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 صدور ویزای اربعین در ۲۰ نقطه کشور

رئیس سازمان حج و زیارت با اعالم آغاز صدور 
نقطه   ۲۰ در  شهریور  از  اربعین  زیارت  ویزای 
پرداخت  با  زائران  تمامی  امسال  گفت:  کشور 
افزود:  اوحدی  شوند.  می  بیمه  تومان  هزار   ۱۵
هموطنان ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند 
انجام دهند، قدرت  نام نویسی  چرا که اگر زودتر 
انتخاب برای تعیین زمان خروج از کشور را دارند.

تغییر شرایط درخواست بیمه بیکاری

ثبت  گفت:  کار  وزارت  در  مسئول  مقام  یک 
درخواست های بیمه بیکاری به کاریابی ها واگذار 
می شود. با توجه به ثبت درخواست ها و حضور و 
غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری در کاریابی ها، 
امکان کشف اشتغال پنهان و تسریع در اشتغال 
این  واگذاری  نتایج  از  نیز  بگیران  مجدد مقرری 

خدمت به کاریابی ها است.

رئیس قوه قضائیه:
شرط گفتگوی حقوق بشری پاسخگویی

در قبال رفتارهای دوگانه است

دبیر کل موتلفه : 
تخریب دولت را حرام می دانیم ؛ 

در انتخابات ۹۶ نامزد اختصاصی داریم

حجت االسالم تقوی :
حزب بازی و سیاسی کاری 

خیانت به مردم است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه :  
درمانگاه امامزادگان باقریه 

هفته دولت به بهره برداری می رسد
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 افزایش ۲ میلیون تومانی پوشش بیمه فوت و حوادث بازنشستگان کشوری

صندوق بازنشستگی اعالم کرد: بر اساس تصمیم هیات دولت، مبلغ بیمه فوت و حوادث بازنشستگان و مستخدمین 
رسمی دستگاه های اجرایی از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. به گزارش مهر، این تصمیم در 
جلسه هیات دولت اتخاذ شد. براین اساس، هیات دولت اجرای بیمه فوت و حوادث بازنشستگان و مستخدمین رسمی 

دستگاه های اجرایی را پنج سال دیگر تمدید کرد و مبلغ آن را از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش داد.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی : 

سرمایه گذار داخلی 
باید بیش از این 

تکریم شود
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خروج توده 5 کیلوگرمی از بدن 

یک بیمار در  بیمارستان میالد 3

والیت فقیه
عامل وحدت 
در جامعه

نماینده مقام معظم رهبری در استان عنوان کرد :

صفحه 7

خیابان غفاری بیرجند
در انتظار یاری مسئوالن
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با تشکر از همه عزیزانی که 
در مراسم تشییع و تدفین شادروان

 مهدی کرباسچی
  شرکت نمودند به اطالع می رساند: جلسه سوم 

آن روانشاد امروز سه شنبه ۹5/5/1۹ از ساعت 5 
الی ۶ بعدازظهر در محل مصلی )هیئت ابوالفضلی( 
برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: 
کرباسچی ، اکبری و سایر بستگان

با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 شادروان علی شیوا 
»بازنشسته آموزش و پرورش« 

را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم 
امروز سه شنبه ۹5/5/1۹ ساعت 1۶ الی 17 از محل غسالخانه 
انجام می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: شیوا ، اعلم نژاد ، شهنیا ، فرخی  
ورقانی و سایر بستگان

با من سخن از درد مگو
صحبت از رفتن و یک فاصله نیست
سخن از اشک و غم و خاطره نیست
با من از غیبت طوالنی یک مرد بگو

چهارمین سالگرد درگذشت شادروان 

محمد تقی کاشانی
 را گرامی می داریم. روحش شاد و یادش جاودانه باد

احمد عبدالهی

دوست عزیز جناب آقای دکتر شهرام شیوا
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان علی شیوا 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای 

آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر و شکیبایی دارم.

شهرام  امیرافشاری

خاندان محترم شیوا
دوست عزیزم سرکار خانم مهشید شیوا
 مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می نمایم 
و از خداوند متعال علو درجات آن مرحوم و صبر و اجر بازماندگان 

را خواستارم.

هما سبزاری

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان حاج محمد امیرآبادیزاده 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه ۹5/5/1۹ از ساعت 1۶/30 الی 17/30 

در محل حسینیه حسینی امیرآباد بیرجند برگزار می گردد
 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های امیرآبادیزاده و سایر بستگان

خاندان محترم شیوا
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان  شادروان علی شیوا 

را از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده، خداوند متعال روح پاکش را با موالیش علی بن ابیطالب )ع( 
محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

غالمرضا بنی اسدی مقدم ، میثم بنی اسدی مقدم ، امیر بنی اسدی مقدم

جناب آقای کرباسچی و اخوان و فامیل محترم
داماد عزیزمان جناب آقای مهندس احسان کرباسچی

درگذشت اخوی و عموی بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم.

عبدالحمید بهنیا و خانواده

تقدیر و تشکر و تبریک

بدین وسیله ضمن تقدیر و تشکر از

 مدیر مسئول و کلیه زحمتکشان روزنامه آوای خراسان جنوبی

 که همواره همراه مردم بوده و به خوبی مشکالت و درد و رنج مردم را به سمع و نظر 
مسئوالن می رسانند، فرا رسیدن روز خبرنگار را حضور شما تبریک می گویم

 و موفقیت روز افزون تان را آرزومندم.

جعفری - از مخاطبین روزنامه مردمی آوای خراسان جنوبی

فروش ملک تجاری مسکونی
ملک شامل ۶ مغازه مساحت 1۹0 مترمربع و منزل مساحت ۲80 مترمربع چسبیده 

به مغازه ها بیرجند، حاشیه مدرس، نبش مدرس 10 )دو نبش( در موقعیت مکانی
 بسیار عالی برای مرتفع سازی، بازارچه  و موسسات مالی- اعتباری با ابعاد ۲8 متر 
حاشیه مدرس در عرض 17 متر- سند آزاد و آماده انتقال   قیمت با توافق طرفین

تلفن تماس: 0۹155۶1۹713 - 0۹151۶118۹7

شب ها تا 1۲/30 ارائه پذیرایی
با خرید از ما در قرعه کشی از جوایز نفیس 

30/000/000 ریالی ما شرکت نمایید.
3۲311717

کباب گوسفندی
رستوران برادران خزیمه )شمال شهر(

تاریخ قرعه کشی
 عید سعید غدیر خم
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لغو روادید ایران و جمهوری آذربایجان تکذیب شد

خبر لغو روادید میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان تکذیب شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، روز یکشنبه 17 مرداد برخی از رسانه اعالم کردند که در جریان سفر حسن 
روحانی رئیس جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان، بنابر تصمیم دو رییس جمهور، ویزای مسافرت آذربایجان برای شهروندان ایرانی و همچنین ویزای سفر به ایران برای شهروندان 
آذربایجانی لغو شد. اما شایان ذکر است جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی لغو روادید نکرده بلکه تنها تسهیالت روادید فرودگاهی را برای ایرانیان در نظر گرفته است.

ارتباطات  کار  تقسیم  از  ارتباطات  وزیر  معاون 
اربعین حسینی امسال بین ۳ اپراتور موبایل خبر 
وای فای  ارائه  اپراتور مسئولیت  و گفت: ۳  داد 
رایگان با هزینه خود در مسیر نجف تا کربال، 1۵ 
کیلومتری مرز مهران تا شلمچه و ارائه محتوای 

ویژه زائران را برعهده دارند.
آذری  محمدجواد  اعتبار،  عصر  گزارش  به 
برای  ارتباطات  وزارت  ویژه  تدابیر  از  جهرمی 
حسینی  اربعین  ایام  در  ارتباطات  برقراری 

امسال خبر داد و اظهار داشت: با تشکیل کمیته 
ارتباطات اربعین، هم اکنون مذاکرات بین ایران و 

عراق در این مورد در حال انجام است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: این کمیته متشکل 
اپراتورهای  و  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  از 
زائران  ارتباطات  کیفیت  بهبود  درصدد  موبایل 

اربعین امسال هستند.
وی تشریح کرد: در این باره طرف عراقی برای 
سال  به  نسبت  خود  شبکه  ظرفیت  افزایش 

گذشته قول مساعد داده است. شرکت ارتباطات 
بین المللی خود  نیز ظرفیت مدارس  زیرساخت 
ایرانی  موبایل  اپراتورهای  و  داده  افزایش  را 
کیفیت  بهبود  برای  را  مشترکی  اقدامات  نیز 
اقدامات  توضیح  با  داد. جهرمی  خواهند  انجام 
کارها  امسال  گفت:  ایرانی  موبایل  اپراتورهای 
بین سه اپراتور تقسیم شده است، به این ترتیب 
با  را  کربال  به  نجف  تمامی مسیر  اپراتور  یک 
خدمات وای فای رایگان و با هزینه خود پوشش 

می دهد. اپراتور دیگر، تأمین ارتباطات اینترنتی 
مناطق مرزی را برعهده دارد که این اپراتور در 
با هزینه  و شلمچه  مرز مهران  کیلومتری   1۵
خود وای فای رایگان ایجاد کند و اپراتور دیگر 
نیز مسئول ارائه خدمات محتوایی شده که برای 
مثال به زودی فراخوان اپلیکیشن نویسی اربعین 
اعالم می شود. وی گفت: امسال تالش کرده ایم 
ارتباطات، تولید محتوا  عالوه بر بهبود کیفیت 

برای زائرین کربال را نیز مدنظر قرار دهیم.

 ارائه اینترنت رایگان در راهپیمایی اربعین

پرداخت پاداش پایان خدمت
 فرهنگیان تا پایان شهریور

پاداش  پرداخت  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پایان  تا  بازنشسته  فرهنگیان  خدمت  پایان 
شهریورماه امسال خبر داد. به گزارش ایسنا، 
پاداش  پرداخت  زمان  درباره  فانی  علی اصغر 
پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی گفت: ما 
مطالبات حدود 94 درصد همکاران بازنشسته 
در سال 9۳ را پرداخت کرده ایم. وی افزود: تنها حدود ۵، 6 درصد از 
مطالبات سال 9۳ باقی مانده است. مطالبات سال 94 نیز هنوز پرداخت 
نشده است. وزیر آموزش  و پرورش با بیان اینکه بودجه 4۵00 میلیارد 
تومانی در ردیف های اعتباری دیده شده است، گفت: امیدواریم تا پایان 

شهریورماه پاداش پایان خدمت بازنشستگان را بپردازیم.

 موضع ایران درباره  لغو حج تغییر نکرده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صراحتا اعالم کرد: حج و عمره امسال 
برگزار نمی شود و از سرگیری دوباره ی آن ها در 
دستور کار ایران قرار ندارد. به گزارش ایسنا، علی 
جنتی شایعه های مربوط به احتمال از سرگیری 
عمره در سال 9۵ را قویا تکذیب کرد و گفت: 
تغییر  عمره  لغو  درباره ی  ایران  رسمی  مواضع 
کار  دستور  در  مطلقا  آن  از سرگیری  و  نکرده 
جمهوری اسالمی ایران نیست. جنتی با اشاره 
به کوتاهی دولت عربستان برای اجرای حکم دو مامور متعرض فرودگاه 
جده اظهار کرد: هرچند که این حکم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ایران قرار نگرفته، اما طبق وعده ی عربستان قرار بود آن دو 

مامور محاکمه شوند که آن حکم را بدرستی اجرا نکردند.

بیمه ها پیوند اعضای بدن را پوشش می دهند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در مصوبه امروز هیات 
اعضای  پیوند  بیمه ها  که  شد  دولت مصوب 
به گزارش  را تحت پوشش قرار دهند.  بدن 
حسن  ایسنا،  از  نقل  به  آنالین  جم  جام 
قاضی زاده هاشمی در حاشیه ی جلسه دیروز 
هیات دولت در جمع خبرنگاران با اعالم این 
به  نسبت  دارند  حق  مردم  کرد:  اظهار  خبر 
کمبود خدمات درمانی گله داشته باشند. البته گله ی ما از مردم بیشتر 
است زیرا ما کمبود زیاد داریم. وی در ادامه گفت: باید حوصله به 
خرج دهیم و تالش کنیم تا این کمبودها برطرف شود. ما کاستی ها 
را قبول داریم، ولی معتقدیم دولت و مجلس باید با کمک هم این 

مشکالت را رفع کنند.

با وجود ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر کافی بودن یک 
ازدواج،  تومانی  میلیون   10 وام  پرداخت  برای  ضامن 
را  می دانند  صالح  خود  آنچه  می دهند  ترجیح  بانک ها 
اجرایی کنند و توجهی به این دستورالعمل نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون 
قانون  در  مصوب  و  مجلس  پیشنهاد  براساس  تومان 
سوی  از  امسال  ماه  خرداد  اوایل  از  سال 1۳9۵  بودجه 
بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد و تا اول مردادماه 
فرصت داشتند تا تمامی سازوکارهای الزم برای اجرای 

این قانون را آماده کنند. گرچه نبود منابع کافی موجب 
شد تا بانک ها از ابتدای طرح این پیشنهاد مخالفت خود را 
اعالم کنند، اما به هرحال با ابالغ قانون موظف به انجام 
آن شدند. این در حالی است که در مدت گذشته از تکلیف 
به پرداخت وام 10 میلیونی همواره زوجین متقاضی این 
تسهیالت سرگردان بانک ها بوده و با مشکالت مختلفی 

در دریافت آن مواجه بوده اند.
صدور  با  پیش  چندی  مرکزی  بانک  حال  این  با 
مردادماه  اول  از  که  کرد  اعالم  بانک ها  به  بخشنامه ای 

به طور جدی تسهیالت 10 میلیونی را در دستور کار قرار 
داده و براساس آنچه اعالم شده به تقاضای زوجین پاسخ 
دهند، اما ظاهرا هنوز  شبکه بانکی براساس ایده آل های 
خود برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعالم شده ندارند.

مواجه اند  آن  با  زوجین  اکنون  که  چالشی  مهم ترین  در 
درخواست دو ضامن معتبر از سوی بانک ها برای پرداخت 
وام 10 میلیون تومانی است، آن هم در حالی که براساس 
بخشنامه بانک مرکزی وجود یک ضامن معتبر کافی بوده 

و نیازی به دو ضامن نیست.

 بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات این زوجین پاسوز تخلف بانک ها/ اجبار دو ضامن برای وام ۱۰ میلیونی
سازمان به صورت رایگان استفاده می کنند

جام جم آنالین -  مهرداد قریب مدیر کل در آمد 
اینکه  بیان  با  تامین اجتماعی،  بیمه سازمان  حق 
بگیران سازمان  بیمه شدگان و مستمری  تمامی 
تامین اجتماعی می توانند از خدمات بیمه ای این 
استفاده کنند، تصریح  رایگان  به صورت  سازمان 
کرد: سازمان تامین اجتماعی برای ارائه تسهیالت 
و  دولتی  مراکز  تمامی  با  شدگان  بیمه  به  ویژه 

دانشگاهی قراردادهایی را به امضا رسانیده است.

اصالحات دفترچه انتخاب رشته
 کاردانی فنی حرفه ای منتشر شد

مهر - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
در  رشته  انتخاب  دفترچه  جدید  اصالحات  گفت: 
آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی 
انتفاعی  غیر  عالی  آموزش  موسسات  و  ای  حرفه 
منتشر شد. توکلی افزود: با توجه کدرشته های جدید 
اعالم شده برای پذیرش در دوره کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر 
انتفاعی داوطلبانی که در این آزمون ثبت نام کرده 
اند می توانند تا پایان روز پنجشنبه ۲1 مرداد نسبت 

به اصالح فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

دیگر هیچ مدیر بانکی برکنار نمی شود

بیمه و شرکت های دولتی  بانک،   ایسنا - معاون 
زمینه  در  مشکلی  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
دریافتی های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد، 
گفت: دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده 
است. حسین قضاوی ،  در پاسخ به این سوال که 
دریافتی های  وضعیت  بررسی های  جریان  در  آیا 
مدیران بانکی ممکن است دور برکناری مدیران 
مدیران  برکناری  خیر،  گفت:  باشد؟  داشته  ادامه 

بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.

میانگین حقوق معلمان به 2میلیون
 و 380هزار تومان رسید

ایسنا - وزیر آموزش و پرورش از افزایش میانگین 
حقوق معلمان در سال جاری خبر داد. علی اصغر 
فانی گفت: میانگین حقوق از یک میلیون و ۲90 
هزار تومان در سال 9۲ به دو میلیون و ۳80 هزار 

تومان در سال 9۵ رسیده است.

رایزنی موالوردی برای تأمین بودجه برنامه 
ملی »توانمندسازی زنان سرپرست خانوار«

ایسنا - معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
با اشاره به طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست 
ملی  برنامه  تدوین  حال  در  اکنون  گفت:  خانوار 
هستیم و رایزنی های الزم را برای تأمین بودجه 
آن انجام می دهیم. شهیندخت موالوردی، با بیان 
سرپرست  زنان  توانمندسازی  جامع  طرح  اینکه 
می رسد،  ملی  سطح  در  اجرایی  مرحله  به  خانوار 
توانمندسازی  برای  را  موثری  الگوی  کرد:  اظهار 
زنان سرپرست خانوار ترسیم کرده ایم و قصد داریم 

آن را به کل کشور تعمیم دهیم.

محدودیت های بانکی، پس از برجام
 هر هفته در حال کاهش است

با  اکنون  هم  گفت:  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
بانک های کوچک و متوسط بین المللی در ارتباطیم و 
به سمت همکاری با بانک های بزرگ نیز در حرکت 
هستیم. به گزارش عصر اعتبار کمیجانی تصریح 
کرد:  کنار گذاشتن رفتار گذشته و حرکت به مسیری 
جدید زمانبر بود اما هم اکنون این موانع از سر راه 
برداشته شده و محدودیت ها کنار رفته و ما به صورت 
هفتگی شاهد توفیقات بیشتری در این راه هستیم .

خبر خوش برای بازنشستگان
 تامین اجتماعی

اجتماعی  تأمین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
درصدی   14 افزایش  از  ناشی  مابه التفاوت  گفت: 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان  سال 9۵  حقوق 
آنان  حساب  به  مرداد   ۲7 روز  اجتماعی  تأمین 
محمدحسن  ایسنا،  گزارش  به  شد.  خواهد  واریز 
و  بازنشستگان  پرداخت معوقات  درباره نحوه  زدا  
مستمری بگیران گفت: حقوق مردادماه بازنشستگان 
طبق روال از بیستم این ماه به حساب آنان واریز 
ماه  دو  مستمری  افزایش  مابه التفاوت  اما  می شود 
ابتدای سال )فروردین و اردیبهشت( بازنشستگان و 
مستمری بگیران به صورت جداگانه روز ۲7 مردادماه 

به حساب آنان در سراسر کشور واریز می شود.

تصمیمات ویژه مجلس درباره جذب نیرو

۳۳ نماینده مجلس با تهیه طرحی به دنبال ایجاد 
ممنوعیت جدید برای اشتغال اتباع خارجی در ایران 
و همچنین تعیین مسئولیت هایی برای ارگان های 
جذب  در  غیردولتی  بخش  و  شهرداری ها  دولتی، 
نیروی کار هستند. به گزارش افکارنیوز، کارشناسان 
می گویند طبق قانون کار باید بسیاری از مشاغلی 
در  آن هستند  انجام  به  قادر  ایرانی  کارجویان  که 
اختیار جوانان ایرانی قرار بگیرد و اشتغال اتباع بیگانه 

در این بخش ها ممنوع است. 

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

وانتی که غير قابل استفاده باشد نيازمنديم.
  09155614320 - چمنی

فروش منزل نوساز، 2 طبقه، 17 شهريور 13  09155613100 - خزاعی

مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و۱۰     تلفن: 32449۱29    همراه: ۰9۱556۱۰585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰9۱59639۰65-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نيز داريم(

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741 - رحيمی

بيست متری سوم ، روبروی حج و زيارت

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   
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لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    ۰9۱5865۱۱67 - شهریاری
آدرس: نبــش مـدرس 57
۰9۱28664599 - خرمشاهی
۰9۱55629368  - عــرب

 کاغذ دیواری، پارکت، کناف
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید
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استانداری تغییر وضعیت یافته و همه در مرکز استان 
مشغولند اول از خودتان شروع کنید، بعد مدیران را

915....504
ممنونم  عباسی  آقای  آب  العاده  فوق  یادداشت  از 

پیگیری آب را رها نکنید که اولویت اصلی ماست
915 ... 451
 در استان خراسان جنوبی به نظر همه کارشناسان 
بحران  بحث  داریم،  را  وضعیت  بدترین  آب  امور 
،برای  این حرفهاست  از  آب نیست،کمبود آب فراتر 
دیر  بسیار  مصرف  در  جویی  صرفه  سازی  فرهنگ 
شده است ، جای بسیار تاسف است در چنین شراطی 
بسیاری از ادارات دولتی برای نظافت محیط اداری هر 
روز از آب استفاده می کنند،از آقای استاندار خواهش 
میکنم طی بخشنامه ای مصرف آب برای شستشوی 

محیط اداری را ممنوع نمایند. 
915...284

باسال م.نیروی محترم انتظامی و شهر داری محترم 
شهرستان بیرجندتوزیع مواد مخدر و تجمع افراد معتاد 
و نبود فضای سبز در منطقه سراب بیداد می کند.لطفا  

اقدامات قاطع و الزم را عمال انجام دهید.
937...384
پرسنل  و  شهردار  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
از  با توجه به پرداخت بیش  زحمت کش شهرداری 
یک سال از هزینه های آسفالت اهالی 400واحدی 
ایثارگران شرکت... واقع در بلوار احمدی روشن مهر 
انتقال تمام  از 85 درصدی و  شهر و سکونت بیش 
انشعابات تا کنتور که نیاز به شکافتن زمین نمی باشد 
خواهشمند است برای جلوگیری از آلودگی و گرد و 
الزم  دستورات  محله  این  آسفالت  به  نسبت  خاک 
صادر فرمایید.از همکاری قبلی شما کمال تشکر داریم
915...423
را  پیام  این  خدا  رضای  برای  کنید  لطف  آوا  سالم 
چاپ کنید تا بگوش  مسووالن و قانون گزاران جهاد 
کشاورزی  برسانید تا برای یک نوبت به خود زحمت 
بدن سری به یکی از روستاهای محروم بخش خوسف 
بزنند و بعد  قانون طرح کنند تا خودشان ببینند بقدری 
آب کم شده که  بدون لوله گذاری  آب به درختان 
لوله رایگان می دهند ولی  از جای که  نمی رسد و 
اینقدر هزینه های دیگر مانند نقشه بردار نقشه کش 
مهندس ناظر و دیگر هزینه های که گفتنش اینجا 
نیست به آن وضع می کنند که  روستایی ورشکسته 
از عهده هزینه ها برنمی آید و مجبوره صرف نظر 
کند که در نتیجه تمام زحمات چند ساله اش به هدر 
می رود و جالب اینجاست اسم این سازمان هم جهاد 
کشاورزی است لطف کنند در این قانون تجدید نظر 

کنند و قانون جهاد اول انقالب را وضع کنند.
915...141
وضع خیابان عدل بجایی رسیده است که این منطقه 
هر روز به صحنه جر و بحث اهالی با تعمیرکاران و 
رانندگان تبدیل شده مسئوالن عمرانی شهر که بفکر 
نیستند مسئوالن امنیتی شهر بفکر باشند قبل از اینکه 

غائله ای درست شود.
915....841

این  لبخند«  به مطلب »بیرجند در حسرت  توجه  با 
موارد واقعا درباره ی مردم به ویژه بانوان صادق است 
من از شما می پرسم آیا پوشیدن لباسهای روشن که 
است؟؟!اگر  اشتباه  کار  سفارش شده  آن  به  دین  در 
اینقدر سخت  بیرجند  ارشاد  های  گشت  چرا  نیست 
گیری می کنند فقط برای پوشیدن لباسهای روشن؟!!
915...593
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خیابان غفاری، در انتظار یاری مسئوالن

۱۸ نقطه شهرستان طبس آسفالت شد 
    

مهر- شهردار طبس از آسفالت ۱۸ نقطه با هزینه کرد سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد. پیام طوسی
 از احداث و تکمیل ۱۰ بوستان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین سکوهای نهرین به عنوان تنها تفرجگاه 

شهروندان طبسی درحال احداث و تجهیزاست.

نسرین کاری - بلوار غفاری بیرجند خیابانی 
قدیمی است که در امتداد  بلوار شهید ناصری 
وجود   است  شده  کشیده  بیدخت  روستای  تا 
و  آزاد  دانشگاه  و  )عج(  عصر  ولی  بیمارستان 
دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان جدید رازی 
و همچنین نمایشگاه دائمی  این خیابان  را پر 
رفت و آمد کرده است از این رو این خیابان یکی 
از خیابانهای شاخص شهر بیرجند می باشد اما 
منطقه  این  ساکنان  هنوز  زیاد  قدمت  وجود  با 
در برخی نقاط آن از نبود فضای سبز مناسب و 

امکانات رفاهی گالیه مندند.

آسفالت خیابان غفاری
 بسیار نامطلوب است

حامدی یکی از اهالی خیابان غفاری با بیان اینکه 
آسفالت جلوی نمایشگاه بین المللی مثل زمین 
شخم زده است می افزاید: این قسمت از خیابان 
برای خیابانی  دارد  زیادی  بلندی های  و  پستی 
با این همه  ترافیک اصال مناسب نیست. وی 
همچنین با انتقاد از بی توجهی به فضای سبز 
وسط بلوار می افزاید: فضای سبز  بلوار غفاری 
بسیار نامنظم است و بوته های  وسط بلوار در 
بعضی جاها کنده شده جایی کوتاه است  و جایی  
بلند!  وی ادامه می دهد: مسئوالن باید فکری 
برای بلوار کنند و یک طراحی منظم و زیبا داشته 

باشد شاخه های درختان را هرس کنند. 

مسئوالن برای ترمیم آسفالت
 خیابان وعده می دهند

 وی با بیان اینکه امروزه کمتر کوچه ای وجود 
دارد که آسفالت مناسب داشته باشد، می افزاید: 
با وجود وعده های مکرر مسئوالن برای ترمیم 
روز  هر  مردم  منتظر  چشم های  معابر،  آسفالت 
شاهد خرابی های بیشتر خیابان ها و معابر شهری 

بویژه  بلوار غفاری است.
این شهروند با اشاره به وضع کوچه های  فرعی 
این خیابان می گوید: بسیاری از کوچه ها تنگ و 
خاکی  هنوز  جاها  هم  برخی  است  یک طرفه 
است که این  ساکنان و اهالی محل را ناراضی 

کرده است.
وی تاکید می کند: مسئوالن باید در این مناطق 
حضور یابند و واقعیت  خیابان های خاکی و پر 

از چاله را ببیند. 
بارها  اینکه  با  که  کند  می  ناراحتی  ابراز  وی 

مشکالت خیابان غفاری را برای مسئوالن بازگو 
دریافت  مناسبی  پاسخ  ایم  نتوانسته  ایم  کرده 
 کنیم و به جای مشکل هر روز بر مشکالت آن 

افزوده می شود. 

نگاه شهرداری در ترمیم آسفالت به 
کوچه های غفاری  معطوف شود

دانشجویی  بیرجند شهری  ادامه می دهد:  وی 
است و با توجه به اینکه خیابان غفاری مسیری  

ترافیک  باید  است  دانشجویان  برای  تردد  پر 
با  ماشینها  شود   کنترل  و  باشد  روان  خیابان 
سرعت باال در حرکت هستند. وی خاطر نشان 
می کند: با توجه به اینکه اینجا چند بیمارستان 
وجود دارد و بیمارستان شیمی درمانی  خیرین 
هم در حال ساخت است شلوغی خیابان بیشتر 
و بیشتر می شود.همچنین نمایشگاه بین المللی 
هم در این خیابان قرار دارد که عامل دیگری 

برای ترافیک است. 
و  بیمارستان  جلوی  در  کند:  می  عنوان  وی 
دانشگاه آزاد وجود یک پل هوایی الزم است چون 
بسیار شلوغ است و خودروها با سرعت زیاد در 

حال رفت و آمد هستند.
بیجاری شهروند دیگری با اشاره به وضع کوچه 

درختان  که  است  چندی  می گوید:  خیابان ها  و 
روبروی بیمارستان ولی عصر)عج( خشک شده  

و گلکاری آن الزم است. 
وی خواستار تکمیل هرچه زود تر پروژه ها شده 
و می افزاید: اجرای پروژه ها یکی از عوامل کنده 
کاری خیابان ها است که باید در این زمینه تسریع 
به عمل آید.وی می گوید: از قول های مسئوالن 
خسته شده ایم این از اوضاع ابتدای خیابان با آن 
ورودی خطرساز، آن هم از انتهای خیابان غفاری 
و جلوی دانشگاه آزاد  و سرعت باالی ماشین ها 

و نبود پل عابر پیاده! 

فکری به حال زمین متروکه
 صدا و سیما شود

قاسمی یکی دیگر از اهالی خیابان غفاری با بیان 
اینکه نیروگاه برق در ابتدای خیابان غفاری پس از 
تعطیلی هیچ کاربردی ندارد، می افزاید: می توان 
این قسمت را به یک باشگاه ورزشی و یک فضای 
سبز تبدیل کرد با توجه به اینکه در بلوار غفاری 

فضای سبز قابل توجهی وجود ندارد. 
وی همچنین از زمین متروکه صدا و سیما نام 
باقیمانده است و  استفاده  برد که سالهاست بی 
مسئوالن می توانند از آنها برای اهداف مختلف 

چون فضای سبز و ورزشگاه استفاده کنند. حتی 
می تواند به یک بازارچه تبدیل شود و درآمد زا 

هم باشد. 

ایمن سازی خیابان غفاری در مصوبات 
شورای ترافیک قرار گرفته است

بیرجند  شهرداری  شهرسازی  و  عمران  معاون 
بیان می کند: در خیابان غفاری به دلیل انشعاب 
امکان  فاضالب  شبکه  نوسازی  و  فاضالب 

آسفالت معابر وجود ندارد لذا پس از اجرای کامل 
شبکه فاضالب آسفالت در دستور کار قرار می 
گیرد. مهندس عدل با بیان اینکه در الین جنوب 
شده  تعبیه  سرعتگیر  غفاری  خیابان  شمال  به 
است  افزود: ایمن سازی برابر مصوبات شورای 
ترافیک صورت گرفته است. به گفته وی اصالح 
اعالم شده  پارکها  به سازمان  و هرس درختان 
است و درختان انجام خواهد شد. وی همچنین 
داد و  المللی خبر  بین  نمایشگاه  تغییر مکان  از 
می گوید: نمایشگاه بین المللی در مکان جدید 
روبروی دانشگاه پیام نور در دست ساخت است 
که پس از تکمیل پروژه جابجایی صورت خواهد 
گرفت.وی ادامه داد: بر طبق دستور طرح نهایی 
شده  ارسال  ترافیک  شورای  در  که  بیمارستان 

است بیمارستان موظف به تامین پارکینگ برای 
خودروها شده است.

احداث پارک منوط به تحویل 
زمین، و تامین اعتبار است

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری با 
بیان اینکه احداث پارک منوط به تحویل زمین 
، تأمین آب و تأمین اعتبار می باشد می افزاید:  
در دو طرف بلوار غفاری زمینهای فضای سبزی 
که وجود داشته ، به پارک تبدیل شده اند مانند 
بوستان پدران آسمانی در خیابان قدس شرقی و 
بوستان ظفر و بوستان فرهنگ . به گفته انصاری 
از طرف   دارد.  پارک وجود  در خیابان غفاری 3 
دیگر به فاصله کوتاهی از خیابان غفاری بوستان 
، بوستان دانشجو و فضای سبز شهید  آزادگان 

آوینی و جاده سالمت نیز قرار دارد .
وی در مورد بلوار خیابان غفاری  عنوان می کند:  
طرح کاملی  در سال گذشته تهیه شده است و  
زیباسازی قطعه جنوبی آیلند حد فاصل میدان 
ولی عصر تا انتهای خیابان غفاری انجام شد که 
شامل اجرای سنگفرش، جدول گذاری، کاشت 
نهال جدید ، اجرای سیستم آبیاری بارانی و چمن 
کاری می باشد. وی همچنین می گوید: قطعه 
شمالی آیلند یعنی از ابتدای خیابان تا میدان ولی 
عصر ) عج (، طراحی انجام شده ولی هنوز اعتبار 
یادآور  .انصاری  است  نکرده  پیدا  آن تخصیص 
دلیلی خشک  به هر  می شود: چنانچه درختی 
شود به جای آن نهال جدید جایگزین می گردد 
که در خیابان غفاری نیز این امر انجام شده و 
ادامه خواهد داشت .وی ابراز امیدواری کرد: با 
تخصیص اعتبار زیباسازی قطعه اول بلوار آیت 

ا.. غفاری مشابه قطعه دوم انجام شود.

مشکالت برق را با
 شماره 121 در میان بگذارید

بیان  هم  بیرجند  شهرستان  برق  توزیع  مدیر 
اساس  بر  غفاری  ا...  آیت  بلوار  روشنایی  کرد: 
شرکت  و  نیرو  وزارت  از  ابالغی  استانداردهای 

توانیر می باشد.
از  کند:  می  نشان  خاطر  عبدی  مهندس 
که  در صورتی  داریم  تقاضا  محترم  شهروندان 
 121 شماره  با  دارند  نظر  مد  خاصی  موقعیت 
)اتفاقات برق بیرجند( تماس حاصل نموده تا در 

اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 

کجا  به  یک  غربی  الهیه  پارک  محترم  شهرداری 
نیمه  به  تابستون  بشه  درست  میخواد  کی  ؟  رسید 

رسید و هیچ اقدامی نشد.
915...263
اداره برق که تلفنی پاسخگو نیست بلکه از این طریق 
به گوش مسئولین مربوطه برسه ؛ مسیر میانبر آسفالت 
در  واقع  تاکسیرانی  مهر  های  مسکن  پشت   ، شده 
خیابان الهیه به طرف مسجد طفالن مسلم ، شب برای 

رفتن به مسجد هیچ روشنایی نیست.
915...263
واقع  سابق  هندوهای  و  سیک  سالم،کاروانسرای  با 
در خیرآباد انتهای کوچه خیابان جمهوری 27 در حال 
تخریب کامل است.قسمتی از ایوان و طاق های بسیار 
زیبا و قدیمی باقی مانده در حال ریزش میباشد.خوب 

است میراث فرهنگی سری به این محل بزنند
937...390
ضمن عرض خسته نباشید بابت تالش شبانه روزی 
شهرداری  محترم  کارگران   ) پشتی  الک  )البته 
شهردار  های  گفته  به  توجه  با  جمهوری  خیابان 
محترم که مردم بیرجند مردمان افسرده ای هستند 
و شاید حرف انسانهای افسرده ارزشی نداشته باشد 
کار  این  با  همزمان  کاش  ای  حقیر  نظراین  امابه 
یک ماهه جدولهای فضای سبز که بیشتر به جدول 
مناطق جنگ زده شباهت دارد را هم تعویض می 
کردند چون خیابان جمهوری و بازار محل تردد هر 

مسافری است که به بیرجند می آید
915...676
آیا می دانید خراسان جنوبی جزو استانهای کم آب و 
دارای تنش آبی شناخته شد  ؟؟؟ قابل توجه مسئوالن 
استان شب بخیر  بیش از 500 روستا با تانکر آبرسانی 

می شود :؟خانه شماچطور....؟
915...748
با سالم خدمت استاندار جدید. خواستم بگم اگه وقت 
کردید یه سری به پروژه عمرانی شهرداری بیرجند 
که سه سال شده در دست اقدام داره بزنید این پروژه 
راه  به سه  ابن جعفر)ع( رو  قراره خیابان موسی  که 
اسدی متصل کنه قرار بود سال پیش افتتاح بشه ولی 
با این شرایط و کندی کار که االن پیش میرن فکر 
اگه  خواهشن  بشه.  افتتاح  هم  دیگه  سال  دو  نکنم 
وقت کردید یه سری به این پروژه زده و از نزدیک 

خودتون بازدید فرمائید 
936...802
از مسوولین محترم ورزش و جوانان درخواست بهبود 

وضعیت  سالن ورزشی ... را داریم.
915...181
بهتر است اقای عضو شورا که گفته پارکینگ خط 
قرمز ماست توضیح دهد چگونه شورای شهر ملک 
بانک ...  را که کاربری پارکینگ داشته را به تجاری 
خیانت  این  مسوول  کسانی  اند؟چه  کرده  تبدیل 

هستند با توجه به عرض کم  این خیابان؟؟
939....406
که  لوله  شده  ماه  یک  فاضالب  آب  اداره  باسالم 
ترکیده بود درست کردند ولی هنوز آسفالت نکردند 

سجادشهر تهامی 9 لطفا بررسی کنید
939....634

نیروگاه برق در ابتدای خیابان غفاری پس از تعطیلی هیچ کاربردی ندارد

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
 سه ساله 92 و 93 و 94

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق

جلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده )نوبت اول( سال های 92 و 93 و 94 شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان فلق براساس آگهی دعوت منتشر شده به شماره 95/302 روز سه شنبه 1395/5/19 در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی شنبه مورخ 95/06/20 ساعت 11 صبح در محل دفتر تعاونی به آدرس بیرجند خیابان 
انقالب، بین انقالب 24 و 26 ، پالک 162 برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود برای تصمیم گیری 
نسبت به موضوعات ذیل در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. ضمناً از کسانی که تمایل به کاندیداتوری 
در سمت بازرسی و هیئت مدیره را دارند، درخواست می شود حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار 
آگهی مدارک الزم برای تایید )یک قطعه عکس به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی( را به دفتر شرکت 
تعاونی تحویل و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. در صورتی که عضوی بنا به دالیلی نمی تواند راسا در جلسه 
مذکور حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت نامه 
را تکمیل و برگ حضور در جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر فرد عضو سه رای  و هر فرد غیر 

عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه: 
استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب تراز مالی شرکت منتهی به اسفند 92 و 93 و 
94- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی شرکت در سال مالی 95- بررسی و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه 
تعاونی- انتخابات هیئت مدیره اصلی و علی البدل تعاونی برای مدت سه سال شمسی- انتخاب بازرس اصلی 
و علی البدل تعاونی برای مدت یک سال شمسی- پیشنهاد حسابرسی اسناد مالی از سال 90 و 91 و 92 
و 93 و 94- فروش اثاثیه، اموال و اقالم مستعمل تعاونی از پروژه های قبلی به جدید به شرح صورتجلسه 
هیئت مدیره - تصمیم گیری درخصوص اعضای مانده و پروژه های در دست اجرا- تصمیم گیری در خصوص 

خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره تعاونی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلق براساس 
آگهی دعوت منتشر شده به شماره 95/301 روزنامه آوای خراسان جنوبی سه شنبه مورخ 
بیرجند  به آدرس  تعاونی  95/05/19 روز شنبه 95/6/20 ساعت 10 صبح در محل دفتر 
خیابان انقالب، بین انقالب 24 و 26 پالک 162 برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود 
برای تصمیم گیری نسبت به موضوعات ذیل در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. حداکثر 

آرای وکالتی هر فرد عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه: 
تصویب اساسنامه جدید تعاونی ابالغی وزارت تعاون

تغییر ماده 22 اساسنامه تعاونی و تغییر در تعداد اعضای هیئت مدیره و کاهش آن از 5 به 3 نفر

هیئت مدیره تعاونی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( و مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بیرجند

جلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون مذکور روز چهارشنبه مورخ 1395/6/10ساعت 9 صبح و مجمع 
عمومی عادی کانون در همان تاریخ ساعت 10 صبح در محل بیرجند، خیابان پاسداران، مسجد امام 
حسین )ع( برگزار می گردد. از کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دعوت می شود 
در جلسات مذکور شرکت نمایند. همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره یا 
بازرسان کانون را دارند، می توانند تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک 
قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 1395/06/08 به دفتر کانون به آدرس بیرجند، میدان ابوذر، جنب 

بازارچه شهرداری تحویل یا به شماره 32238152-056 دورنگار نمایند.
دستور جلسه: 

تغییر اساسنامه کانون منطبق با دستورالعمل جدید چگونگی تشکیل و فعالیت کانون های کارگران
گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان کانون

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره کانون به مدت سه سال  و بازرسان به مدت یک سال
هیئت مدیره

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
323۱9263

09۱5۱642377 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 8900024

بدینوسیله به خانم فاطمه پرارین فرزند عبداله به شناسنامه شماره 1088 به نشانی شهرستان درمیان، گزیک، مدرسه شهید 
جزیکی به عنوان متعهد در پرونده اجرایی کالسه فوق ابالغ می گردد که موسسه تعاونی اعتبار کارسازان آینده شعبه بیرجند )موسسه نور 
فعلی( مستند به چک بال محل شماره 615129 - 1389/7/3 عهده بانک ملی شعبه غدیر بیرجند راجع به وصول مبلغ 52/000/000 
ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه فوق در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
تشکیل شده است. نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابالغ به دلیل نقل و انتقال شما از آدرس متن سند و عدم شناسایی آدرس جدید، 
امکان ابالغ اجرائیه در آدرس معرفی شده میسر نبوده است. لذا حسب درخواست بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی بدینوسیله مفاد اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی پس از 
گذشت مدت 10 روز از تاریخ انتشار علیه شما ادامه خواهد یافت و مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج و به جز آگهی 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱395/5/۱9              غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

دهمین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 زنده یاد علی زیبایی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. نامش همیشه جاودان

همسر و فرزندان

تلفن رزرو 32324444
خیابان محالتی تقاطع استقالل چلو کوبیده  و مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـاالر  پذیرایـــی درویـــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد

هزینه ورودی و هزینه سرویس برای کلیه مجالس تا پایان شهریور رایگان می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درویش تا اطالع ثانوی به دلیل پاره ای تعمیرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذیرای شماست

توجــه    توجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر
 09157213571

صالحی منش

ایزوگام  شفیعی 
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع 
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 مردی که سال آینده سرش روی بدن فرد دیگری قرار خواهد گرفت! 
باشگاه خبرنگاران: جراح و عصب شناس معروف ایتالیایی اعالم کرد انجام نخستین عمل پیوند سر در جهان را برای دسامبر ۲۰۱۷ برنامه ریزی کرده است. او قرار است در این عمل، سر 
یک شهروند معلول روس به نام »والری اسپیریدونوف« را به یک اندام جدید پیوند بزند. اسپیریدونوف به یک بیماری نادر ژنتیکی مبتال شده است که دچار تحلیل عضالت و ماهیچه ها 
شده و در نهایت، قدرت حرکت خود را به طور کامل از دست می دهد. این جوان ۳۱ ساله اکنون تنها راه برای ادامه حیات خود را پیوند زدن سرش به یک اندام جدید می داند.

داروی آلزایمر تولید شد

بار  نخستین  برای  »مک گیل«  دانشگاه  محققان 
نشان دادند؛ مصرف روزانه دو عدد از یک نوع قرص 
جدید می تواند زوال مغز در مبتالیان به آلزایمر را 
متوقف کند. به گزارش ایسنا، دانشمندان کانادایی 

اعالم کردند؛ زوال مغزی شرکت کنندگان در مرحله 
ماه   ۱8 برای   )LMTX( داروی  کارآزمایی  نهایی 
برای  امیدها  افزایش  نشان دهنده  که  شد  متوقف 

دستیابی به داروی این بیماری مخرب مغز است.

آیا مي دانید تابلوي پارك = پنجري 
جرم است؟!

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسالمی: »هر گاه 
کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از 
اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی 
تا ۷۴  باشد به مجازات شالق  ننموده  یا  را نموده 
ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد 
شد.« همچنین طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس 
نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست نیست 
را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه 
خودروها  پنچری  به  تهدید  یا  ممنوع،  پارک  تابلو 
در کوچه و خیابان  به استثنای بن بست ها که طبق 
قانون فضاي آن متعلق به ساکنین بن بست است و 
همچنین مقابل درب پارکینگ، جرم محسوب می 
شود. البته بدیهی است که اگر کسی خودروی خود 
را در جلوی درب پارکینگ منازل دیگران پارک کند 
یا بطور کلی در جایی پارک کند که مانع رفت وآمد 
خودروی دیگران گردد، او نیز مرتکب جرم “ایجاد 

مزاحمت” شده و قابل تعقیب کیفری است.

کشورهای جایگزیِن ترکیه
 برای گردشگران ایرانی

حذف تورهای ترکیه، مقاصد دیگری را جایگزین 
شاید  اما  نیستند،  نوظهور  هم  چندان  که  کرده 
اندکی  همسایه،  کشور  ناامنی  وانفسای  این  در 
گزارش  به  درآید.  جور  انصراف داده ها  ذائقه ی  با 
ایسنا، پیگیری های مردم برای پیدا کردن مقصدی 
جایگزین باعث شده این روزها تبلیغات ُپر شود از 
قیمت هایی  که  بلغارستان  و  گرجستان  تورهای 
آن ها  به  سفر  و  دارند  ترکیه  تورهای  به  نزدیک 

آسیایی،  و  اروپایی  ارزان  مقاصد  با  مقایسه  در 
اقصادی تر جلوه می کند و صرف نظر از همه ی این ها 
دشواری های ویزای شینگن را هم ندارد. با این حال، 
از نظر مشتری های این روزها، انگار قیمت تورهای 
بلغارستان به عنوان کشوری که در جنوب شرق اروپا 
به  از سال ۲۰۰۷ میالدی هم رسما  و  واقع شده 
اتحادیه اروپا پیوسته، ظاهرا می چربد به سختی های 
گرفتن ویزا و سفر در شرایط بی ثبات و ناامن ترکیه. 

چین پشه تولید می کند

در چین برای مقابله با بیماری ها پشه تولید می کنند. 
به گزارش جام جم آنالین، بزرگ ترین کارخانه تولید 
پشه درگوانگژو در جنوب چین میلیون ها پشه برای 
مقابله با بیماری های ویروسی تولید می کند. این 
پشه ها دستکاری شده اند و آلوده به باکتری هستند 
و برای مقابله با بیماری های خطرناک و مرگباری 

مانند تب دنگی و زیکا تولید می شوند.

مردان ایرانی بیشترین افزایش
 قد را در دنیا دارند

مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا 
جم  جام  گزارش  به  داشته اند.  اخیر  سال  در صد 
آنالین، بر اساس تحقیقی به سرپرستی پروفسور 

مجید عزتی استاد امپریل کالج لندن، مردان ایرانی 
بین سال های ۱۹۱۴ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط ۱۶.۵ 
سانتی متر افزایش قد داشته اند که بیشترین افزایش 

قد مردان در دنیا محسوب می شود.

سیستم چراغ های تطبیقی)AFS( چیست؟ 

عادل بهدانی - در هنگام ورود به پیچ در جاده، 
چراغ همیشه رو به مستقیم تابیده و بیرون جاده 
را بیشتر از مسیر روشن می کند. این عیب خصوصا 
در مسیر های کوهستانی و پیچ و خم های مسیر 
که  خودرویی  اما  باشد.  خطرناک  بسیار  می تواند 
چرخش  هنگام  در  است،  سیستم  این  به  مجهز 
و گذر از پیچ ها عملکرد و ایمنی بیشتر و بهتری 
خواهد داشت. به این معنی که یک موتور کوچک 
قرار گرفته درون کاسه چراغ ها با توجه به سرعت 
خودرو و میزان انحراف فرمان از خط مرکزی آن، 
اقدام به چرخش کاسه چراغ ها می کند. این سیستم 
می تواند کاسه چراغ ها را تا ۱۵ درجه به هر طرف 
بگرداند. این سیستم بیشترین اثر خود را از سرعت 
خودرو می گیرد. به این معنی که زاویه کم چرخش 
که نهایتا برابر با ۱۵ درجه به هر سمت است، برای 
به  خودرو  چرخش  که  باال  سرعت های  در  عبور 
نسبت طول مسیر کم است، کامال کافی خواهد 

بود. اما اگر خودرو در حال پارک کردن باشد و یا 
در یک مسیر کوهستانی پر پیچ و خم در حال تردد 
 AFS  (Adaptive Frontlight است، سیستم
System) با روشن شدن چراغ های کناری خودرو 
که به این منظور تعبیه شده اند و یا شدید تر شدن 
کند.  می  کمک  راننده  به  جلو  چراغ های  تابش 
همچنین اکثر خودرو هایی که به این سیستم مجهز 
هستند، در عبور از سرباالیی و سراشیبی ها نیز از 
این سیستم بی بهره نخواهند بود. به این معنی که 
با ورود به یک سر باالیی، چراغ ها رو به پایین زاویه 
می گیرند تا مسیر بیشتری از روبه  رو را روشن کنند 
و از تابش مستقیم به چشم رانندگانی که از روبه  رو 
می آیند بکاهند و با ورود به یک سراشیبی این عمل 
به صورت عکس انجام می شود تا در لحظه ورود به 
سرازیری نیز دید کافی موجود باشد. این سیستم 
انواع  می افتد.  کار  از  رفتن  عقب  دنده  هنگام  در 
 HBC)High Beam : دیگر این سیستم عبارتند از
 Control) – ALH(Adaptive LED Headlight)

 ACHL(Active Cornering Head Lamp) –

 AHA(Automatic Headlight Arrangment)

 -PDLS(Porsche Dynamic Light System)

(–AFL (Adaptive Forward Lighting

محافظت از سربازان با “پوست دوم”

حال ساخت  در  لیورمور  ملی الورنس  آزمایشگاه 
نانولوله های  از  استفاده  با  محافظ  لباس  یک 
و  شیمیایی  عوامل  برابر  در  که  هستند  کربنی 
اجازه عبور  به آب  اما  بوده  نفوذ  زیستی غیرقابل 
می دهد. این محصول می تواند به ساخت پوشاکی 
به  از سربازان  موثرتری  به شکل  منجر شود که 
طور طوالنی  مدت در برابر تهدیدات شیمیایی و 
حال  در  سربازان  کرد.  خواهند  محافظت  زیستی 
حاضر برای محافظت در برابر تهدیدات شیمیایی 
بسیار  که  می کنند  استفاده  پوشاکی  از  زیستی  یا 
و  ویروس ها  باکتری ها،  برابر  در  و  بوده  ضخیم 

عوامل شیمیایی مقاوم هستند.

دو رئیس جمهور آسیایی
 که عشق خوانندگی دارند

بیردی  بردیقلی   « و   » آتمبایف  الماسبیک   «
و  قرقیزستان  جمهوری  روسای  محمداف« 
ترکمنستان در آسیای میانه ضمن کارهای سیاسی 
و دولت داری، دستی هم در خوانندگی، موسیقی 
»آلماسبیک  ایرنا،  گزارش  به  دارند.  نویسندگی  و 

شصت  سالروز  مناسبت  به  دارد  قصد  آتمبایف« 
منتشر  را  خود  های  ترانه  مجموعه  اش  سالگی 
جمهوری  رئیس  دفترمطبوعاتی  بنابراعالم  کند. 
قرقیزستان، آتمبایف که ماه گذشته پنج ترانه اش 
را در یک سی دی منتشر کرد، قرار است پنج ترانه 

دیگر را با زبان قرقیزی منتشر کند.

روز  مناسبت  به  گذشته  روز  در  کاری- 
عمومی  های  کتابخانه  کل  مدیر  خبرنگار 
مسئول،  مدیر  با  دیداری  جنوبی  خراسان 
خراسان  آوای  روزنامه  کارکنان  و  سردبیر 

جنوبی داشت.
اینکه کتابخانه و  با بیان  محمدرضا رضایی 
به  اطالع رسانی  در  اساسی  رسانه ها رکن 
مردم را دارند افزود: این در صورتی محقق 

می شود که با یکدیگر تعامل داشته باشند.
نهاد عمومی  روابط  مسئول   فوالدی 
کتابخانه های استان هم بیان کرد: همیشه 
 خبرنگاران در حوزه کتابخوانی و کتابخانه ها
حضور پررنگ داشته اند و پوشش خبری از 
مسئوالن  کار  تا  است  دموکراسی  زیربنای 

ضمانت اجرایی داشته باشد. 

رسانه های معتبر همان
 رسانه های محلی هستند

سردبیر روزنامه آوای خراسان جنوبی هم با 

بیان اینکه کارشناسان اذعان می کنند آینده 
در دست رسانه های محلی است افزود: در 
آینده مشخص خواهد شد رسانه معتبر همان 

رسانه های محلی هستند.
علی جعفرپور مقدم ادامه داد: استان ما یک 
در  خوانی  روزنامه  و  است  فرهنگی  استان 
نشان  آمارها  و  باالست  العاده  فوق  استان 
بازخوردهای  آوا  روزنامه  که  دهد  می 
جایی  هیچ  تقریبا  امروزه  و  دارد  فراوانی 
بینیدکه مشترک روزنامه  از بیرجند را نمی 
نباشند و مردم روزنامه را در سبد خرید خود 

قرار داده اند. 

لزوم یک کتابخانه تخصصی در استان

آوای  روزنامه  مسئول  مدیر  جلسه  این  در 
کتابخانه  که  این  بیان  با  جنوبی  خراسان 
روزنامه فعال است عنوان کرد: این کتابخانه 
از سال ۷۶  با کتاب های کارشناسی شده در 
حوزه نویسندگان و ناشران استان و کتابهای 
معرفی شهر و  جاذبه های گردشگری استان 

ابراز امیدواری کرد  تشکیل شده است. وی 
که با ایجاد کمپین بین نهاد کتابخانه ها و 
بتوان فرهنگ کتابخوانی که بسیار  روزنامه 
در حق آن اجحاف شده است را نهادینه کرد. 
وی همچنین عنوان کرد باید یک کتابخانه 
تخصصی در استان داشته باشیم و چه بهتر 
یک معرفی و آرشیو از نویسندگان در حوزه 
فرهنگی داشته باشیم کاری که ما در روزنامه 

با معرفی نویسندگان استان انجام می دهیم.

استان مقام دوم سرانه 
مطالعه را در کشور دارد

خراسان  عمومی  های  کتابخانه  کل  مدیر 
پوشیده  کسی  بر  کرد:  عنوان  هم  جنوبی 
نیست این یک کار فرهنگی است. رضایی 
استان  در  انقالب  بعد  که  کرد  تاسف  ابراز 
باید  و  ایم  نداشته  جدید  کتابخانه  احداث 
این  و  شود  شروع  آن  اصلی  زیرساخت 
منوط به اراده جمعی سازمان های فرهنگی 
و مدیر مسئوالن رسانه ها و همکاری مردم 

سرانه  خوشبختانه  کرد:  اذعان  وی  است. 
مطالعه در استان باالست و بعد از یزد مقام 
 دوم را در کشور داریم و مردم ثابت کرده اند

حوزه  در  ولی  اند  مطالعه  به  عالقمند  که 
کارهای بنیادی برای کتاب کار کم شده و 

الزمه برنامه ریزی جدی می باشد.

در پایان مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان 
خواهان  ها  کتابخانه  نهاد  رئیس  و  جنوبی 
فرهنگ  که  شدند  استان  در  کمپینی  ایجاد 
کتابخوانی باال برود و کتابخانه تخصصی با 
شهر  در  قلم  اصحاب  و  نویسندگان  حضور 

بیرجند ایجاد شود.

و  بیرجند  شهرستان  فرماندار  ناصری   - مالیی 
روز  مناسبت  به  استان  مطبوعات  فعاالن  از  جمعی 
آوا  روزنامه  کارمندان  با  ای  دیدار صمیمانه  خبرنگار 
بیان  بیرجند  فرماندار  ناصری  دیدار  این  در   . داشتند 
کرد: محدودیت های اداری در بعضی از اوقات مانع 

آن می شود تا ما با رسانه ها راحت حرف بزنیم.
فرماندار با بیان اینکه مدیران گذشته طرح، پیشنهاد 
و راهکارهای خوبی می دادند افزود: کمبود اعتبارات 
دوش  به  را  استان  تمام  بار  بیرجند  تا  شده  موجب 

های  دستگاه  کارمندان  حتی  و  مدیران  و  بکشد 
شهر  آبادانی  برای  باید  مردم  خصوص  به  اجرایی 

کمک  کنند.
وی از فرصت های از دست رفته استان و شهرستان 
های گری  مطالبه  گذشته  در  افزود:  و   گفت 
کمبود  موجب  موضوع  این  و  بوده  کم  مدیران 
کرد:  خاطرنشان  ناصری  است.  شده  ما  اعتبارات 
راه های  از  به شهرداری ها یکی  پرداخت عوارض 

کمک به توسعه شهر است.

مالیی- به مناسبت روز خبرنگار سنجری مدیرکل 
اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان با کارکنان 
مجموعه روزنامه آوا دیدار کرد . سنجری بیان کرد: 
دانش  سطح  بردن  باال  جهت  در  خبرنگاری  حرفه 

مردم بسیار کار دشوار و مشقت باری است.
به  آوای خراسان جنوبی  روزنامه  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است  استان  های  رسانه  پیشکسوت  عنوان 
 مردم به این روزنامه احساس اعتماد و تعهد می کنند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، روزنامه آوا را 

تاکید  و  دانست  موثر  بزرگ  خراسان  تقسیمات  در 
همت  با  تواند  می  رسانه  این  گری  مطالبه  کرد: 

مسئوالن مشکالت مردم را حل کند.
جا همه  در  را  قانون  مر  یادآورشد:   سنجری 

مشکالت  رفع  برای  قوانین  اما  کرد  اجرا  توان  می 
اندازی. مردم هستند نه سنگ 

وی تصریح کرد: مطالبه گری مردم در روزنامه آوا 
و   داد  خواهد  نشان  سازمان  این  از  بهتری  عملکرد 

هدف ما جلب رضایت مردم است.  

کمپین برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در استان با حضور نویسندگان و ناشران استان

بیرجند بار تمام استان را به دوش می کشد

سرهنگ صفوی  خبرنگار  روز  مناسبت  به  مالیی- 
با  استان  در  مستقر  آجا  ارشد  فرماندهی  جانشین 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  مجموعه  کارکنان 
را  نگاری  روزنامه  و  خبرنگاری  وی   . کرد  دیدار 
جنوبی  خراسان   : افزود  و  دانست  مهم  رسالتی 

مردمی والیت مدار دارد.
صفوی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسالمی ایران 

در  کرد:  تاکید  است  جوانان  برای  دانشگاهی  مانند 
خصوص  به  و  فرهنگی  های  درس  دانشگاه  این 

عقیدتی به سربازان آموزش داده می شود.
سالح  کرد:  تصریح  آجا  ارشد  فرماندهی  جانشین 
که  است  عکاسیش  دوربین  و  قلم  همان  خبرنگار 
و  کند  می  خدمت  مردم  به  پناهگاهی  هیچ  بدون 

درود بر شرف و غیرت این تالش گران. 

درود بر شرف و غیرت خبرنگاران

مردم به روزنامه آوا تعهد و اعتماد دارند

صف بلند مسئوالن برای شادباش به خبرنگاران

 سومین روز حضور مدیران در روزنامه آوا

برزجی - رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان 
با مدیرمسئول و کارکنان روزنامه  جنوبی در دیداری 
اینکه گزارشگری و خبرنگاری یک حرفه  با بیان  آوا 
به  رسانی  آگاهی  برای  جامعه  گفت:  است  ارزش  با 

واحدهای رسانه ای معتبر نیازمند است. 
حمید دهباشی با اذعان به اینکه هر روز روزنامه آوا 
ویژه  جایگاه  توانسته  رسانه  این  گفت:  خواند  می  را 
 ای در استان بیابد. وی ضمن قدردانی از تالش های

 : کرد  امیدواری  ابراز  مجموعه  این  خبرنگاران 
اطالعات  درست  و  موقع  به  انعکاس  با  خبرنگاران 

در جهت تنویر افکار عمومی تالش کنند. 
آوای  روزنامه  مدیر مسئول  مقدم  غالمرضا جعفرپور 
خراسان جنوبی نیز با اشاره به همکاری بانک ملی با 
واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: عملکرد بانک 
ملی در استان در بحث تسهیالت مثبت و قابل قبول 

می باشند. 
بیان  با  نیز  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  سردبیر 

مسیرهای  حد  از  بیش  کردن  عمل  قانونی  اینکه 
ملی  بانک  کرد:  اظهار  است  بسته  را  استان  توسعه 

همواره نگاه مثبتی به تولید داشته است. 
مردم  که  اعتمادی  به  اشاره  با  مقدم  جعفرپور  علی 
بانک  این  همکاری  گفت:  دارند  ملی  بانک  به 
تسهیالت  بحث  در  مطبوعات  خانه  اعضای  با 

است.  تقدیر  قابل  کارگشایی 

روزنامه آوا جایگاه ویژه ای در خراسان جنوبی دارد 
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آیه روز  

 آيا كسى كه در دل شب به طاعت خدا و سجده و قيام بسر برد و از آخرت ، هراسناك ، و به رحمت 
حق اميدوار باشد، با كسى كه در كفر و گناه است يكسان است ؟ زمر آيه ۹

حدیث روز  

»هر كه كاری را از راه درست دنبال كند نخواهد لغزيد، و اگر هم بلغزد راه چاره بر او بسته نمى شود.«
امام رضا )عليه السالم(

نقاره ها ز اوج مناره وزيده اند
مردم صدای آمدنت را شنيده اند
زيباتر از هميشه شده آستان تو

آقا! چقدر ريسه برايت كشيده اند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

شعر

یک لحظه مکث کن

چگونه گام های مهم تصمیم گیری را به 
فرزندانمان آموزش دهیم؟

بهتر است ابتدا به او ياد دهيد كه برای هر مسئله يا 
موقعيتى، راه حل های متفاوت و متعدد وجود دارد، 
نگرفتن، تصميم  حتى  يا  تصميم  گونه  هر   اتخاذ 

 پى آمدهايى دارد.
الف: اطالعات الزم را در مورد تصميم جمع آوری كنيد.

يا راه حل های متفاوت مربوط به  انتخاب ها  ب: 
تصميم خود را ثبت كنيد.

در جمع آوری اطالعات، ارزش ها، هدف ها، مسائل 
فرهنگى و مجموعه چيزهايى كه ضروری است، بايد 

مد نظر قرار گيرند.
ج: نقاط قوت و ضعف هر انتخاب را نوشته و آن ها 

را ارزيابى كنيد.
د: تصميم الزم را براساس ارزيابى راه حل ها، بگيريد 

و داليل خود را برای اتخاذ آن تصميم مكتوب كنيد.
غيرمنطقى های  گيری  تصميم  از  هايى   نمونه 

 و ضعيف
- اجتناب كردن: فردی كه خود را در دوست يابى يا 
حفظ دوستى ناتوان مى بيند از حضور در فعاليت های 

گروهى خودداری مى كند.
- به تعويق انداختن: در اين مورد شخص، تصميم 
گيری های خود را به آينده موكول مى كند، مثل عدم 

انجام وظايف، عدم مواجهه با مشكالت موجود و...
- انتخاب بدون مطالعه: در اين حالت فرد راه حلى را 
انتخاب مى كند كه به نظر او درست است در حالى 
كه ممكن است تنها يكى از پيامدهای احتمالى آن را 
 در نظر داشته باشد. مثاًل صرفاً به خاطر پذيرفته شدن

 در گروه، با فعاليت آن ها، هم نوايى كند.

با اشک و آه و حسرت ، اين را كه من سرودم
شايد رسد به آقا ، اين مويه و سرودم

گفتم كه چشم و اشكم شويد گناه تن را
از اين سبب به دامن من اشک غم گشودم

روزی كه من بخوانم ، اذن دخول آقا
گويم تمام غمها ، با صد زبان ، درودم!

ای مهربان و زيبا، ای تو كريم و آقا
بر من تفقدی كن ، تا عقده را گشودم!

جام بالی دوری ، سر مى كشم چو هر روز
روزی روم به درگه ، آيا شود فرودم؟

صحن و سرايت ای جان ، باشد مرا پذيرا؟
يا درگهت بلند است ، من اين چنين فرودم؟
ای شاه مشهد و طوس ، ای مهربان ، ای دوست
بنگر به حال زارم ، دلبسته تو بودم

شكسته قلم

حتى زمانى كه امتحانات مدرسه در حافظه مان 
كم رنگ شده اند و سال ها از آن روزها گذشته 
است، اشتياق مان برای كسب دانش همچنان 
ادامه دارد. خواه دنبال به دست آوردن مهارتى 
جديد يا تسلط در يک زبان خارجى باشيم و 
خواه در پى يادگيری نواختن يک آلت موسيقى 
شاگردان  ما  تازه،  عشق  جوی  و  جست   يا 
مادام العمر هستيم. حتى اگر صرفا نياز داشته 
باشيم كه مطالعه كنيم تا در مسابقه اطالعات 
دوست  كه  را  فردی  يا  شويم  برنده  عمومى 
بايد بدانيم كه  تاثير قرار دهيم،  داريم، تحت 
 اين آموختن هرگز پايان نمى يابد.  رازهای زير 

مى توانند برای شما كارساز و مفيد باشند.

زمان یادگیری
تر  فعال  در صبح  مغزشان  بزرگساالن مسن 
گروهى  مورد  در  كه  تحقيقى  طى  در  است. 
گرفت،  صورت  سال  تا 82   60 بين  افراد  از 
مشخص شد اين افراد در ساعات هشت و نيم 
صبح تا ده و نيم صبح، بهتر از ساعات بين 

1 بعدازظهر تا 5 بعدازظهر، مى توانند تمركز 
داشته باشند و كمتر حواس شان پرت مى شود 
هستند.  تر  موفق  حافظه،  های  آزمون  در  و 
درواقع، اسكن های fMRI نشان دادند كه مغز 
اين افراد در بعدازظهر »خوب عمل نمى كند«

همه چیز را یاد بگیرید
البته، افراد جوانى برای آن كه بتوانند بيشترين 
بهره را ببرند، مى توانند يادگيری را زمان بندی 
هم بكنند. تحقيق ديگری نشان داد كه اگر 
دختران 16- 17 ساله در ساعت 3 بعدازظهر 
به مطالعه مى پرداختند، از مطالعه در ساعت 
بهتر  واقعى  حافظه  های  آزمون  در  شب   ۹
عمل مى كردند؛ اما در كسب مهارت حركتى، 
در هنگام تمرينان عصر، سريع تر به موفقيت 

دست مى يافتند.
نتايج پژوهش ها حاكى از آنند كه مطالعه و 
يادگيری زبان در بعدازظهر بهتر بوده و تمرين 
نواختن پيانو يا هر ساز موسيقى ديگر، در آخر 
شب، موثرتر است. چرا زمان بندی يادگيری، 

از  بعد  خواب  كه  دانيم  مى  ما  است،  مهم 
يادگيری يک مطلب يا مهارت جديد، به تثبيت 
يادگيری  با  رابطه  در  حافظه كمک مى كند. 
حركتى، »پنجره حساس« بين يادگيری و خواب، 
كوتاه تر است. اين موضوع كه آيا بزرگساالن هم 
مى توانند به اندازه نوجوانان از اين پنجره ها بهره 
مند شوند يا نه، مشخص نيست. شواهد حاكى از 
آن است كه نوجوانان و جوانان، قابليت يادگيری 

بيشتری دارند و بهتر مى خوابند.

خودتان را امتحان کنید
اهميت  بر  تاييدی  مهر  كه  مطالعه  يک  در 
آموزان  از دانش  از خود است،  آزمون گرفتن 
ياد  را  سواحيلى  لغت  معنای 40  تا  خواستند 
بگيرند. آنهايى كه در جلسه آموزشى، مجبور 
بودند اين لغات را مدام تكرار كنند، در آزمونى 
كه يک هفته بعد برگزار شد، به طور متوسط، 
80 درصد نمره آزمون را كسب كردند. در حالى 
كه دانش آموزانى كه آن لغات را فقط خواندند 
و هيچ آزمونى از خودشان به عمل نياوردند، 

به طور متوسط فقط 36 درصد نمره آزمون را 
كسب كردند. تعداد ديگری از تحقيقات، از اين 
ايده كه رسم نمودار برای نشان دادن ايده ای 
كه متن معرفى مى كند، برای فهم آن ايده 

بسيار مفيد است، پشتيبانى كردند.
نگران  است،  كار سخت  اين  نظرتان  به  اگر 
نباشيد مشكل اينجاست كه ما به جای نتيجه 
گيری كلى، تالش مى كنيم كه اطالعات را 
بازبابى كنيم. به نظر مى رسد كه پاسخ داده 
يادآوری  در  توانايى  افزايش  منطق  با  شده، 

توسط خودمان، در تضاد است.
هستند!  انگيز  شگفت  بسيار  ها  يافته  اين 
دارند  قديمى  فرضيه  يک  حافظه،  محققان 
جواب،  تا  سوال  از  حافظه،  در  گويد  مى  كه 
قسمتى  همان  اين  و  وجوددارد-  مسيرهايى 
است كه اشتباه بودنش معلوم شد- و شما با 
حركت در مسير خودتان، بيشتر ياد مى گيرد تا 
با حركت در مسيری ديگر، يافته های او نشان 
مى دهند كه احتماال ما بايد در مورد چگونگى 
عملكرد حافظه دوباره بينديشيم. اين يافته ها 

به يادگيرندگان بى ذوق و شوق سراسر دنيا نيز 
اميدواری مى دهد و مى گويد برای يادگيری 

هيچ وقت دير نيست.

یادگرفتن، بدون یادگیری
اگر اين حقيقت داشته باشد، خيلى خوب است، 
حتى  ندارد.  سختى  كار  به  نياز  يادگيری  اما 
زمانى كه ذهن تان مشغول انجام كار ديگری 
است، مى توانيد آن را انجام دهيد. از يک گروه 
از داوطلبان خواسته شد تا با تمرين، صداهايى 
با فركانس مشابه را از هم تميز دهند. نصف 
افراد گروه در يک تمرين فعال شركت كردند و 
نصف ديگر در حالى كه مى نوشتند، صدايى در 

زمينه را نيز مى شنيدند. 
هر دو گروه در آزمون نهايى، نمرات مشابهى 
يادگيری  كه  صورتى  در  اما  كردند،  كسب 
منفعل تنها در 15 دقيقه از جلسات يادگيری 
فعال، صورت مى گرفت و در اين ميان 4 دقيقه 
تاخير اتفاق مى افتاد، تاثير يادگيری به كلى از 

بين مى رفت.

عارفانه روز

خداوندا: شرمسارم كه بندگان تو با نام
 تو حكومت مى كنند و دلهای اميدوار

 به تو را مايوس مى سازند.

طراح: نسرین کاری                        
دانايان  و  دانشمندان  از   -1 افقى: 
نامدار ايران كه سعادت نامه از آثار 
اوست 2- تحفه -  ديرنشين - كرانه 
ها 3- ورم پوست - دريغ خوردن 
- از اناجيل اربعه 4- راهروی باريک 
- تالفى كردن - دوستى 5- ضمير 
 - بنيه  و  نا   - مفرد  سوم شخص 
عمارت مستحكم حكومتى -  باعصا 
زدن 6- خبر و آگاهى - قلعه ای در 
شهرستان تفت - ميكروب ميله ای 
نان  ايران -  پسته  شكل 7- شهر 
آبگوشت 8- سيما و  در  خرد شده 
صورت - فراهم - نقد كننده ۹- با 
غالبًا  كه  ای  پرنده   - عرب  اينكه 
 در مزارع گندم النه مى سازد 10-
مدح   - خانم  عروس  به  ای  هديه 
و ثنا - دوستدار 11- شاه برعكس 
- درخت خرما - پشت سر هم - 
گياه تاالب ها 12- عددی ورزشى 
معالجه   - آمريكا  در  شهری   -
13- نامى برای آقايان - خودخواهى 
هالكى  و  زيانى   -14 سيراب   -
هند  در  شهری   - چاهى  كبوتر   -
انقالب  در  مبارز  روحانيون  از   -15

مشروطيت.

نزد  در  و  اند  زنده   -1 عمودی: 
و  ماهر   - خورند  مى  روزی  خدا 

با  شيميايى  عنصری   -2 حاذق 
كاربرد طبى و صنعتى - پرنده ای 
كلمه   - گوشت  حالل  و  وحشى 
افسوس كه در نوحه و ماتم به كار 
مى رود 3- پندار - خلقت - پيغمبر 
4- اسلحه ها - عددی مفرد - يازده 
ماه   - ساعت  و  هنگام  وقت،   -5
مخترع   -6 پايانى  رمق   - آسمان 
تلگراف - بازگردانيدن - از حيوانات 
حرام گوشت 7- گشاده - هيكل و 
بهشت  در  ای  نام چشمه   - قامت 
برداشتن  دست   - غذا  مدخل   -8
نفيس ۹-  پارچه   نوعى  از گناه - 

كنايه   - بزرگ  مساجد  از  قسمتى 
از محبوب و معشوق است - مايع 
حيات 10- تنگدستى - ترسانيدن 
- گله 11- پسوند شباهت - بزرگتر 
سده  نامدار  خوشنويسان  از    -
واحد   - گفتن  يازدهم 12- سخن 
مقياس طول انگليسى - تنهاشدن 
 - فرانسه  ساخت  اتومبيلى   -13
سرراست - كسر كردن 14- نوعى 
پايه  و  اساس  انگور-  خميدگى - 
15- بخشنده، سخى- فراهم كردن، 

برابر گردانيدن- از حواس پنجگانه
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در جستجوی زيبايى نباشيد. زيبا فكر كنيد. 
زيبا ببينيد. و زيبا بشنويد.آنگاه خود، 

خالق زييايى هستيد

همين امروز بپذير كه مى توانى تغيير كنى، 
مى توانى حتى باورهات را تغيير بدی، 

 منجمد نباش؛ جرئت تغيير رو داشته باش

پرانرژی باش تا تغييربرخورداطرافيانت  
را ببينى پرانرژی باش  تا تغيير برخورد 
طبيعت و دنيا راباخودت ببينى كسى 

كه انرژی بدهد از عالم وادم انرژی مى گيرد.

  123456789101112131415

ایکوراکدیماحبص1

نایجاحریپرازما2

بردیزموادتاد3

ویدناهسرمرق4

هاوگناسمههیده5

نرابشتاهبدبد6

بهواجیلینایا7

لکیکسفوکراتلی8

غابنمامهیرکت9

ارالدحسمشناد10

رتشااشتنمامیس11

سوهحشیتلداپ12

تنورابمروتنه13

ایزیراپیناتساب14

نامرفهدتیمانید15

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

تجربه کنید.   09158668002

فست فود فعال با موقعیت عالی
 به علت مهاجرت با قیمت استثنایی

 به فروش می رسد 
قابل معاوضه با خودرو 

)فروش فوری(  09156672933

فروش
منزل ویالیی 2 طبقه با 300 متر 

و 350 متر زیربنا - دو نبش
 واقع در بلوار غدیر، غدیر 2

09155615438
زمین فروشی 2 قطعه: 1- زمین به مساحت 
9400 متر کاربری کارگاهی و انبار دارای یک 

چشمه آب، سند ششدانگ چسبیده به مهرشهر 
متری 35 هزار تومان 2- زمین به مساحت 

6000 متر با همان شرایط بدون آب متری 35 
هزار تومان زمین شماره 2 با منزل یا آپارتمان 

معاوضه می گردد.      09153620375

فروش منزل ویالیی در مهرشهر، 150 متر
 2 طبقه، 200 متر بنا، نوساز و قابل معاوضه
 با ملک در تهران و حومه با 20 میلیون تومان

 وام 7 درصد     09125725020

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

اجاره سوله 600 متری همراه با 
دفتر و سرایداری - شهرک صنعتی 

بیرجند     09159612007

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

به چند نفر نیروی خانم و آقا 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

ساعت تماس: 11-22
خیابان محالتی - مقابل پارک 
آزادگان     09152694969

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

موسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر 
)مشاوره و وکالت(از همکاران وکیل دعوت 
به همکاری می نماید.   09154037522

به یک کارگر ساده با داشتن گواهینامه 
رانندگی نیازمندیم.

 32322169 -09395102581 غالمی

همکار حسابدار )خانم( مسلط به نرم افزارهای 
حسابداری در شرکت ساختمانی نیازمندیم.

09151613664 -32441779 

به یک نفر خانم با مدرک معماری و مسلط به نرم 
افزارهای معماری و عمران در شرکت ساختمانی 
نیازمندیم. 32441779- 09151613663 

آگهی همکاری 
به یک نفر برای امور خدماتی 
و نظافتی  در مجتمع تجاری 

نیازمندیم. )محل اسکان مهیا می باشد(
09151104997 -32213726

لوله باز کنی   100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

موسسه زبان شریف
 )شکوه بیرجند(

برای تکمیل کادر مدرسین خود 
اقدام به گزینش افراد عالقه مند 
به تدریس زبان انگلیسی می کند.

دفتر مرکزی: معلم 25- پالک 65
تلفن تماس: 32423300
ساعت مراجعه: 16الی 20

فروش یا معاوضه 
 مرغداری 30 هزاری تمام اتومات 

همراه با آب شیرین اختصاصی 
و دوربین مدار بسته 

09153610176
09153610112-09151636368
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پویا احراری، تنیس باز استان خراسان جنوبی 
در مسابقات پینگ پنگ دانش آموزی کشور خوش درخشید

در مسابقات پینگ پنگ المپیاد دانش آموزان ابتدایی کشور، پویا احراری 
از خراسان جنوبی با کسب گردن آویز برنز مقام سوم رقابت ها را از آن 
خود کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در مسابقات پینگ پنگ المپیاد 
دانش آموزان ابتدایی کشور نماینده خراسان جنوبی خوش درخشید. تیم 
دونفره پویا احراری از خراسان جنوبی و علی جزائی از همدان با گردن آویز 
برنز بر سکوی سوم رقابت ها ایستادند. پس از برگزاری 49 مسابقه بخش 
دونفره مسابقات پینگ پنگ المپیاد دانش آموزان ابتدایی کشور تیم دو 
نفره نوید شمس از البرز و محمدامین صمدی از تهران قهرمان شد. این 
المپیاد ورزشی از 12 تا 17 مردادماه جاری در سالن ورزشی مریم قم با 
شرکت بیش از 500 دانش آموز مقطع ابتدایی و متوسطه اول برگزار شد.

بیرجند میزبان مسابقات قهرمانی ورزش زورخانه ای کشور  

ورزش  قهرمانی  مسابقات  برگزاری  میزبان  امسال  شهریورماه  بیرجند 
زورخانه ای کشور جام ریاست جمهوری است. به نقل از فارس، رئیس 
هیأت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان با اشاره به حضور 20 تیم 
ورزش زورخانه ای استان های کشور در این ماراتن ملی گفت: ورزشکاران 
رقابت  به  یکدیگر  با  و مرشدی  فردی  تیمی، هنرهای  در بخش های 
می پردازند. مهدی قمری افزود: مسابقات قهرمانی ورزش زورخانه ای جام 
ریاست جمهوری با حضور بیش از 150 باستانی کار نوجوان کشور سوم 
تا پنجم شهریور در زورخانه موسی بن جعفر )ع( بیرجند برگزار می شود.

راهیابی اسکیت بازان استان به مسابقات بین المللی اسکیت

آریا خراسان جنوبی در  بیرجند  باشگاه فرهنگی ورزشی  اسکیت بازان 
مسابقات بین المللی اسکیت فری استایل جام مارشال در مقابل حریفان 
به رقابت می پردازند. به نقل از فارس، این ماراتن جهانی در آکادمی 
رده سنی  دو  در  مرداد  تا 22  از 21  تهران  انقالب  ورزشی  مجموعه 
کمتر از 16 و باالی 16 سال در بخش آقایان و بانوان برگزار می شود. 
مصطفی شبانی، هادی صادقی، محمدحسن عرفانی کیا و محمدحسین 
ایزدمهر اسکیت بازان استان در مسابقات بین المللی اسکیت فری استایل 
جام مارشال هستند. در بخش بانوان این رقابت ها نیز محیا ترشیزی، 
غزل قربانی، زهرا محمدی و فاطمه زهرا ریحانی به نمایندگی از استان 
خراسان جنوبی حضور دارند و برای کسب مدال بین المللی تالش می کنند.

خداحافظی تنها نماینده بوکس ایران از رینگ ریو

فارس- احسان روزبهانی تنها نماینده بوکس ایران در وزن 81- کیلوگرم 
کشورمان بامداد روز گذشته در نخستین گام به مصاف پتر مولنبرگ از هلند 
رفت و با نتیجه 29 بر 28 به سود نماینده هلند از دور مسابقات حذف شد. تیم 
ملی والیبال ایران نیز اولین دیدار خود را با نتیجه 0-3 در حالی به آرژانتین 
واگذار کرد که هیچ کدام از بازیکنان نمایش همیشگی خود را نداشتند.

ابوالفضل  بیمارستان تخصصی حضرت  عامل  مدیر 
العباس)ع( )میالد 3( خبر از انجام یک عمل جراحی  
در این بیمارستان و خارج کردن توده 5 کیلوگرمی از 
بدن دختری 17 ساله داد. دکتر بهرام گرمرودی در 
تشریح این خبر گفت: این جراحی در صبح روز گذشته 
در بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس)ع( 

)میالد 3( انجام شد و یک توده 5 کیلوگرمی از بدن یک 
دختر 17 ساله با موفقیت خارج شد. گرمرودی افزود: 
وضعیت عمومی بیمار بعد از عمل خوب گزارش گردیده 
و بیمار به بخش منتقل شده است. وی ادامه داد: اتاق 
عمل در رشته های مختلف زنان، ارتوپدی و جراحی در 
حال حاضر در این بیمارستان فعال است و به زودی در 

سایر رشته های تخصصی جراحی شامل چشم،  مغز 
و اعصاب، گوش، حلق و بینی به این مجموعه اضافه 
اندازی بخش  خواهد شد. گرمرودی نیز خبر از  راه 
های تخصصی دیالیز، CCUو ICU در بیمارستان 
تخصصی حضرت ابوالفضل العباس)ع( )میالد 3(، بعد 
از طی مراحل تکمیل تجهیزات و آموزش پرسنل داد.

خاکشیر معجره ای برای الغری

بوده  ملین  خاکشیر  دانید  می  که  همانطور 
باعث میشود روده های شما کار کند و در  و 
نتیجه دستگاه گوارش سالمی داشته باشید. یکی 
از مهم ترین دالیل الغر شدن و الغر ماندن 
 ، باشد  می  گوارش  دستگاه  کردن  کار  خوب 
بدن  روده ی شما خوب کار کند  و  اگر معده 

به راحتی کاهش وزن پیدا می کند و مهم تراز 
از  همه سالمتی شما کامل می شود و دیگر 
بسیاری بیماریهای معده و روده در امان خواهید 
بود. اگر شما هر روز صبح یک قاشق غذاخوری 
خاکشیر را بشویید و در یک لیوان آب ولرم حل 
کنید و آن را بنوشید خواهید دید که بسیاری از 
مشکالت گوارشی شما بر طرف شده است البته 
یادتان نرود باید صبح ها خاکشیر را ناشتا بنوشید.

حمام کردن و این همه خاصیت
  

بهبود  را  قلب مان  سالمتی  کردن  حمام   -1
آسان تر  را  تنفس  کردن  حمام   -2 می بخشد 
می کند 3- حمام کردن تاثیر مثبت بر دستگاه 
عصبی و مغزتان می گذارد 4- حمام کردن برای 
مفید  استخوان های تان  و  مفاصل  ماهیچه ها، 
دستگاه  به سالمتی  کردن  حمام  با  است 5- 

کردن  حمام   -6 بخشید  بهبود  گوارشی تان 
می بخشد  بهبود  ادراری  دستگاه  سالمتی  به 
از گردش خون و دستگاه  با حمام کردن   -7
ایمنی بدن تان مراقبت کنید 8- با حمام کردن 
هورمون های تان را تنظیم کنید 9- حمام پوست 
و مو و چشمان تان را تمیز و مرطوب می کند 
10- در یک روز گرم یا سرد دمای بدن تان 
را با حمام کردن به بهترین حالت برسانید.

اسفنج های آشپزخانه 
سرشار از آلودگی های میکروبی

رطوبتی که بر روی اسفنج های آشپرخانه باقی 
رشد  برای  را  مناسبی  محیط  می تواند  می ماند 
مرتب  به طور  پس  آورد.  فراهم  میکروب ها 
دور  اسفنج ها  این  از  را  میکروبی  آلودگی های 
کنید: 1- )اگر اسفنج های شما حاوی نوارهای 

فلزی نباشد( ابتدا اسفنج را خیس کرده و سپس 
با شدت  مایکروویو  در  دقیقه  برای یک  را  آن 
امواج حداکثر قرار دهید. قبل از آنکه اسفنج را 
شود  سرد  تا  بگذارید  کنید  خارج  مایکروویو  از 
2- هرچند وقت یک بار آن را در ماشین گذاشته 
تا با حرارت باال تمیز شود 3- اسفنج را در محلول 
یک چهارم قاشق چایخوری مایع ضدعفونی )مایع 
ضدعفونی میوه و سبزی( و آب گرم قرار دهید.

چرا لباسهای تازه را 
باید قبل از پوشیدن بشوییم؟

تازه بودن لباس به معنی تمیز بودن آن نیست 
تازه  لباس های  پوشیدن  از  پیش  بایستی  پس 
حتما آنها را بشویید تا به مشکالت پوستی  مبتال 
نشوید. موادی که برای اتو کردن لباس های نو به 
کار می رود می تواند مشکالت پوستی ایجاد کند. 

رزین فرمالدهید یا اوره فرمالدهید ترکیبی سمی و 
نوعی گاز است. روی لباس های نو زده می شود تا 
چروک نشوند. این گاز مخصوصا برای البسه 100 
درصد کتانی استفاده می شود اما این گاز می تواند 
باعث التهاب و حساسیت پوست و آلرژی شود و 
حتی سرطان زا باشد. پس لباس نو را 2 بار بشویید 
چون طی انبار کردن لباس و حمل و نقل از طریق 
دست های آلوده یا حتی  حشرات نیز آلوده شده اند.

بیشتر از دو ساعت تلویزیون دیدن 
ممنوع!

کودکانی که تلویزیون را بیشتر از دوساعت تماشا 
می کنند در معرض ابتال به فشارخون باال هستند 
و فشار خون باال یکی از مهمترین دالیل بیماری 
های قلبی عروقی و سکته مغزی به شمار می آید. 
تماشای تلویزیون، بازی های کامپیوتری و پرسه 

زدن در شبکه های اجتماعی سبب می شود که 
فعالیت فیزیکی فرد کاهش یابد و همین امر باعث 
بروز فشار خون می شود. عدم استفاده از تلویزیون 
و به طور کلی صفحه نمایش در تمام ساعات شبانه 
روز، به خصوص قبل از خواب توصیه شده است. 
خیره شدن به صفحه نمایش موبایل یا لپ تاپ قبل 
از خواب، سبب کاهش کیفیت خواب و بدخوابی 
می شود و زمینه چاقی و دیابت را فراهم می کند.

خروج توده 5 کیلوگرمی از بدن یک بیمار در بیمارستان میالد 3

از متواری شدن راننده پژو 405 از صحنه تصادف تا کشف بیش از نیم تن ماده مخدر از خودرویش

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف 584 کیلوگرم تریاک طی سه عملیات جداگانه در 48 ساعت گذشته خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تصادف برون شهری در یکی از جاده فرعی 
طبس بالفاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: مأموران مشاهده کردند یک دستگاه سواری تیبا با سه نفر سرنشین با یک 
دستگاه سواری پژو 405 که از کویر وارد جاده اصلی شده برخورد کرده است و هر دو خودرو خسارت دیده اند. فرمانده انتظامی استان بیان 
داشت: راننده سواری تیبا به مأموران گفت: راننده پژو 405 به محض برخورد با خودروی من با رها کردن خودرو از صحنه تصادف متواری 
شد. سرهنگ شجاعتصریح کرد: با توجه به اظهارات راننده سواری تیبا و فرار راننده پژو 405 دستورات الزم برای دستگیری راننده 
متواری صادر و پژو 405 بازرسی شد که و از آن 387 کیلوگرم تریاک کشف شد. وی در ادامه افزود: با کشف مواد مخدر از خودروی 
405 عملیات شناسایی و دستگیر راننده خودرو آغاز شد که مأموران هنگام گشت زنی فردی غیر بومی را در فاصله 20 کیلومتری محل 
تصادف مشاهده کردند و به نامبرده مشکوک شدند و دستور ایست دادند. سرهنگ شجاع ادامه داد: متهم با مشاهده مأموران فرار کرد که 
با اقدام به موقع پلیس و شلیک هوایی مأموران مجبور به توقف شد و بالفاصله دستگیر شد. سرهنگ شجاع گفت: در ادامه این 
عملیات یک دستگاه سواری پراید 141 نیز به اتهام همدستی و راه پاک کنی محموله مواد مخدر توقیف و راننده آن دستگیر شد.

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

زاپــــــــاس کفشهایم  کو

  @ sinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

تعمیر لوازم خانگی
 در منزل      لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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توقیف یک دستگاه نیسان 
با بار بیش از یک تن پیاز زعفران در سرایان

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از کشف یک تن و 380 
کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در این شهرستان خبر داد. به 
برادران  اسماعیل  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش 
گفت: طی 48 ساعت گذشته، تیم گشت شهرستان سرایان 
هنگام گشت زنی در محورهای مواصالتی به یک دستگاه 
افزود:  را متوقف کردند. وی  نیسان مشکوک شدند و آن 
مأموران در بازرسی از خودرو مقدار یک تن و 380 کیلوگرم 
پیاز زعفران که بدون مجوز حمل می شد کشف کردند. وی 
تصریح کرد: کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف شده را 50 
میلیون ریال برآورد کردند و متهم به مراجع قانونی معرفی شد.

تایید خبر سقوط هواپیمای فوق سبک آموزشی

ایرنا- یک فروند هواپیمای فوق سبک آموزشی، روز گذشته در 
فرودگار سردار جنگل رشت سقوط کرد. مدیر مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی استان گیالن در این رابطه گفت: 
با اعالم خبر سقوط این هواپیما در ساعت 12 و 10 دقیقه، دو 
تیم فوریت های پزشکی به محل حادثه برای امدادرسانی اعزام 
شدند. حمید محمدی افزود: خلبان این هواپیمای آموزشی، یک 
خانم 19 ساله بوده که خوشبختانه هیچ گونه آسیبی ندیده 
است. به نقل از مهر، صبح روز گذشته نیز پرواز شماره 406 
متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به علت 
از دست دادن موتور دوم خود به فرودگاه شهید بهشتی استان 
اصفهان اعالم فرود اضطراری داشت و بر زمین نشست.



7
برگزیده شدن دو خبرنگار استان در جشنواره ملی ایثار

و  بنیاد شهید  تجلیل شد. مدیرکل  استان  برگزیده  از دو خبرنگار  ایثار و شهادت  در حوزه  برتر  رسانه های  و  از خبرنگاران  تجلیل  ملی  صدا و سیما- در جشنواره 
امورایثارگران استان گفت: فرشته عبدی خبرنگار خبرگزاری ایکنا و سعید کاظمی خبرنگار خبرگزاری شبستان در بخش عکس موفق به کسب رتبه نخست کشور شدند.

حجت االسالم معصومی افزود: از برگزیدگان این جشنواره  دیروز در مراسم اختتامیه در سالن مجموعه فرهنگی و هنری سیدالشهدای تهران قدردانی شد.
سه شنبه * 19 مرداد 1395 * شماره 3573

7
نمایشگاه آثار برگزیدگان جشنواره 

“نقاشی خط” و “حروف نگاری رضوی” 

 افتتاح شد 

تسنیم- نمایشگاه آثار برگزیده پنجمین جشنواره 
برنامه های  از  نقاشی  خط و حروف نگاری رضوی 
چهاردهمین جشنواره بین المللی رضوی  با حضور 
بیرجند  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
 افتتاح شد. سیدعلی زمزم عنوان کرد: در مجموعه 
271 اثر توسط 99 هنرمند از 23 استان کشور به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال که پس از داوری 41 
اثر برگزیده شده است. به گفته وی این نمایشگاه 

به مدت 4 روز از 18 تا 21 مرداد از ساعت 16 تا 21 
در محل نگارخانه شهر بیرجند باز است.

۴۹۴ نفر از حادثه دیدگان استان
 اسکان اضطراری یافتند

استان  احمر  هالل   جمعیت  مدیرعامل  تسنیم- 
دیدگان  حادثه  از  نفر   494 اضطراری  اسکان  از 
ابتدای امسال تاکنون خبر داد. جواد خامسان  از 
ابتدای  از  کرد:  اظهار  خبرنگاران  در جمع  دیروز 
سال تاکنون 2 هزار و 502 نفر از حادثه دیدگان 
امدادرسانی  توسط امدادگران هالل احمر استان 
شدند و 516 تیم عملیاتی به مناطق اعزام شدند. 
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون مجموع 
کل حوادث 407 مورد بوده که از این تعداد 254 
بوده است. وی  به حوادث جاده ای  مورد مربوط 
مورد  یک  مدت  این  در  همچنین  شد:  یادآور 
به  دیده  حادثه  نفر   4 و  شد  انجام  هوایی  امداد 

بیمارستان انتقال داده شدند.

نشست روسای ادارات حراست دامپزشکی 
منطقه 3 کشور در استان برگزار شد

و  حراست  مرکزی  دفتر  گردهمایی  ور-  پیشه 
ادارات کل دامپزشکی تابعه در شهرستان بیرجند 
با  روز  دو  مدت  به  گردهمایی  این  شد.  برگزار 
حضور مدیرکل دفتر مرکزی و حراست سازمان 
شورای  نامه  شیوه  و  برگزار  متبوع  کارشناسان 
استان  به  تخصصی  های  کارگروه  و  هماهنگی 
مرکزی  دفتر  مدیرکل  شد.  تشریح  و  ابالغ  ها 
تشریح  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  حراست 
کارگروه های تخصصی، عنوان کرد: 5 کارگروه 
برنامه ریزی،  تخصصی شامل حفاظت پرسنلی، 
فناوری  حفاظت  عملکرد،  ارزیابی  و  آموزش 
حفاظت  و  خبر  و  بررسی  اسناد،  و  اطالعات 

فیزیکی و پدافند غیرعامل تشکیل شد.

باال بودن سود تسهیالت
مشکلی بر سر راه شیالت استان

فارس- مدیر امور شیالت سازمان جهادکشاورزی 
شیالت  بخش  مشکالت  از  یکی  گفت:  استان 
در  ویژه  به  تسهیالت  سود  بودن  باال  استان 
اینکه  بیان  با  سعیدی  است.  مکانیزاسیون  زمینه 
بوده  درصد   18 سود  با  مکانیزاسیون  تسهیالت 
بنابراین پرورش دهندگان ماهی در استان رغبتی 
گفت:  ندارند،  تسهیالت  این  دریافت  برای 
همچنین تسهیالت فنی و اعتباری که برای بحث 
ساخت، توسعه و تجهیز واحدهای پرورش ماهی 
پرداخت  متقاضیان  به  درصد   10 حدود  سود  با 
جهاد  مدیریت   به  می توانند  افراد  این  و  می شود 
نسبت  تا  مراجعه  خود  شهرستان های  کشاورزی 
به معرفی آنها برای دریافت تسهیالت اقدام شود. 

توزیع مایع ضدعفونی بین مرغداران 
درمیان توسط دامپزشکی  

مقدار  امسال  نخست  ماهه   4 در  مقدم-  دادرس 
185 لیتر مایع ضدعفونی بین مرغداران شهرستان 
درمیان توزیع شد. معراجیان گفت: با اشاره به اینکه 
مرغداری  باالی  تراکم  دارای  درمیان   شهرستان 
می باشد، جزء شهرستان هایی است که در مقابله 
با شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان موفق عمل 
با  بیماری  این  کرد:  تصریح  وی  است.  کرده 
های  نهاده  توزیع  جمله  از  شده  انجام  تمهیدات 
ضدعفونی، برگزاری کالس های آموزشی و رعایت 
اصول قرنطینه ای توسط مرغداران تاکنون رخدادی 
مشاهده نشده است. وی از کلیه مردم شهرستان 
درمیان بویژه شوراهای اسالمی، دهیاران، بهورزان 
شبکه بهداشت و درمان و مرغداران خواست تا در 
صورت مشاهده تلفات غیرعادی پرندگان با شبکه 

دامپزشکی شهرستان تماس حاصل فرمایند.

پوشش کامل واحدهای اپیدمیولوژیک
 زیرکوه علیه بیماری تب مالت

دارای  اپیدمیولوژیک  واحدهای  کلیه  غالمی- 
دام در شهرستان زیرکوه علیه بیماری تب مالت 
واکسینه شدند. منصوری گفت: با توجه به اهمیت 
ترین  شایع  از  یکی  عنوان  به  مالت  تب  بیماری 
در  و  انسان  به  دام  از  انتقال  قابل  های  بیماری 
سال  ابتدای  از  دامداران  اقتصاد  به  جهت کمک 
واحدهای  در  موجود  های  بزغاله  و  بره  جاری 
اپیدمیولوژیک دارای دام شهرستان زیرکوه علیه 

بیماری تب مالت واکسینه شدند.

 سرمایه گذار داخلی
باید بیش از این تکریم شود

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  سنجری  مالیی- 
اجتماعی استان از انحالل 300 تعاونی از ابتدای 
تعاونی یعنی جمع  امسال خبر داد و عنوان کرد: 
ایجاد  و  یکدیگر  کنار  خرد  های  سرمایه  کردن 
یک شغل که نیاز به کمک دولت نباشد، متاسفانه 
تسهیالت  دنبال  به  ابتدا  همان  از  استان  مردم 

باید  و  است  اشتباه  فکر  این طرز  که  آن هستند 
بزرگترین  دولت  اینکه  بیان  با  وی  کند.  تغییر 
 کمک را به حوزه تعاونی ها کرده است یادآورشد: 
تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و همین 
موضوع بزرگترین کمک به بخش خصوصی است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکریم سرمایه 
گذار داخلی و هم استانی را موضوعی مهم دانست 
و تاکید کرد: نباید به سرمایه گذاری خارجی تکیه 
کرد و بیشتر باید برای سرمایه گذار داخلی اهمیت 
استان خارج  از  افراد  تا همین  قائل شد  ارزش  و 
برای  کرد:  بیان  و  داد  پشنهاد  سنجری  نشوند. 
مشارکت مردم در سرمایه گذاری و پیشرفت استان 
)سازمان  ایمیدرو  مانند  بزرگی  های  شرکت  باید 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( و 
آستان قدس رضوی در استان سرمایه گذاری کنند 
و بعد از چند سال مدیریت این واحد ها به مردم 

واگذار شود تا بیشتر شاهد مشارکت مردم باشیم.

برگزاری نمایشگاه عرضه کاال
از 16 تا 22 شهریور در طبس

فارس- فرماندار ویژه طبس، گفت: بهترین زمان 
شهریور   22 تا   16 از  پاییزه  نمایشگاه  برگزاری 
سال جاری است که هدف از برگزاری آن حمایت 
شهرستانی  تولیدکنندگان  و  داخلی  کاالی  از 
است. اخوان صفار ظهر دیروز در جلسه کمیسیون 
تنظیم بازار شهرستان به بررسی وضعیت عرضه 
نمایشگاه  برگزاری  و  اساسی  کاالهای  توزیع  و 
از  طبس  اصناف  کرد:  اظهار  و  پرداخت  پاییزه 
و  باشند  داشته  جدی  حمایت  تولیدکنندگان 
محصوالتی در بازار عرضه شود که تولید داخلی 
تولیدات  عرضه  برای  کرد:  تصریح  وی  است. 
مرغداری ها در طبس اقدام شود تا ضمن استفاده 
مردم از محصول با کیفیت، چرخه تولید و عرضه 
در شهرستان پویاتر شده و زیرساخت هایی مثل 

کشتارگاه و سردخانه ها نیز فعال شوند.

بیش از هزار میلیارد ریال برای تکمیل 
پروژه های هفته دولت هزینه شد

و  هزار  گفت:  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   - ایرنا 
اعتبار ملی و استانی  از محل  730 میلیارد ریال 
برای تکمیل و بهره برداری از چهار عنوان پروژه 
هزینه  دولت  هفته  در  استان  شهرسازی  و  راه 
بهره  کرد:  عنوان  جعفری  مهدی  است.  شده 
بزرگراه  دوم  باند  احداث  کیلومتر   85 از  برداری 
با 920 میلیارد ریال سرمایه گذاری از جمله این 
 95 سال  دیماه  در  رقم  این  که  هاست  پروژه 
وی  یابد.  می  افزایش  بزرگراه  کیلومتر   145 به 
هزینه  با  روستایی  راه  کیلومتر   120 آسفالت  از 
270 میلیارد ریال اعتبار در هفته دولت خبر داد 
و گفت: همچنین طرح روکش و بهسازی 250 
روستایی  و  فرعی  اصلی،  های  راه  از  کیلومتر 
 استان با هزینه 260 میلیارد ریال به بهره برداری 
می رسد. وی بیان کرد: برای تمام عملیاتی که 
در حوزه راه های استان از جمله احداث، آسفالت، 
روکش، بهسازی، ایمن سازی و نگهداری راه ها 
انجام می شود قیر رایگان از سال گذشته تاکنون 
توسط وزارت راه و شهرسازی بین اداره های کل 

راه و شهرسازی استان ها توزیع شد.

جلوگیری از افتتاح برخی پروژه ها
در شهرستان زیرکوه

دولت  هفته  در  گفت:  زیرکوه  فرماندار  فارس- 
در  شهرستان  ضرورت  که  پروژه هایی  افتتاح  از 
خانزاده  کرد.  خواهیم  جلوگیری  نشود  لحاظ  آن 
ظهر امروز در جلسه برنامه ریزی هفته دولت این  
شهرستان با اشاره به اینکه برنامه های فرهنگی 
عنوان  بود،  خواهد  مدنظر  دولت  هفته  طول  در 
پروژه های  از  یکی  کرد  خواهیم  تالش  کرد: 
باشد  داشته  شدن  مطرح  قابلیت  که  شاخص 
پیش بینی می شود با حضور استاندار افتتاح شود. 
است  این  مدیران  از  ما  کرد: خواسته  تاکید  وی 
که فقط بر اساس اولویت ها، ضرورت ها و اهمیت 
پروژه ها برنامه ریزی کنند و در این جایگاهی که 
به  مردم  به  خدمت رسانی  فرصت  از  دارند  قرار 
بهترین نحو استفاده کنند. معاون فرماندار زیرکوه 
طول  در  فرهنگی  برنامه   35 اینکه  بیان  با  نیز 
هفته دولت اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: در 
اعتبار 85 میلیارد ریال  با  هفته دولت 49 پروژه 

افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

مالیی- رئیس شورای سیاست گذاری ائمه 
اینکه در نگاه اسالمی  بیان  با  جمعه کشور 
امانتدار  به  باید  و  است  امانت  مسئولیت 
سپرده شود، بیان کرد: باید این پست ها را 
برای خدمت به مردم داشته باشیم و دوست 
خیانت  کاری  سیاسی  و  بازی  حزب  بازی، 
اداری  شورای  دیروز  صبح  است.  مردم  به 
رضا  سید  االسالم  حجت  حضور  با  استان 
ائمه  گذاری  سیاست  شورای  رئیس  تقوی 
جمعه کشور، مروی معاون ارتباطات حوزوی 
دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان مردم در 
مجلس و ائمه جمعه شهرستان ها در سالن 

جلسات استانداری برگزار شد.
سید علی اکبر استاندار در این جلسه عنوان 
کرد: حجت االسالم عبادی شناخت کاملی از 
استان و مردم منطقه دارد. وی افزود: نماینده 
مقام معظم رهبری در استان می تواند در حل 

و رفع مشکالت مردم کمک کند.
حجت االسالم تقوی رئیس شورای سیاست 
گذاری ائمه جمعه کشور هم در سخنانی بیان 

خراسان  مردم  که  است  سال  چندین  کرد: 
معظم  مقام  نماینده  حضور  خواستار  جنوبی 
رهبری در استان بوده اند تا حلقه اتصال بین 
مردم استان و مرکزیت نظام دینی باشد. وی 
افزود: حجت االسالم عبادی از خانواده ای 

بسیار اصیل، با فرهنگ، با علم و تقوا هستند 
دیانت  تقوی،  به  را  ایشان  استان  مردم  که 
و خدمتگزاری می شناسند. تقوی ادامه داد: 
ارزش  پای  همواره  عبادی  االسالم  حجت 

ها و بیانات مقام معظم رهبری ایستاده و با 
جدیت از آن دفاع می کند.

جمعه  ائمه  گذاری  سیاست  شورای  رئیس 
کار  و  توانایی  ساالری،  شایسته  کشور 
برای مردم را از دیگر نکات مهم در انجام 

مسئولیت ها عنوان کرد و گفت: کسی که 
روحیه  نباید  گیرد  می  عهده  بر  مسئولیتی 

اشرافی گری داشته باشد. 
نیز  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام  رضایی 

گوییم  می  ما  اگر  کرد:  بیان  جلسه  این  در 
»مرگ بر آمریکا« فقط شعار می دهیم اما 
آمریکا عمال ایران و اسالم را نابود می کند.

فرهنگی  های  دریچه  اینکه  بیان  با  وی 
ضعیف است تاکید کرد: باید مسئوالن وارد 

جمع مردم شوند و آنها را جذب کنند.
السالم  حجت  افزود:  بیرجند  جمعه  امام 
عبادی فردی مومن و انقالبی است که من 
فقیه  والیت  امر  تحت  باشم  که  هرجا  در 
خواهم بود و هیچ گاه مردم بیرجند و استان 

را فراموش نخواهم کرد.

مسئوالن برای هر امضای خود
باید جواب دهند

مقام  دفتر  حوزوی  ارتباطات  معاون  مروی 
کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  رهبری  معظم 
امکانات  و  بودجه  پول،  ما  عمده  مشکالت 
که  است  این  اساسی  مشکل  بلکه  نیست 

پست ها را امانت نمی دانیم.

و  کرد  همدل  را  دل ها  امام  داد:  ادامه  وی 
حزب بازی ها، خودخواهی ها و منیت ها کنار 
را  کشور  بخواهیم  اگر  گفت:  مروی  رفت. 
اما  داریم  نیاز  امکانات  به  چند  هر  بسازیم 
به  داریم  که  مسئولیتی  به  باید  آن  از  قبل 
در  را  خود  و  کنیم  نگاه  الهی  امانت  عنوان 

برابر اقدامات خود مسئول بدانیم.
معظم  مقام  دفتر  حوزوی  ارتباطات  معاون 
به  رسیدگی  برای  هایی  برنامه  از  رهبری 
مناطق روستایی استان خبر داد و تاکید کرد: 
در بعضی از روستاهای نهبندان مردم در وضع 
نابسامانی زندگی می کنند و همه مردم باید 
از سرمایه کشور سهم ببرند. وی خاطرنشان 
کرد: خراسان جنوبی مردمانی صبور و نجیب 
دارد که به ما منت بگذارند که نوکریشان را 
به ما سپرده اند نه اینکه ما بر سر آنها منت 
بگذاریم.مروی گفت: اگر کسی حریص پست 
سازمانی است یا توانایی کار کردن ندارد به او 
مسئولیت ندهید چون که هر  مسئولی برای 

هر امضای خود باید جوابگو باشد.

حزب بازی و سیاسی کاری خیانت به مردم است

استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حسینی- 
گفت: والیت امروز عامل وحدت در جامعه 
اسالمی است و دشمن می خواهد بین مردم 

و والیت فاصله ایجاد کند.
مراسم معارفه نماینده ولی فقیه در خراسان 
حضور  با  بیرجند  مردم  جمع  در  جنوبی 
مسئوالن پیش از ظهر دیروز در مسجد امام 

حسین )ع( برگزار شد.
امام جمعه بیرجند در این مراسم با بیان اینکه 
هزار  هفت  حدود  گذشته  سال  هفت  طی 
سایت ها  و  مجازی  فضای  به  علمی  بحث 
وارد شده را انجام داده ایم عنوان کرد: احداث 
اجتماعات  ساختمان  سرا،  مهمان  ورزشگاه، 
المومنین)ع(  امیر  تخصصی  علمیه  حوزه  و 
مدت  این  در  شده  انجام  کارهای  دیگر  از 
است. حجت االسالم رضایی به اجرای طرح 
صالحین در هفت سال گذشته اشاره کرد و 
افزود: در این مدت برای ایجاد ارتباط خوب 
اجتماعی،  مختلف  گروه های  با محرومین، 
است.  روحانیون تالش شده  و  دانشگاهیان 
وی با بیان اینکه امروز نیز تمام  مجموعه ها 
در خدمت حجت االسالم عبادی و خدمت 
به مردم و نظام است ادامه داد: وعده الهی 
حق است و به طور حتم پیروز خواهیم شد 
به شرط اینکه سینه به سینه دشمن در کنار 

هم و هماهنگ با یکدیگر باشیم.
رضایی با اشاره به اینکه این استان بهترین 

مردم و فرهنگ را دارد با این وجود بر سر 
گنج از گدایی مرده اند، عنوان کرد: تا جایی 
که بتوانیم مردم استان را جلو ببریم به این 
مردم خدمت می کنیم و تا زنده ام مردم و 

استان را رها نخواهم کرد.
خود  الزامات  مسئولیت  کرد:  عنوان  وی 
و  بایدها  به  باید  آن  پذیرش  با  و  دارد  را 

نبایدهای آن نیز عمل کرد.
حجت االسالم تقوی رئیس شورای سیاست 
اینکه  بیان  با  نیز  کشور  جمعه  ائمه  گذاری 
والیت  و  امامت  جلسه  این  تشکیل  محور 
محور  بر  اسالمی  نظام  کرد:  عنوان  است 
و  است  گرفته  شکل  امامت  و  والیت 
هایی  مناسبت  چنین  در  جلسات  برگزاری 

خارج از این محوریت نیست.
سخنان  با  )ره(  خمینی  امام  وی  گفته  به 
روشن  نیز  را  مردم  های  دل  خود  نورانی 
کرد و با قدرت معنوی و عرفانی و ایمانش 
موجب بیداری مردم شد و بر اساس اندیشه 

والیت حرکت عظیم انقالب را ایجاد کرد.
خمینی  امام  که  پرچمی  اینکه  بیان  با  وی 
)ره( در سال 57 به اهتزاز در آورد هم اکنون 
بر شانه غیرت رهبری در اهتزاز است اظهار 
بلندش  های  اندیشه  با  رهبری  امروز  کرد: 
افغانستان  عراق،  بحرین،  یمن،  کشورهای 
و امت های بیدارشده اسالمی را در منطقه 

هدایت و رهبری می کند.

جمعه  ائمه  گذاری  سیاست  شورای  رئیس 
افزود: آنان که تصور می کردند سفره انقالب 
متوجه  کنند  جمع  توانند  می  امام  از  بعد  را 

جدیت و تدبیر باالی رهبری در جامعه شده 
اند. تقوی با اشاره به موفقیت های انقالب 
تصریح  دفاعی،  و  علمی  های  صحنه  در 
کرد: اگر امروز در زمینه سلول های بنیادین 
ایم  رسیده  موفقیت  نقطه  به  ای  هسته  و 

از هدایت ها و حمایت های رهبری است.
وی با بیان اینکه امروز ما از موضع قدرت 
اگر  کرد:  بیان  کنیم،  می  صحبت  دنیا  با 
هیچ  ما  حرف  برای  آمریکا  باشیم  ضعیف 
اشاره  با  تقوی  بود.   نخواهد  قائل  ارزشی 

این  گفت:  مذاکرات،  در  کشور  پیروزی  به 
برکات  و  کشور  قدرت  دلیل  به  پیروزی 

پیروی از والیت و امامت است.

علما شیعه و اهل سنت و مسئوالن
نماینده ولی فقیه را حمایت کنند

مورد  استان  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قرار  زمان  امام  نائب  و  رهبری   عنایت 
گرفته اند، اظهار کرد: حجت االسالم عبادی 
شخصیتی والیی و انقالبی دارد که که بوی 

عطر والیت را می دهد. 
تقوی با تاکید بر اینکه برادران اهل تسنن 
در استان مردمانی انقالبی و والیی هستند، 

اعالم کرد: علما شیعه و اهل سنت، استاندار 
نماینده  باید  ها  دستگاه  همه  و  مدیران  و 
در  و  کنند  حمایت  استان  در  را  والیت 

خدمت اندیشه ایشان باشند. 
اظهار  با  نیز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امروز عامل وحدت در جامعه  اینکه والیت 
اسالمی است و دشمن می خواهد بین مردم 
و والیت فاصله ایجاد کند عنوان کرد: راهی 
و  دور  راه  کرد  آغاز   42 سال  از  امام  که 
درازی است و باید به آنچه در پیش رو دارید 
افزود:  عبادی  االسالم  حجت  بیندیشید. 
کردند  حل  را  بزرگی  معمای  ایران  مردم 
چرا  باشد  جمع  باید  خیلی  ها  حواس  ولی 
 که آن هایی که از در خارج کرده اید امروز 

می خواهند از پنجره وارد شوند.
وی با اشاره به اینکه مقام والیت فقیه مقام 
خداست،  عبودیت  راه  و  نیست  تشریفاتی 
این  گرفته  نشانه  دشمن  آنچه  کرد:  بیان 
است که شما را از مسیر اصلی منحرف کند.

اینکه  بیان  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
موجودات  سایر  مانند  انسان  کمال   سیر 
خلق  آن  برای  که  است  قانونی  اساس  بر 
قانونی،  بی  نباید  کرد:  عنوان  است،  شده 
دستاوردهای  شدن  ضایع  و  شکنی  قانون 

شهدا و نظام برای ما ساده جلوه کند.
به گفته وی این قانون است که همه جامعه 

را به هم متصل کرده است.

 والیت فقیه عامل وحدت در جامعه

نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد:

از چند  امور خیریه گفت:  و  اوقاف  مدیرکل 
شده  آغاز  درمانگاه  این  فعالیت  قبل  روز 
به  دولت  هفته  در  رسمی  صورت  به   اما 

بهره برداری می رسد.
گرایلی  االسالم  حجت  مهر،  گزارش  به 
در  کرد:  اظهار  خبری  نشست  در  دوشنبه 
به  استان  در  سال گذشته 190 وقف جدید 
ثبت رسیده که 130 مورد آن در سامانه ثبت 
شد. وی با بیان اینکه برای ثبت موقوفات در 
سامانه باید تمامی مراحل قانونی و حقوقی 
روند  دلیل  به همین  بیان کرد:  کامل شود، 

ثبت در سامانه گاهی طوالنی می شود.

ثبت ۲۴ وقف جدید در سال جاری

سامانه  در  جدید  وقف   84 ثبت  از  گرایلی 
و  داد  خبر  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
گفت: از این تعداد60 مورد از موقوفات سال 
گذشته و  24 مورد نیز مربوط به وقف های 

جدید امسال بوده است.
وی به روز بزرگداشت امامزادگان اشاره کرد 
در  موجود  های  کاستی  و  کم  از  گفت:  و 
خدمات دهی و امکانات امامزادگان از مردم 
عذرخواهی می کنیم و برخی را می پذیریم 
که نتواسته ایم فضای مطلوب برای زائران 

حوزه  از  موارد  از  برخی  اما  کنیم  فراهم  را 
اختیارات اوقاف خارج است.

از  ای  عمده  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محدوده  از  خارج  در  استان  امامزادگان 
آن  های  راه  و  اند  شده  واقع  ها  شهر 
نیست،  برخوردار  الزم  استانداردهای  از 
برخی  کنار  در  این  بر  عالوه  کرد:  عنوان 
وجود  شخصی  امالک  امامزادگان  از 
اجاره  زائران  به  را  خود  منازل  که   دارد 
می دهند اما در قبل اجاره نسبت به نظافت 
محیط و خدمات اقدام نمی کنند که اوقاف 
نیز حق دخالت در امالک شخصی را ندارد.
مشکالت  حل  برای  مجوز  صدور  به  وی 
آباد  علی  روستاهای  در  اوقاف  با  مردم 
ماژان، شوکت آباد و شهر آیسک اشاره کرد 
کسانی  اگر  مجوز   این  اساس  بر  افزود:  و 
در زمین های وقفی قبل از سال 63 اقدام 
به ساخت اعیانی کرده برای تملک اعیانی 

هیچ هزینه ای نباید پرداخت کند.
وی ادامه داد: همچنین کسانی که بین سال 
های 63 تا 80 اقدام به ساخت کرده باشند 
باید  نیز   80 سال  از  بعد  و  درصد   30 باید 

100 درصد هزینه ها را پرداخت کنند.
خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
مجوز  این  قالب  در  اینکه  بیان  با  جنوبی 

آباد  علی  روستاهای  در  خوبی  اتفاقات 
در  اما  کرد:  بیان  افتاد،  آیسک  و  ماژان 
 روستای شوکت آباد علی رغم اینکه بیشتر 
پرداخت  به  نیاز  و  بوده  قدیمی  ها  خانه 
منافع  دلیل  به  ای  عده  اما  نداشتند  هزینه 
انجام  دنبال  به  مردم  اینکه  از  شخصی 

کارهای قانونی بروند خودداری کردند.
مجوز  زمان  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  گرایلی 
بود  خواهد  ناچار  اوقاف  اداره  شود  تمام 
به  کرد:  اضافه  گیرد،  پیش  را  قضایی  راه 
آباد  شوکت  روستای  اهالی  از  دلیل   همین 
به  نسبت  سریعتر  چه  هر  که  خواهیم  می 

طی کردن مراحل قانونی اقدام کنند.
وی در ارتباط با باغ شوکت آباد نیز گفت: در 
مورد این باغ بین بخش خصوصی و اوقاف 
مشکلی پیش آمد و هنوز هم با سرمایه گذار 
جدید برای واگذاری به توافقی نرسیده ایم.

داد:  ادامه  خیریه   امور  و  اوقاف  مدیرکل 
آباد  ید زمین های شوکت  رفع خلع  از  بعد 
ساخته  جدید  باغ  هکتار  هزار   24 تاکنون 
شده و در سال های جدید نیز 100 هکتار 

به آن افزوده می شود.
 106 حدود  حاضر  حال  در  وی  گفته  به   
شده  ثبت  فرهنگی  مجتمع  و  امامزاده 
تعداد  بیشترین  که  دارد  وجود  استان  در 

امامزادگان استان در شهرستان های قاین، 
خوسف و بیرجند وجود دارند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان 
نخبه   250 رقابت  از  نشست  این  در  نیز 
قرآنی در مرحله استانی سی و نهمین دوره 
حجت االسالم  داد.  خبر  اوقاف  مسابقات 

استانی  مرحله  کرد:  اظهار  مقدم  مؤمنی 
اوقاف  قرآنی  مسابقات  دوره  نهمین  و  سی 
و امور خیریه از 27 تا 29 مردادماه با حضور 
برگزار  استان  مرکز  در  قرانی  نخبه   250
شرکت کنندگان  کرد:  عنوان  وی  می شود. 
شامل  مسابقات  از  دوره  این  رشته های  در 
حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ20 جزء، 

حفظ کل، قرائت، ترتیل، معارف، دعاخوانی 
با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

خیریه  امور  و  اوقاف  فرهنگی  معاون 
و  نمایشگاه  برپایی  به  اشاره  با  استان  
حاشیه  در  فرهنگی  محصوالت  فروشگاه 
مکان  داد:  ادامه  مسابقات  این  برگزاری 
مجتمع  در  برادران  مسابقات  برگزاری 
غدیر  فرهنگی  مجتمع  در  خواهران  و  ایثار 
نفرات  داد:  ادامه  مقدم  مومنی  بود.  خواهد 
برتر به مسابقات کشوری که اواخر مهرماه 
خواهند  اعزام  می شود  برگزار  رشت  در 
امامزادگان  روز  بزرگداشت  به  وی  شد. 
در  شهرستان ها  همه  افزود:  و  کرد  اشاره 
امامزادگان  از  یکی  برای  مبارک  دهه  این 
حومه مراسم بزرگداشت برگزار کنند. معاون 
با  کرد:  بیان  امور خیریه  و  اوقاف   فرهنگی 
امسال  شده  انجام   های  برنامه ریزی 
بزرگداشت 14 بقعه متبرکه در استان برگزار 
نگین  نمایشگاه  برپایی  از  وی  می شود. 
فیروزه ای در استان به مناسبت گرامیداشت 
و  داد  خبر  امامزادگان  بزرگداشت  هفته 
نگین  کتابچه  کرامت  دهه  ویژه  افزود: 
به  توزیع خواهد شد.  و  نیز چاپ  فیروزه ای 
ایام 800 قرآن کریم نیز  گفته وی در این 
در سطح بقاع متبرکه استان توزیع می شود.

درمانگاه امامزادگان باقریه هفته دولت به بهره برداری می رسد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:
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جهانگیری: منتقدان از االن تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده اند

از  تعدادی  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مدیران کشور به دلیل باال بودن حقوق دریافتی 
برکنار شدند، اما عده ای تصورشان این است که 
باالخره این مسئله یک مرکز فشار بر دولت است 
و کار خود را ادامه می دهند. جهانگیری ادامه داد: 
حقیقتا این روزها دکتر روحانی مظلوم واقع شده 
ها  تخریب  و  ها  باالی هجمه  این حجم  است. 
آن هم از تریبون های رسمی علیه شخص دوم 
کشور در طول تاریخ ایران بی سابقه است. وی 
االن  از  منتقدان محترم  نظر می رسد  به  گفت: 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده 
اند که البته اشکالی هم ندارد، اما آنچه که همه 
باشند  پایبند  آن  به  باید  سیاست  عرصه  فعاالن 

مراعات نظام های اخالقی جامعه است.

انتظار از ظرفیت عارف غیر منطقی است

مبنی  عارف  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  آرمان 
از  اصالحات  جریان  کاندیدای  از  بر»حمایت 
شدن  متذکر  با  مجلس«  امید  فراکسیون  سوی 
از  فراتر  انتظاری  عارف  از  نباید  که  نکته  این 
جمله ای  این  نوشت:  باشیم،  داشته  او  ظرفیت 
البته  شد  منتشر  عارف  سوی  از  گذشته  روز  که 
به همراه یک عالمت سوال در اذهان بود. مگر 
بزرگانی جز بزرگان اصالحات بودند که در راستای 
انسجام لیست انتخاباتی امید برای مجلس دست 
از  امروز حمایت  یاری به اصالح طلبان دادند که 
از  امتیاز  یک  عنوان  به  اصالح طلبان  کاندیدای 
سوی فراکسیون امید برای آنها ترسیم می شود؟ 

وزیر کشور: به احمدی نژاد تذکر داده ایم 

برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشور  وزیر 
نژاد  احمدی  آقای  مثل  سیاسی  های  شخصیت 
تحرکات و سفرهای انتخاباتی خود را آغاز کرده 
را  سفرها  و  تحرکات  این  کشور  وزارت  آیا  اند، 
رصد خواهد کرد، گفت: اگر احساس کنیم کسانی 
از این تجمعات و جلسات بهره برداری انتخاباتی 
می کنند قطعا از کار آنها جلوگیری می شود. این 
نژاد هم  احمدی  آقای  دوستان  به  ما  را  موضوع 

اعالم کردیم و به آنها تذکر دادیم.

از »هتاکان« به رئیس جمهور شکایت کردیم 

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از »هتاکان« به 
رئیس جمهور به دادگاه ویژه روحانیت شکایت شده 
است. انصاری افزود: عده ای با اتهام زنی در فضای 
عمومی  تریبون های  از  و  کرده  سیر  بی اخالقی 
توهین  که  آمده  قانون  در  پراکنی می کنند،  لجن 
به رئیس جمهور جرمی آشکار است و دادستان باید 

دیدار مسئوالن با دست اندرکاران روزنامه آوای خراسان جنوبی به مناسبت روز خبرنگارعکس روز رسیدگی کند.

احمدی نژاد: اموال مصادره شده ملت 
ایران را مسترد و خسارت را جبران کنید

 
رئیس جمهور سابق ایران خطاب به اوباما نوشت: 
که  کنم  می  نصیحت  شما  به  مشفقانه  اینجانب 
و  تاریک  نقطه  و  ننگ  لکه  این  ندهید  اجازه 
حادثه تلخ به نام شما در تاریخ روابط یک سویه 
و غیرعادالنه دو کشور ثبت گردد و بی اعتمادی 
نامه محمود احمدی نژاد  یابد. در  تاریخی تعمیق 
اوباما  باراک  به  دهم  و  نهم  دولت های  رئیس  
تیرماه   18 در  است:  آمده  آمریکا  رئیس جمهور 
واهی  های  بهانه  به  آمریکا  در  دادگاهی   1393
ارائه هیچ سند معتبری حکم به تصرف  و بدون 
حدود 2 میلیارد دالر از ثروت ملت مظلوم ایران 
را به ناحق و با زورگویی آشکار صادر کرد ملت 
و  تماما  که  خاص  مورد  این  دارد،  انتظار  ایران 
مشخصا در دوره حکومت جناب عالی و آن هم در 
اواخر دوره ریاست شما و بر خالف تمام موازین 
است،  افتاده  اتفاق  المللی  بین  حقوقی  قواعد  و 
توسط شما و به سرعت مرتفع شده ، حق ملت 
ایران استیفا گردد ، منابع به طور کامل مسترد و 

خسارات وارده نیز جبران شود.

کودتای داعشی ها علیه البغدادی 
و بیعت با رهبر القاعده

 
 یک منبع محلی در استان کرکوک عراق گفت: 
تعدادی از سرکرده های داعش در مناطق جنوبی 
علیه  گرفتند  تصمیم  و  آمده  گردهم  استان  این 
ایمن  با  و  کودتا  داعش،  رهبر  البغدادی،  ابوبکر 
الظواهری، رهبر القاعده بیعت کنند. به گفته این 
ضربه  و  چشمگیر  تحول  یک  اقدام  این  منبع 
دردناکی به داعش است. این منبع گزارش داد: 
دودستگی  ایجاد  در  جدی   نقش  جدید  کودتای 
میان  واقعی  درگیری  داشت.  خواهد  داعش  در 
که  دارد  وجود  نینوا  در  داعش  سرکرده های 
ابوبکر  کردن  سرنگون  برای  تالش ها  آن  دلیل 
از  و  عراق  در  دلیل شکست هایش  به  البغدادی 
االنبار  و  الدین  صالح  استان های  دادن  دست 
الشرقاط  و  القیاره  از  گسترده ای  بخش های  و 
دودستگی  کرد:  اعالم  مذکور  منبع  این  است. 
در میان داعشی ها تأثیر سریعی بر روند حوادث 
و  داشت  تروریستی خواهد  گروه  این  به  مربوط 
میان  مسلحانه ای  درگیری های  که  نیست  بعید 

جناح البغدادی و الظواهری رخ دهد.

حبیبی:  تخریب دولت را حرام می دانیم ؛ در انتخابات سال۹۶ نامزد اختصاصی داریم 
 

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی گفت: ما معتقدیم تخریب دولت حرام است، اما برخی دولتی ها انتقاد یا حتی اعتراض را مساوی تخریب می بینند 
که این نیز درست نیست. حبیبی با اشاره به اینکه بحث های داخلی در تشکل متبوعش برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها آغاز شده 
است، گفت: ما به روند همگرایی اصولگرایی پایبند هستیم اما کاندیدای خود را خواهیم داشت. حزب موتلفه بنا به فعالیت هایی که مسئوالن 
دفاترش در سراسر کشور انجام می دهند به شناسایی کاندیداها می پردازد، حال اگر اصولگرایان قرارشان بر ائتالف است ما نامزدهای خود 

را معرفی می کنیم و در نهایت هر چه مجموعه اصولگرایان بگویند، تمکین می کنیم اما اگر از ائتالف خبری نبود موتلفه کاندیدای خود را برای انتخابات خواهد داشت. 

حمایت اصالح طلبان از کاندیدای خود به جای روحانی 

نمازی ، معاون حزب کارگزاران درباره اینکه آیا شخص دیگری غیر از روحانی 
می تواند نامزد آنها باشد، گفت: نظر شخصی من این است که اصالح طلبان 
کاندیدای صددرصدی خود را معرفی کنند. آقای روحانی اصولگرایی بود که 
ما  کاندیداهای  نبود.  ما  اصلی  کاندیداهای  اما  و  گرفت  فاصله  جبهه  آن   از 

رد صالحیت شدند، لذا نظر شخصی من این است که نامزد اصلی خود را )به جای روحانی( روی کار بیاوریم.

جمهوری  آمادگی  بر  قضائیه  قوه  رئیس 
گفتگوهای  انجام  در  ایران  اسالمی 
پاسخگو  شرط  به  اروپا  با  بشری  حقوق 
بودن آنان در قبال رفتارهای دوگانه خود 

در بحث حقوق بشر تاکید کرد.
اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
جمهوری اسالمی ایران همواره به اصول 
خود پایبند است به تناقض غرب و برخی 
سازمان های بین المللی از جمله سازمان 
ملل و کمیسر عالی سازمان در مواجهه 
با تروریسم اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
و  اروپایی  و  غربی  کشورهای  برخی 
واکنش  هیچ  المللی  بین  های  سازمان 
داعش  تروریستی  اقدامات  به  در خوری 
در عراق و سوریه و سر بریدن مردم از 
سوی این تروریست ها نشان نداده اند با 
این حال اقدام قانونی جمهوری اسالمی 
ایران در مقابله با تحرکات تروریستی را 

مخالف با حقوق بشر اعالم کرده اند که 
آنان در  رفتار دوگانه  و  تناقض  از  نشان 

برابر تروریسم است.

به  ادامه  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
پیشنهاد اخیر خود درباره آغاز گفتگوهای 
حقوق بشری با اروپا اشاره کرد و با تاکید 

بر اینکه برخی استنباط و تفسیر خود را از 
این پیشنهاد به گونه ای مطرح کردند که 
خالف ماهیت اصلی پیشنهاد گفتگوهای 

اصلی  شرط  افزود:  است،  بشری  حقوق 
طرفینی  پرسشگری  گفتگوها  این  آغاز 
طرف  تنها  که  نیست  اینگونه  و  است 

غربی، پرسشگر باشد و ما در مقام پاسخ 
به  هم  آمریکا  عالوه  به  برآییم  دفاع  و 
و  خدعه  و  دوگانه  برخورداری  جهت 
نیرنگش در مذاکرات و در انجام تعهدات 
رئیس  است.  خارج  گفتگو  این  دایره  از 
قوه قضائیه بر آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران در انجام گفتگوهای حقوق بشری 
در  آنان  بودن  پاسخگو  به شرط  اروپا  با 
بحث  در  خود  دوگانه  رفتارهای  قبال 
حقوق بشر تاکید کرد و گفت: پرسش ما 
این است که مدعیان غربی حقوق بشر 
در مقابل جنایت های صورت گرفته در 
کرده  اقدامی  چه  کشورها  دیگر  و  یمن 
این چه  قضا  گفت:  رئیس دستگاه  اند. 
شخصی  گوید  می  که  است  شرافتی 
است؛  کشته  را  بیگناه  های  انسان   که  
در  قصاص  که  حالی  در  نشود  قصاص 

قرآن مایه حیات دانسته شده است.

شرط گفتگوی حقوق بشری پاسخگویی در قبال رفتارهای دوگانه است

دختران: چهارشنبه 95/5/20 پسران: پنجشنبه 95/5/21

   جلسه هماهنگی انتخاب رشته کنکور سراسری 95

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )علیه السالم(
میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده- پالک 5  تلفن:32232943

با حضور اساتید ارجمند  جناب آقایان: دکتر حسینایی و ابوالفضل زمینی  ساعت 18 

عرضه کننده محصوالت لبنی: 
شیر، ماست، دوغ

 با بهترین کیفیت و نازل ترین 
قیمت آماده عقد قرارداد
 با کلیه ادارات، ارگان ها 

نهادها، رستوران ها و ...

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، تالش غربی 5

تلفن:   09154811459 /  05632255736-9

شرکت فرآورده های لبنی فراز لبن قهستان )برتاس( 
وابسته به تعاونی گاوداران صنعتی قهستان










