.
و  بزرگان  که  کارهایی  از  یکی  آن  و  است  مناجات   -

با  مناجات  دادند،  می  انجام  ماه  این  در  دین  پیشوایان 
معروف  مناجات  مناجات ها،  جمله  از  است،  االرباب  رب 
»شعبانیه« است که از امیرالمؤمنین و فرزندان او است که 
در ماه شعبان می خواندند و آن مناجاتی است که برای اهلش 
عزیز و گرامی است و برای خاطر آن به ماه شعبان مأنوس 
می شوند، بلکه انتظار آن را می کشند و مشتاق آمدن ماه 
شعبان می شوند و در آن مناجات علوم سرشاری در کیفّیت 
معامله بنده با خدای متعال است که در آن اظهار ادب در 
طریق معرفت حق و سؤال و دعا و استغفار نسبت به خدای 
خود بیان شده و استدالالت ظریف و لطیفی که سزاوار مقام 
عبودّیت برای استحکام مقام امیدواری مناسب حال مناجات 
است، ذکر کرده و داللت صریح و روشن در معنای قرب و 
لقای خداوند و دیدار او تنظیم شده است که به آن وسیله 
شبهات انسان ها و شکّیات منکران و وحشت اهل شک و 

شبهه را برطرف کرده است.

* اعمال ُمختّصه ماه شعبان
شب اّول: دوازده رکعت که در هر رکعت حمد یک مرتبه و 

یازده مرتبه توحید خوانده شود.
روز اّول: 

1- روزه  این روز فضیلت بسیار دارد و از حضرت صادق علیه 
السالم روایت شده که هر که روز اّول شعبان را روزه بگیرد 

برای او بهشت واجب مي شود.

2- سید بن طاوس از حضرت رسول )ص( برای کسی 
که سه روز اّول این ماه را روزه بگیرد ثواب بسیاری نقل 

کرده است.
3- در شب های سه روز اول دو رکعت نماز وارد شده که در 
هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید یازده مرتبه خوانده شود.
روز سّوم: روز سوم، روز مبارکی است که امام حسین بن 

علی )ع( در این روز متولد گشت. ا
ز قاسم بن َعالء همدانی وکیل امام حسن عسکری )ع( 
نامه اي رسیده که موالی ما امام حسین علیه السالم در روز 
پنجشنبه سوم شعبان متولد گشت پس این روز را روزه 

گرفته شود
شب سیزدهم: اولین شب از لَیالی بیض است و کیفّیت نماز 

امشب و دو َشِب بعد در ماه رجب گذشت .

* رویدادهای ماه شعبان:
مهمترین رویداهای این ماه عبارتند از:

- دوم شعبان؛ آمدن حکم وجوب روزه ماه رمضان درسال 
دوم هجری

- سوم شعبان؛ والدت امام حسین)ع(
- چهارم شعبان؛ والدت حضرت عباس)ع(

- پنجم شعبان؛ والدت امام سجاد)ع(
- یازده شعبان؛ والدت حضرت علی اکبر)ع(

- پانزده شعبان؛ والدت امام زمان)عج(
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شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آیا در باالی سرشان به پرندگان ننگریسته اند ]که گاه[ بال می گسترند و بال میزنند جز 
خدای رحمان ]کسی[ آنها را نگاه نمی دارد او به هر چیزی بیناست. سوره الملك، آیه 19

حدیث روز  

چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد
امام صادق)ع(

سبک زندگی

فضیلت ماه شعبان از منظر احادیث و  اعمال آن

طراح: نسرین کاری                        

جنس  یا  نوع  همان  از   -1 افقی: 
به  بدرد نخور - حرف همراهی 2- 
آدم مادی می گویند- مادر گرامی-

دهنده  3-تشکیل  جلو  مقابل  نقطه 
اقیانوس- ماه کامل-به پایان نرسیده 
است 4- این خوراک تزریق می شود 
دریا  به  جنگی-  روش  به  -تمرین 
می رسد 5-ریختن پول به حساب-
خط چاپ روزنامه و مجله-سمت و 
پیامبر)ص(به  روحانی  جهت 6-سفر 
جهان دیگر- میوه مقوی-آگاه ادبی 
7-جانوری کوچک با پوست گرانبها-
بخشهای  از  یک  هر  پیوستگی- 
سبز کاسه گل 8-تا بخواهید روغن 
هیچ  شانه  قلدر-به  آدم  دارد-حرف 
برنج  از  نیست-خوراکی  حاجتش 
گذاشتن-کوهنورد  شراکت  9-به 
هوای فتح ان را دارد- همه را شامل 
می شود 10- اثر آلودگی بر چیزی-

گاهی چشم بسته می گویند!-دارای 
تحصیالت فنی در دانشگاه 11-نرخ 
به روایت بازاری ها!-دشت بی آب و 
درختی  هولناک کشورمان-  و  علف 
به  12-طال  برگ  و  شاخ  پر  است 
شیرین  را  مکعب-کامتان  شکل 
شازد-کشت به امید باران 13-پرنده 
ای  پارچه  کبوتر-  خانواده ی  از  ای 
با تارهای طالیی-بخش بزرگتر مغز 
14- برداشتی ناگوار در جنگ!- نام 
دیگر سیاه دانه- مشغول انجام کاری 

های  پیشه  هنر  15-گریز-از  است 
اصلی سریال»و خدا عشق را آفرید«

کسی- از  دانی  قدر   -1 عمودی: 
لوازم خانگی چاق و چله! 2- مقابل 
و مواجه- رنگ سرخ مایل به کبود-

گرهای بر پیشانی 3- بی مهار- مادر 
ادبا!-گیاهی که می سوزانند-چراندن 
آدمهای پر خور 4-جزیی از چیزی-
کار  نتیجه  یا  میوه   - بیم  و  واهمه 
5-حرف خطاب ادمهای بی ادب-امیر 
کوته قامت!-پرنده همکار کالغ- بر 
روزگار  از  6-یادگاری  نشیند  پنجره 
در  است-  شیراز  در  زند  خان  کریم 
گذشتن 7-کم بهره از عقل و هوش-
هشدار  بانگ  اختیار-  مقابل  نقطه 
رود  8-تنها  رطوبت  رانندگان-بوی 

کشورمان-پارچه  رانی  کشتی  قابل 
هنر  که  9-نقشی  بندی  زخم  ویژه 
آیین- اجرا می کند- شیوه و  پیشه 
طبع  باب  پیچ-خوراک  در  پیچ  گیاه 
آزمایشگاه  در  10-هیکل-  پرندگان 
جان خود خویش را برسر آرمان های 
انسان می گذارد! 11-به یقه می زنند 
تا خوشنما گردد-سپید موی شاهنما-
حلقوم-شماره روزهای ماه 12-گوی 
باالی  یا  است  ها-سینه  فوتبالیست 
مجالس-جلوی ان را از هرجا بگیری 
نفع است 13-سهو نیست-همیشه-

وشنود  هزینه-گفت  منهای  سرمایه 
که  14-پایداری-درهم  خودمانی 
آورده  می شود-فر  عبوس  آدم  برود 
تهیه  ای است مرغی!  15-دستگاه 

افشره-تخمیر کننده

جدول 3500
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رنگ هایی برای شادمانی در محل کار

اگر در و دیوار دفتر کار شما با رنگ خاکستری کسالت باری 
رنگ آمیزی شده است وقتش رسیده که یک دگرگونی در 

آن ایجاد کنید..
پژوهش های اخیر دانشگاه تگزاس حاکی است رنگ دفتر 
کار به رنگ  های خاکستری، بژ و سفید، احساس غم، 
اندوه و افسردگی را به کارکنان به ویژه زنان القا می کند. 
از سوی دیگر، مردان، مشابه این احساسات منفی را با 
رنگ های بنفش و نارنجی تجربه می کنند. مطالعات علمی 
مشابه نشان داده اند رنگ ها نه تنها حاالت روحی ما را تغییر 
می دهند، بلکه به شدت روی بهره وری ما به جهت بهتر یا 
بدتر شدن تاثیر دارند. به همین دلیل بهتر است محل کار 
خود را با آمیزهای از رنگ های مهیج تزیین کنید که نتیجه 

و بازده ی خوب کاری و خالقیت را افزایش می دهند.
رنگ ها با طول موج کم، مانند سبز روشن و مالیم و آبی 
آسمانی  دو مورد از رایج ترین رنگ های موجود در بطن 
طبیعت  بهره وری و تمرکز ذهن را بهبود می بخشند. 
هم چنین یک حس عمومی آسودگی خیال و آسایش 
را با خود به همراه می آورند. توصیه: اگر شما می خواهید 
کارکنان شادمان تر و موثرتری داشته باشید، رنگ سبز و 

آبی مالیم انتخاب عاقالنه ای است.
قرمز، رنگی با طول موج باال، یک رنگ فعال، پرتنش و 
هشداردهنده در زمان است. یک رنگ پرشور الهام بخش، 
که رنگ عشق، کپسول های آتش نشانی و کامیون های 
و  قلب  ضربان  افزایش  باعث  و  است،  نشانی  آتش 
جریان خون می شود. با این توصیف، می توان گفت اگر 
می خواهید در دفتر کارتان چیزی باشد که خیلی سریع 
توجه کارکنان تان را جلب کنید، بهترین ایده رنگ کردن 

آن با قرمز است.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را نقدا 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

نصب و تعمیر کولر آبی 
پمپ ، آبگرمکن، لوله کشی 

و برق کشی ساختمان
در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

فروش
پراید مدل 88 ، رنگ نقره ای

09191170374

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09151608712-32228886-09156657502

خریداریم
تانکر آب از 8000 

تا 11000 لیتر
09389282099

به یک نفر کارشناس عمران 
یا آبیاری برای پروژه آبرسانی 
شرکت زمهریر شرق نیازمندیم.

09155615668

مغازه حاشیه خیابان طالقانی 
120متر در صورت نیاز 

با 700 متر پارکینگ 
و 100 متر انباری

 اجاره داده می شود.
09155622318

شرکت توزیع دارویی
 پورا پخش شعبه بیرجند

برای تکمیل کادر فروش خود در استان 
خراسان جنوبی  به یک نفر آقا با سابقه 

کاری در زمینه فروش دارو
 نیازمند می باشد.

32255650 - 32255020 

به تعدادی نیروی خانم برای کار در 
شهرستان مشهد به صورت شبانه روزی 
جهت نگهداری و مراقبت از سالمندان در 
منزل با در اختیار گذاشتن امکانات رفاهی
 و امنیت شغلی، تامین مسکن همراه با 

حقوق و مزایای عالی  نیازمندیم.
مشهد- شهرک غرب - شریعتی 70
 نرگس 6- مرکز سرای بهشت مهر 

09365327505

شرکت بازار گستر پگاه منطقه 2 در نظر دارد: 
برای تکمیل ناوگان توزیع خود تعداد محدودی نیسان

 به صورت اجاره به شرط تملیک با دریافت حقوق ثابت ماهیانه 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند به آدرس: بیرجند- بلوار 

شهدای عبادی - میدان ابن حسام - شرکت پگاه مراجعه 
و یا با شماره 32225388 تماس حاصل فرمایند.

یک  شرکت تبلیغاتی برای تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی بازاریاب 

خانم و آقا دارد.
 حقوق ثابت و پورسانت

32239311- 09155628902

شرکت پخش محصوالت غذایی، 
بهداشتی برای تکمیل نیروی بخش 
فروش خود از بازاریابان حرفه ای و 
مبتدی، خانم و آقا، فعال و با انگیزه 

دعوت به همکاری می نماید.
32424483 - 09391533558

توجه               توجه
شعبه فالفل آبادان در بیرجند 

واگذار می گردد.
پاسخگویی فقط تلفنی
09365301059

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

خیاط خانم برای کار در تولیدی مبل 
نیازمندیم. نبش مفتح 50، مبل کاج

09156553731

به یک همکار خانم برای کار در دفتر 
بیمه نیازمندیم.

32437439

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و 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(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی
خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 

 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           
خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 

09155623441- 09151600859 زرگری

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

فروش پراید مدل 88، رنگ مسی
 بیمه تا برج 95/3، الستیک 90 درصد، 

چراغ جلو 131، دزدگیر، شیشه برقی
 و معاینه کامل فی: 11/500 میلیون

 لطفا پیامک بزنید   09158623277

شرکت تولیدی روغن موتور 
برای تکمیل کادر فروش خود در 

استان خراسان جنوبی به کارشناس 
فروش )آقا( با خودرو ، با حقوق ثابت 

و مکفی نیاز دارد. واجدین شرایط 
می توانند رزومه خود را به شماره 
05133931509 فاکس نمایند.

09134016105

فروش 12ساعت آب + 8 هکتار 
زمین + 300 درخت پسته 20 

ساله و 3000 درخت زرشک به ثمر 
رسیده در چاه عمیق برادران 

برات زاده شهر اسفدن با سند ثبتی 
یا معاوضه با ملک در بیرجند

فی: کارشناسی
09151112465

به یک فروشنده آقا در زمینه 
فروش لوازم صوتی و تصویری 

نیازمنــدیم.
09152631283
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شهر خبر- مو از جمله نماد های زیبایی در انسان به ویژه خانم ها محسوب می شود. خیلی ها دنبال راه و روش های موثری می گردند 
که به کمک آنها بتوانند رشد موهای خود را تسریع کنند. ماساژ مالیم پوست سر، پرهیز از بستن موها، پرهیز از مواد شیمیایی، 
شتشوی درست و مرتب مو، مدیریت استرس، عادت های اثبات شده ای هستند که باعث افزایش سرعت رشد موها می شود.

اخبار ورزشی ترفندهایی برای رشد بیشتر مو!

تیم کونگ فوی بزرگساالن خراسان جنوبی 
در مسابقات کشوری شرکت می کند

تیم کونگ فوی بزرگساالن استان در مسابقات قهرمانی 
کشور انتخابی تیم ملی که از 22 تا 24 اردیبهشت 95 در 
شهر سنندج برگزارمی شود، شرکت می کند. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، تیم استان را 
یحیی لعل در وزن 54- ، حسن اطهری زاده در وزن 
58- ، رضا فراقی در وزن 63- ، سعید سالم در وزن 
تشکیل کیلوگرم  در 83-  اسدی  بنی  و مسعود   -78 

تیم  سرپرستی  و  مربی  زاده  زبری  محمد  دهند.  می 
اعزامی استان را بر عهده دارد.

 بسکتبال 04 بیرجند از سد
تیپ 38 تربت جام گذشت

مسؤول تربیت بدنی منطقه شمال شرق نزاجا با اشاره به 
برگزاری چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی بسکتبال 
خراسان  میزبانی  به  نزاجا  کشور  شرق  شمال  منطقه 
امام  این رقابت ها مرکز آموزش 04  جنوبی گفت: در 
رضا)ع( بیرجند از سد تیپ 38 تربت جام گذشت. به 
گزارش فارس، علی رسا خیرآبادی، اظهار کرد: در این 
رضوی،  خراسان  استان های  از  تیم هایی  ملی  ماراتن 
جنوبی  خراسان  و  گلستان  شمالی،  خراسان  سمنان، 
شرکت دارند. وی با اشاره به برگزاری این رقابت ها از 
19 تا 21 اردیبهشت  به میزبانی خراسان جنوبی افزود: 
در چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی بسکتبال منطقه 
زنده یاد محمد  نزاجا »گرامیداشت  شمال شرق کشور 
صادق دیانی«، تیم ها به صورت دوره ای در سالن جهان 
پهلوان تختی بیرجند در بازه زمانی صبح و بعداز ظهر با 

یکدیگر به رقابت می پردازند.

افتتاح خانه ورزش در روستاهای میریک و 
بهدان/سالن های ورزشی مهرشهر و امیرآباد 

از مهم ترین پروژه های ورزشی بیرجند

بیرجند  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
ورزش  خانه  دو  جاری  سال  شعبان  نیمه  در  گفت: 
برداری  بهره  به  بهدان  و  میریک  روستاهای  در 
رئیس  اصغری؛  خاورستان،  گزارش  به  رسید.  خواهد 
اظهارکرد:  بیرجند  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
ورزشی  هیئت   35 بیرجند  شهرستان  در  اکنون  هم 
تا  شود  می  تالش   95 سال  در  داردکه  وجود   فعال 
یابد.  گسترش  و  تقویت  ها  هیئت  این  های  برنامه 
ورزش  خانه    45 بیرجند  شهرستان  در  افزود:  وی 
روستایی وجود دارد که از این تعداد تنها 15 خانه فعال 
 است. رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند
این  ساخت  حال  در  ورزشی  های  پروژه  ترین  مهم 
شهرستان را سالن چندمنظوره و استخر شنای مهرشهر 
با 30 درصد پیشرفت فیزیکی و سالن ورزشی بانوان 
در امیراباد را که در حال اتمام است دانست و گفت: در 
سال جاری برای اتمام این پروژه ها تالش خواهد شد.

 آیا هر روز می توانیم
غذای مایکروفری بخوریم؟

سالمت نیوز: هرچه می خواهد باشد، باقی مانده 
غذاها، غذای منجمد شده، پاپ کورن و یا سیب 

زمینی، مایکروفرها روشی سریع برای گرم کردن 
غذا هستند. قابلیت گرم کردن غذا تنها در چند 
دقیقه بسیاری از مردم را متقاعد کرده که از این 
وسیله استفاده کنند. در واقع، در مقایسه با دیگر 
ارزش  تواند  می  مایکروفر  پخت،  های  روش 

غذایی برخی غذاها را افزایش دهد، چون زمان 
پختش کم است. اگر مایکروفر مهر و موم درستی 
نداشته باشد این می تواند روی سطح امنیتش 
تاثیر بگذارد. همچنین مایکروفر کردن غذاهایی 
که درون ظرف پالستیکی قرار دارند اصال توصیه 

نمی شود. دیگر موردی که برای مایکروفر کردن 
روزانه غذاها باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که چه غذایی را گرم می کنید؟ آیا بیشتر غذاهای 
مخصوص مایکرفر را استفاده می کنید یا غذاهای 
غیر فرآوری شده؟ غذاهایی مانند پیتزاهای فریز 

شده و دیگر غذاهای نیمه پخته و بسته بندی 
شده، مخصوص مایکروفر هستند و بهتر است 
که هر روز استفاده نشوند. اگر مالحظات امنیتی 
را رعایت کنید و همانطور که باید از مایکروفر 
استفاده نمایید خطری وجود نخواهد داشت. یکی 
از نگرانی هایی که درباره مایکروفر وجود دارد این 
است که موج هایش را به اطراف متساعد نکند. 
موج های مایکروفر فقط زمانی آزاد می شوند که 
فعال شود، مانند زمانی که یک چراغ را روشن می 
کنید. اگر مایکروفر آسیب دیده باشد و یا درست 
مهر و موم نشده باشد، ممکن است خطر بیرون 
رفتن موج ها از مایکروفر وجود داشته باشد. باید 
قبل از استفاده چک کنید که مایکروفر حتما ایمن 

باشد و جایی از آن آسیب دیدگی نداشته باشد.

 خوردنی هایی که بهتر از قهوه 
بیدارتان می کند!

نیوز: روزهایی هستند که مدام خمیازه  سالمت 
خواب  شب  یک  وجود  با  حتی  کشید،  می 
نتواند  شاید  هم  قهوه  اما  کافی.  استراحت  و 
مجبور  اگر  مخصوصا  کند!  حل  را  مشکلتان 
شوید همراه قهوه شیرین کننده های مصنوعی 
مدت  برای  البته  کنید.  مصرف  هم  زیادی 
کوتاهی احساس انرژی خواهید کرد اما تدریجا 

بلغور  بلغورجو دوسر:  از بین می رود.  اثرش 
بنابراین  شود  می  سوخت  آهسته  جودوسر، 
و شماست  برای  انرژی  خوب  منبع   تمام صبح 
مثل و  باشید  داشته  انرژی  افت  گذارد   نمی 
قهوه های شیرین فورا با کمبود انرژی مواجه تان 

نمی کند. آب:  آب خالص و سالم اول از همه 
کمکتان می کند زودتر بیدار شوید. حتی کم آبی 
خفیف هم می تواند سبب شود احساس کنید گیج 
و منگ هستید چون بدنتان آب کافی برای انجام 
عملکردهای طبیعی اش را ندارد. سرکه سیب 

طبیعی: هیچ اطالعات علمی وجود ندارد که چرا 
سرکه سیب باعث هشیاری می شود، اما نوشیدن 
ترکیبی از سرکه سیب و آب و عسل هر روز صبح، 
شیوه ای قدیمی است که خیلی ها به آن اعتقاد 
دارند. نوشیدن این معجون، انرژی زا بوده، گیجی 

را از سر می پراند. تخم شربتی:  دانه های 
تخم شربتی سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 بوده 
و برای تقویت مغز عالی هستند، این ویژگی می 
تواند به برطرف کردن احساس خستگی و هشیار 

کردن کمک نماید. 

مواد غذایی جایگزین دارو

را  مشکل  اگرچه  خوردن  قرص  نیوز:  سالمت 
هم  جانبی  عوارض  بدون  اما  کند  می  برطرف 
نیست؛ بنابر این بهترین راه حل این است که به 
جای برخی داروها، از مواد طبیعی و مؤثر کمک 
بگیرید. موز - استرس و اضطراب: این بار 
که دچار استرس شدید، یک عدد موز بخورید. 
ماست - یبوست: یک و نیم فنجان ماست 
سرشار از پروبیوتیک است که به عملکرد سیستم 
گوارشی کمک می کند و قابلیت معده را در هضم 
دهد.  می  افزایش  سبزیجات  و  لبنیات  کردن 
کشمش - فشار خون باال: مصرف کشمش 
برای کاهش فشار خون توصیه می شود. زردآلو 
- سنگ کلیه: هر چهار عدد زردآلوی خشک 
و  پتاسیم  گرم  میلی  فیبر، 235  گرم  دو  حاوی 
فقط 3 میلی گرم سدیم است .این ترکیب به طور 
چشمگیری از تراکم موادمعدنی در کلیه ها که در 
اغلب موارد علت تشکیل سنگ است، می کاهد. 
ماهی تن - بد خلقی: هر یک کنسرو ماهی 
تن حاوی حدود 800 میلی گرم اسید چرب امگا 
3 است که نقش حیاتی در درمان افسردگی دارد. 
ریحان - سوء هاضمه: یوجنول موجود در 
کاهش  در  معده  عنوان یک مسکن  به  ریحان 
حالت تهوع، دل پیچه و اسهال بسیار موثر است. 

خوردنی هایی که بهتر از قهوه بیدارتان می کند!

سارقان به عنف طالجات کودکان دستگیر شدند

فرمانده اتنظامی استان از کشف شش فقره سرقت به عنف طالجات کودکان و 
دستگیری سارقان در خراسان جنوبی خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس ، سرهنگ مجید شجاع اظهار کرد: با اعالم یک فقره سرقت به عنف 
طالجات کودکان در شهرستان قاین و پنج فقره سرقت در شهرستان بیرجند با 
همان شیوه و شگرد در 48 ساعت گذشته تیم های ویژه اطالعاتی و عملیاتی برای 
دستگیری سارقان فعال شدند . وي ادامه داد : با اقدامات فني و پلیسي تیم گشت 
ویژه یگان امداد شهرستان نهبندان یک دستگاه خودروی پژو 405 را که در حال 
تردد در محور نهبندان به سمت  زاهدان  بود شناسایی کردند که اقدامات الزم در 
خصوص توقیف خودرو انجام شد که در بازرسی انجام شده از خودرو مقداری از 
طالجات سرقتی کشف شد که راننده و سرنشین خودرو دستگیر و به پلیس آگاهی 
نهبندان منتقل شدند. وی بیان داشت : متهمان دستگیر شده توسط مالباختگان 
شناسایی شدند و به شش فقره سرقت به عنف طالجات کودکان اعتراف کردند .

دو کشته و چهار مجروح در تصادفات جاده ای استان

رئیس پلیس راه استان گفت: تصادفات محورهای طبس و قاین دو کشته و چهار مجروح 
برجای گذاشت. سرهنگ حسین رضایی، اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110مبنی بر تصادف در محور  طبس- دیهوک، بالفاصله مأموران پلیس راه و گروه امداد 
به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران در بررسی صحنه مشاهده کردند که یک 
دستگاه سواری سمند با موتور سیکلت برخورد کرده است که راکب موتور در دم کشته شد. 
در این سانحه؛ راننده خودرو و سرنشین موتور سیکلت نیز به شدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شدند که کارشناسان علت این حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده خودرو سمند 
به دلیل انحراف به چپ اعالم کردند. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: در محور 
قاین-زیرکوه نیز بر اثر برخورد یک دستگاه پژو 405 با یک دستگاه موتور سیکلت؛ راکب 
موتور به علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. 
سرنشین موتور سیکلت و راننده پژو405 نیز در این سانحه مجروح شدند،که کارشناس 

پلیس راه علت تصادف را تغییر مسیر ناگهانی از سوی راننده موتورسیکلت اعالم کرد.

توقیف اتوبوس با 13میلیون ریال خالفی 

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه اتوبوس با خالفي 
پایگاه  به گزارش خبرنگار  داد.  ریال خبر  13میلیون و850 هزار 
خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: 
در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران پلیس 
راه »قاین« هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه اتوبوس 
را در محور »قاین-بیرجند« به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف 
کردند. وي افزود: پس از توقف این خودرو و استعالم به دست آمده، 
مشخص شد خودرو داراي مبلغ 13میلیون و850 هزار ریال خالفي 
معوقه است. سرهنگ رضایی خاطر نشان کرد: برابر ماده 8 قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي از تردد خودرو هاي متخلف با خالفي 
بیش از 10 میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف 

خواهند شد که طبق همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.

کشف 82 میلیونی کاالی قاچاق در »قاین«

فرماندهي انتظامي شهرستان قاین، از توقیف دو دستگاه اتوبوس 
حامل کاالی قاچاق به ارزش 82 میلیون ریال در این شهرستان 
خبرداد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ علیرضا 
امیر آبادی زاده با اعالم این خبر گفت: مأموران ایست و بازرسی 
قاین دراجراي طرح ممنوعیت ورود کاالي قاچاق، به دو دستگاه 
بود  بلوچستان عازم خراسان رضوی  و  از سیستان  اتوبوس که 
مشکوک و خودروها را جهت بازرسي متوقف کردند. وي افزود: 
مأموران در بازرسي از خودرو ها، هزار و 147 قلم لوازم آرایشی-
و  انبه  کیلوگرم   150 خارجی،  برنج  گرم  کیلو  بهداشتی،320 
150ثوب البسه قاچاق که فاقد هرگونه اسناد گمرکي بود را کشف 
و دو نفر  متهم را دستگیر کردند. وی بیان داشت:کارشناسان ارزش 

ریالي کاالی قاچاق کشف شده را 82 میلیون ریال برآورد کردند.

کشف محموله قاچاق 70 کیلویی توسط 
مرزبانان 

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی 
تربیتی - تحصیلی هادی
تحت نظارت بهزیستی خراسان جنوبی

اولین و بزرگ ترین مرکز تخصصی مشاوره و خدمات روانشناختی تربیتی- تحصیلی 
در قالب بازی درمانی

- پیشگام در ایجاد فضای خالق رفتاری
- آموزش مهارت آموزی

- برگزاری دوره های تخصصی
 آموزشی - رفتاری
- موسیقی درمانی

- هماهنگی جسمی، حرکتی، ادارکی
- برگزاری انواع تست های روانشناختی

 )وکسلر، ریون، MMPI و ...
- قصه گویی و شخصیت پنداری

- اختالالت یادگیری 

مسئول فنی: 
دکتر تکتم سادات طباطبایی با همکاری 

دکتر سمانه سادات طباطبایی
آدرس: جمهوری 19، میدان شهید سندروس

جنب درمانگاه ولی عصر )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( 
  دارالشفاء فاطمه زهرا )سالم ا... علیها(

شماره تماس: 05632227306 - 09357664311
http://telegram.mr/yourchildrenspark

پزشک متخصص داخلی: آقای دکتر همراز همه روزه از ساعت 19 الی 23
پزشک متخصص گوش و حلق و بینی: خانم دکتر سجادی نژاد 

فقط روزهای پنجشنبه از ساعت 18/30
پزشک عمومی: آقای دکتر فاتح جوان همه روزه از ساعت 19 به بعد

دندانپزشکی: آقای دکتر دهقانی فقط روزهای پنجشنبه از ساعت 19 الی 
20/30

پرستاری : شامل تزریقات، پانسمان، سرم تراپی، کنترل قند خون ، فشار 
خون ، نوار قلب

آدرس: مجتمع مسجد توحید     تلفن: 32431932

خدمات درمانگاه خیریه امام جعفر صادق )ع( توحید

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و ۶    

حمل  اثاثیه منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159۶390۶5 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

 شروع ثبت  نام مقطع کاردانی موسسه آموزش عالي هرمزان بیرجند برای سال تحصیلی 95-96 

زمان ثبت نام: از چهارشنبه 95/02/22 تا چهارشنبه 95/02/29 

با مراجعه به سایت سنجش به نشانی

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
05632425151  

32425252  
bir-hormozan.ac.ir  www.sanjesh.org  
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مدیر امور آب و فاضالب روستایی بیرجند هشدار داد:

زنگ خطر بی آبی در روستاها
 به صدا درآمد

فاضالب  و  آب  امور  مدیر  نژاد  صفوی  مالیی- 
مصرف  بررسی  کرد:  عنوان  بیرجند  روستایی 
مشترکان در 6 دوره سال 94 نشان می دهد متوسط 
 18 مشابه  مدت  به  نسبت   94 تابستان  در  مصرف 
درصد افزایش داشته است که با توجه به وضع منابع 
آبی و تاسیسات موجود فقط با رعایت الگوی مصرف 
و صرفه جویی می توان از قطعی آب جلوگیری کرد.

به گفته وی با خشک شدن منابع آب کشاورزی در 
برای  آبرسانی  از شبکه  مشترکان  از  برخی  روستاها 
حالیست  در  این  و  کنند  می  استفاده  باغات  آبیاری 
که انشعاب آب فقط برای مصارف شرب و بهداشتی 
واگذار گردیده و استفاده غیر از آن تخلف محسوب 
می شود. وی تصریح کرد: استفاده از آب شرب در 
ساخت و سازها و پروژه های سنگ فرش معابر نیز 
بدون مجوز و توجه به ظرفیت شبکه سبب افت فشار 
و قطعی آب در برخی شبکه های روستایی می شود.

ورک شاپ »حروف نگاری«
 در بیرجند برگزار شد

با  اردیبهشت  و16   1٥ نگاری  حروف  شاپ  ورک 
سرعت  و  استان  هنرمندان  در  انگیزه  ایجاد  هدف 
منظور  به  همچنین  و  کار  اجرای  در  مناسب  عمل 
و  نقاشیخط  پنجمین جشنواره  برگزاری  زمینه سازی 

حروف نگاری رضوی در خراسان جنوبی برگزار شد.

نرخ مشارکت اقتصادی بانوان 
خراسان جنوبی به ۱۷ درصد رسید 

تسنیم- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با 
اشاره به نقش زنان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی بانوان خراسان 
جنوبی 1۷.1 درصد است. شریفی افزود: نرخ مشارکت 
اقتصادی بانوان استان 1۷.1 درصد است و همچنین بر 
اساس آمار و اطالعات سال گذشته 11 هزار 622 نفر 
از زنان استان در بخش دولتی و 29 هزار و 186 زن در 

بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند.

دهکده گیاهان دارویی در
 خراسان جنوبی تاسیس می شود 

تسنیم - رئیس جهاد دانشگاهی استان گفت: آموزش 
روستائیان، بازاریابی، تکمیل فرآیند تولید و افزایش سهم 
کشاورز از بازار فروش، هدایت پایان نامه های دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و ایجاد یک مرکز نمونه گردشگری 
در حوزه گیاهان دارویی بومی از اهداف ایجاد دهکده 
گیاهان دارویی است. صادقی، گفت: احداث این دهکده 
نیازمند حمایت جدی مسئوالن است چراکه به تنهایی و 

عدم کمک دیگر سازمان ها عملیاتی نیست.

ثبت سروهای کهنسال در فهرست 
میراث طبیعی - ملی 

رضایی کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل میراث 
نوغاب  کهنسال  سروهای  گفت:  استان  فرهنگی 
پسکوه قاین در فهرست میراث طبیعی- ملی ثبت شد.

آبرسانی به ۱۰ روستای درمیان امسال 
به بهره برداری می رسد   

تسنیم - بشیری زاده فرماندار شهرستان درمیان گفت: 
تا پایان امسال آبرسانی به 1۰ روستای بخش قهستان 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد.

امسال 3۱ میلیارد ریال زیان باغداران 
استان پرداخت مي شود

خراسان  کشاورزي  جهاد  بیمه  صندوق  -مدیر  ایرنا 
جنوبي گفت: 31 میلیارد ریال زیان باغداران استان 
تا پایان دي ماه 139٥پرداخت مي شود.جواد غنچه،  
افزود: براي بيمه دام و محصوالت كشاورزي يك سوم 
آن توسط بيمه گذار و بقيه توسط دولت پرداخت مي 
شود كه علت تاخير در پرداخت غرامت كشاورزان و 

 دامداران نبود اعتبار سهم دولت است.
ویزیت روزانه 6۰۰ نفر در کلینیک 

بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند  
رضا)ع(  امام  بیمارستان  معاون  آذرکیش  فارس- 
کلینیک  در  نفر   6۰۰ روزانه  ویزیت  از  بیرجند 
تخصصی این بیمارستان خبر داد و گفت: بیشترین 

مراجعه در بخش ارتوپدی است.

مرمت جاده بزرگترین معدن استان  
فارس- فرجامی فرد فرماندار خوسف با اشاره به وضع 
قلعه زری  معدن  بصیران-  سرچاه-  جاده  نامناسب 

گفت: جاده بزرگترین معدن استان مرمت می شود.

انجام ۷۰ عمل جراحی چشم به دست 
پزشکان نورآوران سالمت

صدا و سیما - پزشکان بنیاد خیریه نورآوران سالمت 
شعبه شرق کشور، ۷۰ عمل جراحی چشم را در قهستان 
انجام دادند. زرینی مدیر اجرایی این بنیاد گفت: از ابتدای 
فعالیت این کاروان از 21 فروردین امسال تاکنون در 
قهستان، هزار و 81۰ نفر در چشم پزشکی معاینه شدند 

که برای هزار و 1٥۰ نفر عینک رایگان تجویز شد.

افزایش حدود 22 درصدی مصرف 
گاز در خراسان جنوبی

صدا و سیما- دشتی مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 
مترمکعب  میلیون   ٥۰۰ و  میلیارد  یک   ،94 سال  در 
گاز طبیعی در بخش های خانگی، عمومی و تجاری، 
صنعت، نیروگاهی و حمل و نقل استان مصرف شد که 

حدود 22 درصد بیشتر از مصرف گاز در سال 93 بود.

آب ۱۰3روستاي نهبندان با تانکر 
سیار تامین مي شود

ایرنا - صادقي مدیر شرکت آب و فاضالب روستایي 
بودجه  جدي  کمبود  با  شرکت  این  گفت:  نهبندان 
براي آبرساني سیار روبروست و به 1۰3 روستا با دو 

هزار و 8۷9 نفر جمعیت با تانکر آبرساني مي شود. 

افتتاح نمایشگاه فرهنگی فلسطین 
در بیرجند  

فارس - کریمیان مدیر حوزه هنری خراسان جنوبی 
گفت: نمایشگاه فرهنگی و هنری به مناسبت هفته 

فرهنگی فلسطین در شهرستان بیرجند دایر شد.

نمایشگاه عفاف و حجاب در سرایان 
گشایش یافت  

در  حجاب  و  عفاف  نمایشگاه  گذشته  روز  فارس- 
ارشد  مسئوالن  حضور  با  سرایان  بهداشت  دانشکده 

شهرستان گشایش یافت.

به مناسبت و به يادبود چهره ماندگار تعليم و تربيت كشور مرحوم دكتر شکوهی و گراميداشت نهم ارديبهشت روز جهانی روانشناسی 
و مشاوره جلسه اعضای سازمان نظام روانشناسی استان امروز دوشنبه ساعت 19 در محل دانشکده روانشناسی واقع در خيابان 17 شهريور

 برگزار می شود. در اطالعيه سازمان نظام روانشناسی استان از اعضا دعوت شده در اين جلسه حضور يابند.

جلسه اعضای سازمان نظام  روانشناسی استان امروز برگزار می شود

یادواره شهدای دانش آموزی استان خراسان 
وزیر  معاون  حضور  با  مراسمی  در  جنوبی 
آموزش و پرورش در بیرجند برگزار شد. به 
وزیر  معاون  باقرزاده،  علی  تسنیم،  گزارش 
یادواره  در  گذشته  روز  پرورش  و  آموزش 
خراسان  سوادآموزی  و  آموز  دانش  شهدای 
جنوبی اظهار کرد: روح مطهر همه شهیدان 
به خصوص 1۷6 شهید نهضت سواد آموزی 
کشور در این یادواره حضور دارد.وی با اشاره 
به شهدای سواد آموز خراسان جنوبی افزود: 
آموزی  سواد  شهید   2 جنوبی  خراسان  در 
شهید سید احمد قاسم زاده و شهید عباسعلی 
قاسمی اول وجود دارد که باعث افتخار این 
همه  عقیده  کرد:  بیان  وی  هستند  استان 
زنده هستند  این است که همه شهدا  بر  ما 
خدا  راه  در  که  کسانی  کنیم  تصور  نباید  و 
کشته شده اند و آنها زنده هستند و در بین ما 
بوده و برای ما دعا می کنند.باقرزاده با اشاره 
شهیدان  کرد:  تصریح  شهدا  بودن  زنده  به 

و  اسالم  حق  در  ما  که  بدی هایی  برابر  در 
امام و شهدا می شود رنج  امام و آرمان های 

امام  از  دفاع  با  باید  ما  و  می کشند  فراوانی 
و آرمان های امام شهدا را خشنود کنیم.وی 
خاطرنشان  کشور ها  ملی  سرود  به  اشاره  با 

کرد: سرود ملی هر کشور عصاره افتخارات 
دلیل  به  کشور ها  تمام  و  است  کشور  آن 

ایستاده  را  سرود  این  کشورشان  به  احترام 
المللی  بین  عادت های  از  این  و  می خوانند 
و  آموزش  وزیر  است.معاون  خوب  بسیار 

جمهوری  ملی  سرود  به  اشاره  با  پرورش 
اسالمی ایران یادآور شد: در سرود ملی ایران 

می پیچد  جهان  گوش  در  شهدا  بلند  فریاد 
کشور  شهیدان  خون  میراث  سرود  این  و 
از  باید  اظهار کرد: هر کسی  باقرزاده  است. 

و  کند  دفاع  و  پشتیبانی  گرانبها  میراث  این 
این  پایه های  تأمل کنیم که  به درستی  اگر 
امام  تنظیم می شود شرمنده  انقالب چگونه 
امام و شهدا نخواهیم شد.وی  آرمان های  و 
افزود: ارکان هر ملتی جریان و تولید نهضت 
علم است و علم عنصر جاودانگی ملت ها و 
کشور  تمدن ها  این  از  یکی  و  تمدن هاست 
ایران زمین است و همچنین رمز جاودانگی 
بیان  وی  است.  ایرانیان  دوستی  علم  ایران 
کرد: امروز اگر رسالت ما ادامه خون شهیدان 
پیروز  زمینه ها  در همه  ما  قطعا کشور  باشد 
است و همه مردم چه معلم باشند چه دانش 
آموز باید رسالتشان در همین راستا باشد و در 
مسیر شهیدان حرکت کنند. باقرزاده با بیان 
زندگی  تاکنون  نتوانستیم  ما  متأسفانه  اینکه 
شهیدان را مستندسازی کنیم، تصریح کرد: 
گنجینه بزرگ فرهنگی ما در دوران 8 سال 
دفاع مقدس شکل گرفته است و پرداختن به 

آن وظیفه همه ماست.

یادواره شهدای دانش آموز خراسان جنوبی برگزار شد 

روایت غم انگیز مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان از وضع صنایع

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی با 
بیان اینکه 2۷.36 درصد از واحدهای مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان تعطیل شده است، گفت: نقدینگی 
٥4 واحد تولیدی که شامل 6۷ درصد است سبب تعطیلی 

واحدهای تولیدی خراسان جنوبی شد.
به گزارش تسنیم، عباس جرجانی اظهار کرد: ٥۰ درصد 
واحدهای صنعتی خراسان جنوبی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی مستقر و 6٥ درصد این صنایع وابسته به صنعت 
 6۷( تولیدی  واحد   ٥4 اینکه  بیان  با  است.وی  ساختمان 
افزود:  شدند،  تعطیل  نقدینگی  مشکل  دلیل  به  درصد( 
13 واحد تعطیل مشکل بازار فروش، ٥ واحد مشکل حل 
واحد  و 3  اولیه  مواد  تأمین  واحد  بین شرکاء، 6  اختالف 

ماشین  فرسودگی  مشکل  جنوبی  خراسان  شده  تعطیل 
آالت است. وی گفت: 2۷.36 درصد از واحدهای مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی تعطیل شده 
صنعتی  واحد   3۰6 تعداد  از  اینکه  بیان  با  است.جرجانی 
دارای پروانه بهره برداری خراسان جنوبی 81 واحد تعطیل 
از ٥۰  با ظرفیت کمتر  واحد  به 69  نزدیک  افزود:  است، 
درصد و 118 واحد با ظرفیت بین ٥۰ تا ۷۰ درصد و بیش از 
38 درصد واحدها با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد فعالیت دارد.

وی از پاالیش شهرک های صنعتی تا دو ماه آینده خبر داد 
و اظهار کرد: به روزرسانی آمار واحدهای صنعتی خراسان 
شرکت های  و  می شوند  پاالیش  آینده  ماه  دو  تا  جنوبی 
پخش که از شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی 

مجوز داشته اند، در آمار واحدهای فعال است. مدیر عامل 
شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
سردخانه ها و سیلوها طبق قانون و بر اساس دستورالعمل 
وزارت صنایع و جهاد کشاورزی جزو پروانه بهره برداری 
است، گفت: بیشترین آمار تعطیلی مربوط به سال های 91 
و 92 است و از تعداد 1٥٥ واحد تولیدی شهرک صنعتی 

بیرجند 4۰ واحد تعطیل است.
جرجانی با بیان اینکه  ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار 
ملی در سال های 92 ،93 و 94 به واحدهای صنایع کوچک 
و متوسط خراسان جنوبی اختصاص یافته است، افزود: در 
این راستا سال گذشته 1۷ مورد از واحدهای صنعتی تعطیل 
برگشتی  بدهی، چک  اینکه  بیان  با  وی  شد.  اندازی  راه 

و بهره مالکانه همه دست در دست هم داده اند تا افراد 
نتوانند تسهیالت دریافت کنند و جذب اعتبارات به درستی 
صورت نگیرد، اظهار کرد: عارضه یابی واحدهای صنعتی 
فعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی 
با استفاده از مشاوران متخصص و توانمند انجام شد. مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی گفت: 
می کنند،  فعالیت  ظرفیت  درصد   ٥۰ زیر  که  واحدهایی 
همیشه در معرض خطر هستند و تالش ما بر این است 
تا این واحدها با افزایش تولید حداقل نقطه سر به سر را 
رد کنند. جرجانی افزود: سرمایه گذاران باید ما را در رفع 
که  باشند  داشته  انتظار  نباید  و  کنند  همراهی  مشکالت 

تمامی مشکالت را به تنهایی رفع کنیم.

فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه باید تالش شود تا 
ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای خراسان جنوبی 
کاهش پیدا کند، گفت: شوراها هنگامی موفق هستند که 
سرمایه اجتماعی را در خدمت و در قالب مسائل سیاسی قرار 
ندهند. به گزارش تسنیم، علی ناصری در دیدار با اعضای 
مقدسی  نماد  شورا  کرد:  اظهار  بیرجند  شورای شهرستان 
است زیرا صدای مردم در جامعه از کوچکترین واحد یعنی 

روستا به گوش مسئوالن می رسد.وی با بیان اینکه شوراها 
برای حل مشکالت مردم روستا و رشد استان ایفای نقش 
می کنند، افزود: با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری 
اهداف اقتصاد مقاومتی را همراه با اقدام و عمل با توانمندی 
در تحقق این شعار درخواست کردند.ناصری با بیان اینکه 
گوش  به  را  مردم  مشکالت  تا  کنند  تالش  باید  شوراها 
مسئوالن برسانند، افزود: تا امروز 4 دوره شوراهای اسالمی 

در شهر و روستاها شکل گرفته و در آستانه پنجمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی هستیم و شوراها صدای گویای  
مردم هستند.ناصری با بیان اینکه باید برای آینده بهتر مردم 
برنامه ریزی کنیم، افزود: در روستاهایی که پایه و مبنای 
تولید وجود دارد در زمینه تولید پرداخته شود و تالش کنیم 
شأن و کرامت مردم حفظ شود. وی با بیان اینکه در روستاها 
ساخت و سازهای غیر مجاز باید کاهش یابد، اظهار کرد: در 

انجام طرح های هادی در روستا باید دقت الزم صورت گیرد 
و مسائل حاشیه نشینی و معضالت آن را باید کاهش دهیم. 
وی گفت: شوراها باید گزارشات منظم خود را به مردم ارائه 
دهند و مردم را در صدر برنامه خود بدانند تا ارتباط بیشتر 
میان آنها و مردم برقرار شود. ناصری افزود: نباید به سراغ 
ساخت و ساز غیر مجاز برویم که در این راستا باید تدابیر 

الزم انجام شود.
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ساخت وسازهای غیرمجاز در روستاها متوقف می  شود 
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بِالَمواِعِظ تَنَجلي الَغفلَُة؛

با اندرزهاست كه پرده غفلت كنار می  رود.
غرر الحكم، ح4191

مجلس به سمت الریجانی کشیده  می شود

مسعود پزشکیان اظهار داشت: باتوجه به اقدامات ممتاز 
نظر به  گذشته،  مجلس  در  دکتر الریجانی  ارزنده   و 
ایشان کشیده خواهد شد.  به سمت  آید مجلس  می 
نماینده ارومیه خاطرنشان کرد: البته باتوجه به اینکه 
اختیار در  را  اکثریت  طلبان  اصالح  دوره  این   در 
گرفته اند، قاعدتا فضا به سمت آقای عارف هم هست، 
اما نمی توان از اقدامات بزنگاه اقای الریجانی برای 
دولت چشم پوشی کرد. وی افزود: امسال سال آخر 
دولت روحانی است، بنایراین ریاست مجلس را هم باید 
کسی برعهده بگیرد که بتواند دولت را همراهی کند.
پزشکیان در مورد احتمال ائتالف عارف و الریجانی 
مورد  این  در  و الریجانی  عارف  آقایان  ظاهرا  گفت: 
و بحث ریاست مجلس دیدار کرده اند، اما نمی دانم 

خروجی آن جلسه چه بوده است.

نوبخت خطاب به منتخبان مجلس دهم: 
اسلحه شما میکروفن های شماست

در  حضور  با  دولت  سخنگوی  نوبخت  محمدباقر 
همایش فرآیند قانون گذاری با حضور منتخبان مجلس 
میکروفن های  شما  اسلحه  کرد:  خاطرنشان  دهم 
صدای  خارجی  شبکه های  همه  زمان  هم  شماست. 
شما را می شوند. اینکه خدا تاکید کرده سخن احسنت 
حرف ها  برخی  کردن  جمع  خداست.  کالم  بگوئید 
حیثیت  کالم  در  باشید  داشته  مراقبت  است.  سخت 

کسی را نبرید و از واژگان مثبت استفاده کنید.

رفتن »سرافراز« از صداوسیما قطعی شد؟

»پایش« شده که رفتن سرافراز از صداوسیما قطعی 
است و دلیل این امر را تشدید بیماری او عنوان کرده 
تغییر سرافراز،  با قطعی شدن  اکنون  است:  نوشته  و 
خبرها حکایت از انتصاب دکتر علی عسگری به سمت 
ریاست بزرگترین رسانه کشور دارد. گفته می شود حکم 
انتصاب علی عسگری بزودی اعالم خواهد شد. وی 
استاد  و  سازمان صداوسیما  فنی  معاون  این  از  پیش 
وی  سرافراز،  آمدن  با  اما  بود  سازمان  این  دانشکده 
همانند دیگر معاونان سازمان از سمت خود برکنار شد.

اعتراض منتخبان مجلس دهم به عارف

رئیس  با  دهم  مجلس  نمایندگان  دیدار  جلسه  در 
جمهور، مجری جلسه، عارف را نماینده منتخبین برای 
سخنرانی خواند اما یکی از نمایندگان به اعتراض بلند 
خود  از  نمایندگی  به  را  ایشان  ما  کرد  اعالم  و  شده 
جلسه  ادامه  در  ایم.  نکرده  انتخاب  سخنرانی  برای 
عارف با بیان اظهارات تندی، عملکرد مجلس نهم را 
زیر سوال برد وی با بر شمردن مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی در کشور اعالم کرد که مجلس برای رفع 
این مشکالت کاری انجام نداده است و مردم در سال 
۹۲ به تدبیر و امید رای داده و در سال ۹۴ نیز تدبیر 
و امید را برای حل مشکالتشان برگزیده اند. اظهارات 

وی باعث اعتراض منتخبین حاضر در جلسه شد.

انتقادهای منتخبان مجلس دهم از دولت

منتخبان مجلس دهم در اولین جلسه خود با سخنگوی 
دولت، انتقادات شدیدی را به عملکرد اقتصادی دولت 
وارد کردند و به نظر می رسد رویای روی کار آمدن 
مجلس وکیل الدوله تعبیر نشد. فالحت پیشه با انتقاد از 
عدم ارائه الیحه ای مستقل در خصوص برنامه ششم 
ارائه نشود، وظایف  اگر الیحه مستقل  توسعه، گفت: 
و اهداف مشخص نیست و قابل نظارت نیز نخواهد 
دولت  اقدام  این  نیز  الیگودرز  نماینده  خدابخش  بود. 
بودجه  و  برنامه  قانون  را کلک رشتی خواند و گفت: 
صراحت دارد که دولت باید الیحه ۵ ساله ششم را به 
مجلس ارائه کند اما دولت الیحه احکام ارائه داده است. 
منتخبان دیگر نیز نسبت به اقدام دولت در کاهش تورم 
انتقاد و اعالم داشتند سرعت کاهش  به قیمت رکود 

تورم با سرعت تعطیلی کارخانه ها برابر است.

فرار سرکردگان داعش از عراق به سوریه 

رئیس شورای منطقه »حدیثه« در غرب استان االنبار 
سرکردگان  و  فرماندهان  از  شماری  که  کرد  اعالم 
به  االنبار  غربی  مناطق  از  داعش  تروریستی  گروه 
اراضی سوریه فرار کرده اند.بمباران مواضع داعش در 
استان االنبار، سرکردگان این گروه تروریستی را وادار 
به فرار از این منطقه کرده است.الحدیثی با اعالم این 
خبر افزود: نیروی هوایی ارتش عراق در حمالت خود 
به مواضع داعش بر بمباران خطوط ارتباطی داعش 

میان االنبار و اراضی سوریه متمرکز بوده است.

 هر وقت بخواهیم رزمایش می دهیم

برای  گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
هیچ  نفوذ،  تحت  مناطق  در  رزمایش ها  برگزاری 
محدودیتی نداریم. سردار حسین دهقان با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حق حاکمیت 
فارس  خلیج  های  آب  بر  ایران  اسالمی  جمهوری 
اسالمی  جمهوری  گفت:  عمان  دریای  از  بخشی  و 
بین الملل  حقوق  از  فراتر  زمینه  ای  هیچ  در  ایران 
آزاد  و  منطقه ای  ساحلی،  های  در  آب  شده  تعریف 
دنیا ادعایی ندارد. دهقان تاکید کرد: آنچه که امروز 
آمریکایی ها و به تبع آن عربستان و کشورهایی که 
هیچ  دارند  ادعا  می کنند  حکومت  عربستان  پول  با 

منفعتی برای آنان نخواهد داشت.

زمان گذار از اجماع دو جناح و تالش 
برای اجماع سه جناح است

از  بعد   معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، یک روز 
منتخبین  با  دولت  مشترک  نشست  اولین  برگزاری 
دو  اجماع  از  گذار  زمان  فرارسیدن  از  دهم  مجلس 
جناح و تالش برای اجماع سه جناح سخن به میان 
دو  به  اشاره  با  یادداشتی  در  ابوطالبی  حمید  آورد. 
انتخابات و رویداد بزرگ سیاسی در دو مقطع خرداد 
۹۲ و اسفند ۹۴ به موضوع ریاست آتی مجلس دهم 
اشاره کرده و از آن به عنوان تکانه سوم نام برده است 
سامان  در  نخبگی  حوزه  ورزی  سیاست  در  باید  که 

دهی کرسی های خبرگان و مجلس صورت پذیرد.

 ) ادامه از صفحه اول ( 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص 
سفرهای نوروزی این نکته را نیز متذکر 
شدند که اگرچه آمار تلفات تصادف های 
جاده ای کاهش یافته است اما آمار تلفات 
و  انتظامی  نیروی  و  باالست  همچنان 
کنند،  تالش  باید  مسئول  دستگاههای 

این آمار به  طور مستمر کاهش یابد.
اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
موضوع »امنیت اخالقی« و دغدغه های 
مردم در این زمینه،  از موضوعات مهمی 
است که باید مورد توجه نیروی انتظامی 
و  شرارتها،  اعتیاد،  گفتند:  گیرد،  قرار 
امنیت  تهدید  موجب  ها،  هنجارشکنی 
جسمی، جانی و اخالقی جامعه می شوند، 
دیدگاههای  از  استفاده  با  باید  بنابراین 
صاحب  و  متفکر  انسانهای  کارشناسانه 
نظر به خصوص در درون نیروی انتظامی، 
برنامه ریزی  این مسائل،  با  برای مقابله 

ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  کرد.  دقیق 
مربوط  در موضوعات  خاطرنشان کردند: 
ریزی  برنامه  از  بعد  اخالقی،  امنیت  به 

صحیح،  و  عقالنی  مستحکم،  دقیق، 
یا افراد  برخی  مخالفت  به  نباید   دیگر 
فضاسازی های رسانه ای توجه شود بلکه 

باید با توکل بر خدا کار را پیش برد.

کاماًل  تصویر  یک  گیری  شکل  ایشان 
ذهن  در  را  انتظامی  نیروی  از  مطلوب 
کردند:  تأکید  و  دانستند  ضروری  مردم 

باید تصویر یک »یار مهربان و مقتدر« 
از نیروی انتظامی، در ذهن مردم ترسیم 
افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر  شود. 
رحمی«،  بی  بدون  قاطعیت  و  »اقتدار 

و  بهنگام  »حضور  درونی«،  »سالمت 
مردم«،  به  کمک  و  »عطوفت  سریع«، 
که  هستند  عواملی  گرایی«  »قانون  و 
نیروی  از  مثبت  تصویری  ارائه  موجب 
روند  انقالب  رهبر  شد.  خواهد  انتظامی 
تالشهای  وجود  با  را  کشور  پیشرفتهای 
۳۷ ساله دشمنان، »خوب« و »مداوم« 
اسالمی  نظام  افزودند:  و  کردند  ارزیابی 
به  را  دشمنان  بینی  ملت،  پشتوانه  به 
دشمنان  سعی  و  است  مالیده  خاک 
اختالف  و  بدبینی  ناامیدی،  ایجاد  برای 
از  آنها  عصبانیت  در  نیز  کشور  در 

پیشرفتهای ایران، ریشه دارد.
همه  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
مسئوالن و مردم را به مراقبت از وحدت 
افزودند:  و  فراخواندند  کشور  در  موجود 
ایجاد دو جریانی، دو فرقه ای و دو قطبی 
دشمن  که  است  مهلکی  های  ضربه  از 

به دنبال آن است.

بازدید فریدون آسرائی از موسسه حضرت علی اکبر )ع(عکس روز 

 دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی است ؛ همه مراقب باشند

الریجانی:برجام ایجاد فرصت های جدید است
 

با  هسته ای  توافق  به  نباید  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  رییس 
تلخکامی و نگاه منفی  نگریست، گفت: این صحنه، صحنه ای 
است که در آن روشنایی موج می زند بلکه باید استفاده صحیح 
از این فرصت، زمینه های رونق و حرکت های پرشتاب اقتصادی 
اقتصادی،  قدرت  افزایش  افزود:  الریجانی  کنیم.  فراهم  را 
پیشرفت در علوم و فناوری های جدید و نقش آفرینی در تحوالت منطقه ای می تواند 

جایگاه جدیدی را برای ایران در منطقه و سطح بین المللی تبیین کند.

باهنر:خیلی از نمایندگان چندماه بعد ورود به مجلس می گویند نانت نبود،آبت نبود که نماینده شدی؟!
 

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در مصاحبه ای گفت: من می خواهم ادعای بسیار بزرگی را مطرح کنم و بگویم ۹٠ درصد افرادی که 
وارد مجلس می شوند اصال نمی دانند وظیفه مجلس چیست. بسیاري از این نمایندگان هنگام ورودشان به مجلس تصورات دیگري دارند. من با دوستان 
شوخي مي کنم و مي گویم افرادي که براي نخستین بار نماینده مي شوند شش ماه اول بسیار سرحال و شاداب و فعال هستند اما چند ماه که مي گذرد پیش 
خودشان مي گویند نانت نبود یا آبت نبود مجلس آمدنت براي چه بود؟ در واقع بسیاري از این تصوراتي که اینها در دوران انتخابات از مجلس داشته و بر 

اساس آن شعارها و وعده اي انتخاباتي خود را تنظیم مي کردند اصال در مجلس عملیاتي نمي شود.

وزیر کشور: در بحث گشت نامحسوس کج فهمی شده است
 

تهران،  در  اخالقی  امنیت  گشت  فعالیت  تائید  با  کشور  وزیر 
با  برخورد  و  دارد  زیادی  وسعت  اخالقی  امنیت  گفت: گشت 
رحمانی  است.  گرفته  قرار  خاص  توجه  مورد  آن  بدپوششان 
فضلی گفت : با توجه به اخباری که از حضور نیروهای امنیت 
اخالقی در معابر تهیه و منتشر شد، بحث امنیت اخالقی به 
ویژه برخورد با بدپوششان دچار کج فهمی شد. او گفت: طرح، امنیت اجتماعی را دربر 

می گیرد و شورای تأمین نیز با حضور نیروهای امنیتی موافق است .

رهبر انقالب :   تصویر یک »یار مهربان و مقتدر« از نیروی انتظامی، در ذهن مردم ترسیم شود

7 روز دیگر 

مراسم نکوداشت 

پروفسور معتمدنژاد 
پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

2عدد دوربین دام دید در شب 
+  دستگاه DVR آنالوگ
310000            220000 تومان

   DVR دستگاه + LEDs  1 مگاپیسل دید در شب 24عدد AHD   2عدد دوربین دام
  AHD camera &        )مشخصات:  4 کانال + 4صدا + کیفیت FULL HD + منوی فارسی + تاریخ 
) HDMI +شمسی + دفترچه راهنمای فارسی

شماره تماس: 056-32341226-7 / 7874 714 0919
شرکت انرژی صنعت ایرانیان

دوربین مداربسته 

430000 تومان در فروش ویژه فقط 333000 تومان  
یک سال گارانتی

IP

جناب آقای حاج مهدی نوربخش 
سرکار خانم ریحانی 

ضمن تبریک اعیاد مبارک شعبانیه خدمت شما بزرگواران از اینکه با سعه صدر، خوش رویی و در کمال 
آرامش ما را در اردوی زیارتی، تفریحی شیراز همراهی نمودید از زحمات بی شائبه شما عزیزان 

صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد، امیدواریم در پناه ایزد متعال سالمت و پیروز باشید. 

مربیان ، دختران و دست اندرکاران خانه حضرت فاطمه )سالم ا... علیها( 
 وابسته به موسسه خیریه مهر ماندگار

به نام حضرت باریتعالی که حال بینوا دریاب حاال  
مرکز  حضرت علی اکبر )علیه السالم( را بیشتر بشناسیم )آشنایی و معرفی واحد ارتزوپروتز )ارتوپد فنی ((

 رشته ارتوپدی فنی )ارتز و پروتز ( یکی از شاخه های علوم توان بخشی است و شامل دو بخش ارتز )وسایل کمکی ( و پروتز )وسایل جایگزین ( می شود . این واحد در سال 1387 به منظور طراحی ، ساخت انواع کفش و 
کفی طبی ، زانوبند و کمر بند طبی ، دست و پای مصنوعی با حضور متخصصان فنی شروع به کار نمود. این مرکز در حال حاضر با حضور کارشناسان ارشد ارتزوپروتز به ارائه خدمات ذیل مشغول می باشد 

کفش و کفی های طبی - اصالح دفورمیتی های انعطاف پذیر و تطبیق با دفورمیتی های ثابت,بیماران دیابتی و ارتریت روماتوئید - کشیدگی های تاندونی ولیگامانی 
ارتزهای تحتانی، انواع AFo  - kAfo -  HkAFo ، ترموپالستیک و فلزی - ارتزهای شکستگی اندام - انواع ارتزهای اندام تحتانی برای کنترل کانتراکچر وعقب زدگی و اغرافات زانودر گیت 

ارتزهاي مفصل زانو و هیپ: Knee brace  براي جراحي هاي لیگاماني ACL , PCL  -Knee immobilizer - ارتزهاي ابداکشن بعد از جراحي هاي هیپ  
ارتزهاي  کودکان : - دررفتگي مادرزادي هیپ  -انوا ع دفورمیتي هاي مادرزادي -کفش هاي طبي  ویژه کودکان

ارتزهاي ستون فقرات: انواع CTO- LSO-  TLSO  فلزي و ترموپالستیکي- ارتزهاي ویژه استئوپروز -ارتزهاي  بعد از جراحي و شکستگي ها ي ستون فقرات 
ارتزهاي اندام فوقاني:  انواع ارتزهاي استاتیک و دینامیک براي دفورمیتي ها و فلج اندام فوقاني- ارتزهاي بعد از شکستگي و سوختگي

این مرکز افتخار دارد با توجه به تجربیات قبلی و استفاده از متخصصان این رشته خدمات فوق را با نازلترین قیمت در اسرع وقت به جامعه معلوالن ارائه نماید. آماردر سال 94 تعداد 329 نفر از خدمات آن به شرح ذیل بهره برده اند 

آمار خدمات وساخت ارتز وپروتز درسال 1394   

مشاورهپروتزکفش و کفیبریسمددجویان بهزیستیتعداد مراجعین

274551071575118

 شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002
 شماره کارت پاسارگاد : 5022291900043355  

تلفن موسسه : 32255050-32255080

آگهی فروش
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

در نظر دارد: به استناد مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره، یک واحد مسکونی 
ویالیی در خیابان حکیم نزاری 1 و یک واحد مسکونی آپارتمانی در پروژه نارنج 

خود را با مشخصات ذیل به قیمت توافقی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند برای قیمت پیشنهادی خود به دفتر تعاونی مسکن
 واقع در خیابان شهید آوینی، ابتدای خیابان نارنج 1 و 3 )روبروی نارنج 4( 

مراجعه فرمایند.
ضمنًا به منظور اخذ اطالعات و بازدید از محل با شماره ذیل تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس: 056-32408435

نوع ملک عرصه )مترمربع(آدرس ملکردیف
کاربری

میزان 
مالکیت

بیرجند، خیابان حکیم نزاری 1 1
)روبروی مقبره حکیم نزاری(

ملک مسکونی435/8
ششدانگ

ششدانگملک مسکونی90بیرجند، خیابان شهید آوینی، نارنج 23

تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 


