
این پیام برای آقای استانداراست!

مدیران شایسته! 
مدیران بایسته!
* هرم پور

اول پرده  خوانی:  چند روز پیش دوستی برایم 
استان  برای  بود که دلسوزی  ارسال کرده  پیامک 
یا کنند  نمی  درک  خوابند،  وقتی  دارد،   هم حدی 

نمی خواهند بفهمند، تو را چکار؟
وقت و سرمایه ات را بگذار روی همان مطالبی 
این  کتابش.  و  کنی  روزی جمعش  بود  قرار  که 
همه  این  کرد؟  کاری  کسی  چه  نوشتی،  همه 
دشمن برای خودت تراشیدی، چند نفر از همین 
مخاطبانت، سینه چاک کردند برای دفاع از تو؟ این 
 همه قلم به سر و رویشان زدی، کدامیکی شان

جامعه   گفت.  می  راست  آمد؟  ابرویش  به  خم 
این ها شده که  از  تر  مدیریتی ما پوست کلفت 
از  بتوان  هم  کلمات  انار  چوب  با  باشیم  امیدوار 
کاری  باید  اما  کرد.  بیدارشان  خبری  بی  خواب 

کرد. آخر، جوابش را اینجور فرستادم:
آنکس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و مالمت گر بیکار کجاست؟
»می نویسم تا حداقل وجدان خودم غافل نمیرد.«

دوم پرده خوانی: بگذریم. در همه سالهایی که 
هر کداممان به نوعی ارابه توسعه استان را به جلو 
اندازهای زیادی  هل داده ایم، سنگ ها و دست 
دیده ایم و چوب های فراوان تری که البالی چرخ 

حرکتش گذاشته اند؛ ... ) ادامه در صفحه 2(

یادداشت
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رهبر انقالب اسالمی :
از ظرفیت های شبکه های 

اجتماعی استفاده کنید

سید حسن خمینی :
از افراد مرعوب نمی توان

 ملت شجاع ساخت

 نایب رئیس مجلس شورای اسالمی :
اگر با آمریکا رابطه داشتیم

 خیلی از مشکالت بانکی حل می شد 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:
اعتیاد ریشه بیشتر

ناهنجاری های اجتماعی جامعه است
 صفحه  7 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

معاون نظارت بانک مرکزی :  عرضه کارت های خرید ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی توسط بانک ها از اول مهر  /  معاون وزیر راه و شهرسازی : مسکن مهر معضل حاشیه نشینی را تشدید کرد  /  خبر خوش حقوقی برای سربازان نخبه کشور  /   معاون عتبات سازمان حج و زیارت  :   افزایش نرخ سفر به عراق برای عرفه و عاشورا     /    صفحه  2

صادرات بنزین 
ناخالص ممنوع

آرزوی من 
قهرمانی در 
المپیک است

ایستاده درغبار؛ 
اثری سینمایی 
یا مستند

صفحه 4صفحه 4صفحه 7

چادری 
کنار  بیمارستان

صفحه 3

سیزده روز زندگی همراهان بیمار در :

صفحه 7

همکار گرامی جناب آقای

 سید مهدی منجگانی
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگ گرامی تان 

را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم اجر الهی 
و برای جناب عالی صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

سرپرستی موسسه اعتباری نور استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد فرهادی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی 
که نشانه لیاقت  و شایستگی شما است، تبریک می گوییم

شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند آمادگی کامل خود را برای هرگونه 
همکاری و همیاری با جناب عالی در راه خدمت رسانی به مردم شریف و محروم 

روستاهای این بخش اعالم می دارد.

شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس فرهادی
انتخاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی 
که موید توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم

از درگاه خداوند منان بهروزی و موفقیت شما را خواستاریم.
شرکت باربد بنای شرق- صادقی

برادر گرامی جناب آقای مهندس محمد فرهادی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا- امینی

سرکار خانم مهندس نخعی
ضمن آرزوی سالمتی برای شما حسن انتصاب سرکار عالی را به عنوان 

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

احمد کاشانی- مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری 
استان  و مدیرعامل آسیا پرواز

جناب آقای مهندس فرهادی
ضمن آرزوی سالمتی برای شما حسن انتصاب جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

احمد کاشانی- مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری 
استان و مدیرعامل آسیا پرواز

جنـاب آقـای رضـا آفتـابی
انتخاب شما را به عنوان

 مربی برتر سال 94 از سوی فدراسیون ورزش پهلوانی
 و زورخانه ای کشور

 که موید شایستگی، لیاقت و تالش های ارزنده و تجارب ارزشمند 
جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم 

دوام توفیقات روزافزون و بهروزی شما را از ایزد منان آرزومندیم.

همسرت- خانواده کوهی مقدم گل

دایی عـزیزمان

جناب آقای مهندس رضا آفتابی
انتخاب شایسته شما به عنوان مربی برتر سال 94 

از سوی فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور
 باعث افتخار و مباهات ماست، تبریک صمیمانه ما را پذیرا باشید.

از طرف خواهر زاده ها: مهندس سعید شیدری 
دکتر عطیه شیدری- دکتر علیرضا شیدری

را  مهربان  پروردگار  کران  بی  سپاس 
که دشوارترین روزهای زندگی مان را 
مرهون لطف عزیزانی نمود که حضور 
گرم و صمیمانه شان موجب شد تا غم 
هجران عزیز از دست رفته را شکیباتر 
و  ادب  حکم  به  اکنون  کنیم،  تحمل 
حق شناسی از همه خوبان و سروران 
بزرگوار،  معلمین  خصوصاً  گرامی 
استانداری محترم ، سازمان مدیریت 
اسالمی شهر  ریزی، شورای  برنامه  و 
بیرجند، پزشکان و پرسنل محترم و 
 زحمتکش بیمارستان ولی عصر )عج( ، 
کویرتایر،  شرکت   ، بیرجند  دانشگاه 
کانون بازنشستگان ،  شرکت های آب 
و فاضالب روستایی و شهری خراسان 
جنوبی ، شرکت آب منطقه ای ، اداره 
منابع آب نهبندان، مجتمع مرغ مادر، هیئت محترم ژیمناستیک استان، شرکت 
مشهد زمین ساخت، مرکز آموزش خوارزمی، نظام پزشکی، نظام مهندسی معدن، 
جامعه محترم دندانپزشکی و عزیزانی که از شهرهای تهران، مشهد، کرمان،گناباد، 

نهبندان و منطقه القورات قدم رنجه فرمودند و در مراسم تدفین و ترحیم 

شـادروان علـی شیـوا 
شرکت نمودند و یا با تماس تلفنی، ارسال پیامک، تاج گل، درج آگهی در جراید، پرده نویسی

 و درج پیام های همدلی، اظهار همدردی نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده
 و خاضعانه ترین سپاس ها را نثارتان می کنیم.

برقرار و مستدام باشید

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

قدردانی و سپاسگزاری

جناب آقای مهندس محمد فرهادی 
مدیرکل  محترم دفتر فنی-

امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس حمیدرضا  اطمینانی
 مشاور محترم استاندار ، مسئول پیگیری بودجه  و  شورای برنامه  ریزی   استان

سرکار خانم مهندس نفیسه نخعی 
سرپرست محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

 اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته شما عزیزان را که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته 

شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم. موفقیت و سربلندی شما بزرگواران را که 
مایه افتخار جامعه مهندسی می باشید از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

فراخوان مزایده عمومی دومرحله ای
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیرجند درنظر دارد: محل بوفه و کافی 
شاپ و نیز تاکسی سرویس )آژانس( بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( را از طریق 

مزایده عمومی دو مرحله ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرکت در مزایده های فوق الذکر 
پس از واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب 610000019 بانک رفاه- شعبه توحید 
به نام موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3، به امور اداری واقع در طبقه دوم 

بیمارستان مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۰۵632328۵۰۵
تاریخ دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: از 9۵/۵/3۰ لغایت 9۵/6/3

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 9۵/6/4

خرید و فروش ، رهن و اجاره زمین، 
آپارتمان و منزل ویالیی

با قیمت کارشناسی در اسرع وقت
امالک مهرگـان نبش معلم 22
۰9۱۵3623۵68 - 324 ۵۰ ۱۵۰

اطالعیـه یک واحد تولیدی 
نیاز مبرم به اجاره سوله )واحدهای 

غیرفعال( با حداقل 8۰۰ متر مربع زیربنا 
در شهرک صنعتی بیرجند دارد. 

تلفن تماس: ۰9۱۵36۱779۰

آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی 
شرح در صفحه آخر

پیش بینی برداشت پنج هزار تن خرما از نخلستان های شهرستان طبس
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خبر خوش حقوقی برای سربازان نخبه کشور

ایسنا - ابالغیه یک مقام دولتی از افزایش حقوق سربازان نخبه حکایت دارد. بر اساس ابالغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی، اعالم 
شده است که بنا بر مصوبات و مجوزهای هیأت وزیران، مقرر شده ضریب حقوق سال 1395 مشموالن نخبه و استعدادهای برتر به میزان 1541 واحد تعیین شود و بر 
این اساس، این نخبگان با مدرک کاردانی مبلغ 462 هزار تومان و در صورت داشتن مدرک دکترا 693 هزار تومان، در ماه حقوق دریافت خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که 
تشدید  را  نشینی  حاشیه  معضل  مهر  مسکن 
کرد، بی توجهی به ظرفیت های درونی توسعه 
و تمرکز بر توسعه بیرونی و عدم توجه به گروه 
های اصلی مخاطب نیازمند مسکن را از علل 

اصلی این مساله دانست.
محمدسعید ایزدی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: تجربه مسکن مهر این درس را به ما داد 
که به جای هدر دادن منابع در اراضی پیرامونی 

شهرها، محله های قدیمی را بازسازی کنیم. به 
فاقد زیرساخت  اراضی  را در  پول  این که  جای 
های الزم خرج کنیم و کسی حاضر به سکونت 
در آن جا نشود باید نوسازی بافت های فرسوده 
را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم. وی 
با بیان این که ساکنان مسکن مهر با توجه به 
به  زیادی  عالقه ی  کار  محیط  از  بودن  دور 
برگشت به شهرها دارند، افزود: اگر هزینه صرف 
خرج  کالن شهرها  فرسوده  بافت  در  را  شده 

 می کردند، هم از بزه های اجتماعی جلوگیری
می شد، هم از زیرساخت ها و ظرفیتهای درون 
شهر استفاده می کردند، هم کیفیت را به شهرها 
که از درون فرسوده شده برمی گرداندند و هم 
مخاطب اصلی که اقشار پایین هستند خانه دار 

می شدند. 
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری 
در خصوص برنامه های دولت تدبیر و امید برای 
مسکن اقشار کم درآمد اظهار کرد: وزارت راه و 

تعهدی  بر  یازدهم عالوه  شهرسازی در دولت 
به  توجه  با  داشت،  مهر  مسکن  اتمام  در  که 
اولویت  گرفت،  طرح  این  از  که  درس هایی 
و  نوسازی  به  مسکن  جامع  طرح  در  را  خود 
بازسازی بافت های ناکارآمد اختصاص داد؛ البته 
این بار صرفا نمی خواهیم نوسازی کالبدی را 
مردم،  مشارکت  بر  تاکید  با  بلکه  دهیم  انجام 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توانمندسازی 

ساکنان از اولویت های برنامه های ما است.

مسکن مهر معضل حاشیه نشینی را تشدید کرد

 مطهری: اگر با آمریکا رابطه داشتیم
 خیلی از مشکالت بانکی حل می شد

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
ارزش های  و  اصول  بر  پایبندی  با  می توان 
انقالب با آمریکا هم رابطه داشت کما اینکه 
اگر با آمریکا رابطه داشتیم خیلی از مشکالت 
علی  فارس،  گزارش  به  می شد.  حل  بانکی 
مجلس  رئیس  نایب  کرد:  اظهار  مطهری 
شورای اسالمی بر لزوم استفاده بهینه از فرصت برجام به نفع کشور 
تاکید کرد و گفت: کشور در حد توان باید از برجام و حضور اوباما 
به عنوان رئیس جمهور امریکا بهره ببرد چرا که معلوم نیست این 
بر  پایبندی  با  می توان  افزود:  وی  شود.  تکرار  دیگر  یکبار  فرصت 

اصول و ارزش های انقالب با آمریکا هم رابطه داشت.

به روز باشید / از ظرفیت های
 شبکه های اجتماعی استفاده کنید

اختصاصی  خبری  ا...  حزب  خط  هفته نامه 
برای  اسالمی  انقالب  رهبر  مجدد  تأکید  از 
»استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی« 
کرده  منتشر  این عرصه«  در  بودن  »به روز  و 
است. به گزارش انتخاب، رهبر انقالب اسالمی 
در  فرهنگی  فعاالن  از  جمعی  دیدار  در  اخیراً 
خارج از کشور بر استفاده حداکثری از ابزارهای جدید و پیشرفته رسانه ای 
تاکید کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای فرمودند: ما باید از این فضای 
مجازی حداکثر استفاده را بکنیم. البته دشمن هم دارد حداکثر استفاده 
را می کند...این ابزارهای جدید فکرهای جدید بوجود می آورد. انگیزه های 

جدید بوجود می آورد. به این باید توجه داشت. سعی کنید به روز باشید.

کسی آزاداندیش است که شجاعت دارد / از 
افراد مرعوب نمی توان ملت شجاع ساخت

یادگار امام )ره( با تأکید بر بارور کردن روح 
شجاعت در جامعه تأکید کرد که این روحیه 
باید با »ادب« توأم باشد. به گزارش  انتخاب، 
با  ا... سید حسن خمینی طی سخنانی  آیت 
به  را  خود  کنیم  سعی  باید  همه  اینکه  بیان 
روایت  به  کنیم،  آراسته  »آزاداندیشی«  زیور 
»الفکر یهدی الرشد« از امیرالمومنین)ع( اشاره و اظهار کرد: انسان 
چنین  دارای  کسی  و  دارد  باز«  »فکر  که  است  کسی  یافته  رشد 
خصلتی است که شجاعت داشته باشد. یادگار امام افزود: ملت شجاع 
ملتی است که تک تک افراد آن شجاع باشند و لذا از افراد مرعوب 

نمی توان ملت شجاع ساخت.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در جهت افزایش 
بانک مرکزی بخشنامه  از رکود  تقاضای کل و خروج 
و  شده  ابالغ  ها  بانک  به  اعتباری  های  کارت  صدور 
جاری،  سال  شهریور   پایان  تا  شده اند  موظف  بانک ها 

کارت های اعتباری را به مشتریان ارایه کنند.
به گزراش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
این  گفت:  مرکزی  بانک  نظارت  معاون  حیدری  فرشاد 
کارت ها برای تامین تسهیالت خرد و ایجاد رضایت بیشتر 
هموطنان گرامی در استفاده از تسهیالت خرد بانکی است 

و برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبار سنجی 
اعتباری  کارت  یک  پرداخت شهروندان،  توان  بررسی  و 
اعطا می شود. با استفاده از کارت های اعتباری، معامالت 
به صورت واقعی تر انجام شده و از انجام معامالت صوری 
جلوگیری می شود؛ چرا که این کارت ها سبب حذف دریافت 
فاکتور توسط شهروندان و ارایه آن به بانک ها برای دریافت 
تسهیالت خواهد شد. این کارت ها عالوه بر امکان خرید 
کاال، امکان خرید و تامین انواع خدمات از جمله خدمات 
آموزشی، درمانی، بیمه ای، حمل و نقل و ... را برای مردم 

فراهم می کند. نحوه استفاده از کارت های اعتباری به 
این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت 
به خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود اقدام می کنند و 
چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، 
مانده بدهی آنان  به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می شود. 
بر اساس بخشنامه ابالغی به شبکه بانکی کشور، بانک ها 
اقدام های پایان شهریور  سال جاری،  تا   موظف شده اند 

و  فراهم  را  جدید  خدمت  این  شدن  اجرایی  برای  الزم 
کارت های اعتباری را به مشتریان ارایه کنند.

 عرضه کارت های خرید ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی توسط بانک ها از اول مهر

  ) ادامه یادداشت از ستون قبل( ... و بسا مدیرانی که به 
سفارش ذی نفوذان با اندک تجربه های خرد در 
خدمت  ردای  یکباره  به  کوچک  های  شهرستان 
مدیریت کالن در استانی پوشیدند با انبوه مشکالت 
.  بی آن که افقی بزرگ پیش رو داشته باشند و 
قدرت  حداقل  و  فراخ  ای  اندیشه  و  نو  طرحی 
خطرپذیری و در همه این سالها این جماعت خود 
از موانع جدی توسعه بوده اند. این در حالی است 
که تجربه نشان داده است معدود مدیرانی که بر 
حسب اتفاق با تجارب کار در استان های بزرگتر 
در منطقه مشغول به کار شده اند عموما منشا خیر 
است  شایسته  و  اند  بوده  توسعه  ابزار  و  برکت  و 
استاندار محترم به این موضوع به دقت بنگرند که  
جذب  برای  اگر  مدیریتی  بحران  از  خروج  برای 
های استان  در  تجربه  صاحب  قدرتمند   مدیران 

دیگر هزینه یا امتیازی هم داده شود کاری به جا و 
عاقالنه خواهد بود.

حداقل در استان خراسان جنوبی، که به دلیل برخی 
 مدیریت های نامناسب و برخی ناجوانمردی های
 سالهای قبل، چرخ توسعه استان با برخی کندی های

بی  سایه  در  متأسفانه  و  است  روبرو شده  اساسی 
خیالی و سهل انگاری های چندین ساله، امیدی به 
پر شدن این گسست چند ساله از سرعت توسعه 
کشور نیز برای آن تصور نمی شود، جا دارد استاندار 
محترم و مشاوران ایشان در حوزه انتصاب ها، گوشه 

چشمی به این مهم نیز داشته باشند.
هیچ کس نداند، ما که می دانیم در استانی مثل 
از  خیلی  برای  پرشی  که سکوی  جنوبی  خراسان 
و  آموزی  درس  برای  ای  مدرسه  و  شده  عزیزان 
تجربه اندوزی »نو مدیران« و منزل و مأوایی برای 
»پیر مدیران« در شرف بازنشستگی، به مدد برخی 
از تصمیم ها، می توان خیلی کارها کرد. این روزها، 
مردم مدیران شایسته می خواهند، نه مدیران بایسته.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یادداشت

 ) ادامه یادداشت از  صفحه اول( ... و از جمله گاهی دست 
و پای خودمان هم  البالی چرخ های سنگینش 
گیرافتاده و سرعتش را کند کرده است. گاهی دیده 
یا ندیده، احساس کرده ایم وزنه های بزرگی روی 
ارابه توسعه قرار گرفته اند که سنگینش کرده اند و 

نفس از ارابه ران بریده اند.
اند؛  بوده  چیزها  خیلی  وزنه های سنگین  این 
بی  های  ریزی  برنامه  مورد،  بی  های  تصمیم 
موقع، اجراهای نامناسب و از جمله مدیرانی که 
در  و  اند  داده  نشان  آنچه هستند،  از  تر  سنگین 
که  همان  جز  جنوبی،  خراسان  توسعه   ماجرای 
گفته شد، یعنی سنگین کردن و کند کردن چرخ 
حرکت توسعه استان، نقش دیگری نداشته اند و  

افتخاری به جا نگذاشته اند.
از عجایب روزگار ما و از شعبده های غیرقابل باور 
در قوطی جادوی برخی مدیران عزیز، نشستنشان بر 
مسند مدیریت در دولت های مختلف است که با 
اعوجاجی که در مدیریت ها پس از تغییر دولت ها در 
کشور ما ایجاد می شود؛ به قطع برای شما هم مثل 
من عجیب و غریب است که مدیری هم در دولت 
اصالحات مدیر باشد، هم در دولت اصولگرا و حاال 
هم در دولت تدبیر و امید! و قطعاً شما هم مثل من 
خنده تان می گیرد که دستی بر چانه بزنند و  بگویند 
ماجرای ماندن این مدیران فقط به توانمندی های 

مدیریتی شان بر می گردد و الغیر.
دردناک تر از آن، حضور برخی »فسیل مدیرانی« 
در مرکز و شهرستان های استان است که گاهی 
از 8 سال تا  15 سال به عنوان مدیر و مسؤول در 
بدنه تصمیم گیری و اجرایی استان حضور فعال 
 داشته اند و کماکان حضور دارند  و به سبب برخی
انتساب های فامیلی و عمدتاً گروهی و جناحی و 
سفارش برخی ذی نفوذین، برای مردم تصمیم می 
گیرند و برنامه ریزی مدیریتی می کنند. این روزها که 
 بازار انتصاب ها داغ است و بازار مکاره ی البی های
قبل از انتصاب ها داغ تر و غوغای آمدن ها در حوزه 
 مدیریت استان پر رنگ تر از هیاهوی  رفتن هاست،
خالی از لطف نیست که استاندار محترم تأملی در 
احوال برخی از این مدیران و حوز ه های مدیریتی 
و ها  انتصاب  چنین  به  سرکی  و  باشند   داشته 
انتساب هایی بکشند. دست برقضا و با کمال تأسف 
در پاره ای موارد حتی دیده می شود که در تمام 
این سالها،  انتصاب مدیر یا مدیرکل محترمی به 
هیچ عنوان همخوانی با تجربه کاری و یا حداقل، 
مدرک تحصیلی و علمی اش نداشته و یا شنیده 
می شود نه تنها روحیه کار در آن حوزه منصوب 
شده را ندارد، مقبولیتی هم بین کارکنان و یا گاهی 
سوی  از  پست  آن  در  حضور  برای  تمایلی  حتی 

خودش هم دیده نشده است.
 ) ادامه یادداشت در ستون مقابل( ...

افزایش نرخ سفر به عراق 
برای عرفه و عاشورا

محسن نظافتی معاون عتبات سازمان حج و زیارت 
از افزایش هزینه سفر به عتبات به مناسبت عرفه 
به خاطر  افزایش  این  و عاشورا خبر داد و گفت: 
البته رشد قیمت خدمات در  تغییرات نرخ دالر و 

کربال و نجف به مناسبت عرفه است.

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت از 
شما    09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زیر پا رایگان(، پیچ و رولپالک نما

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

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالک 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

۰9۱۵۱642377 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بیرجند- بین مدرس 37 و چهار راه سیلو - دکوراسیون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

آدرس: نبــش مـدرس ۵7
۰9۱28664۵99 خرمشاهی/ ۰9۱۵۵629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

رتبه یک کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت تکمیلي کشور

*کالس هاي آنالین *پکیج هاي آموزشي 
*مشاوره تحصیلی رایگان * طرح مدیر برنامه

آماده ارائه خدمات و عقد قرارداد با کلیه ادارات و سازمان ها

مدرسان شریف 

باتخفیفات ویژه و اقساط دلخواه

آدرس: خیابان معلم - بین معلم 8 و۱۰        32229666

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی با صدور انواع 
بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  
09158642955



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
ام شنبه * 30 مرداد 1395 * شماره 3582 قالیبافی  عمر  یک  سرمایه  من   . سالم  با 

اراضی  از  زمین  قطعه  یک  خرید  صرف  را 
و  کردم  جعفر  بن  موسی  در  واقع  نژاد  نازی 
برای  وقتی  ولی  دارم  آن  از  دانگ  شش  سند 
به شهرداری مراجعه کردم مجوز  گرفتن مجوز 
مالکیت  تکلیف  باید  گویند  می  و  دهند  نمی 
زمین ها مشخص شود و خود شهرداری ادعای 
در  زمینی  که  شود  می  مگر  کند  می  مالکیت 
بعد  بخورد  سند  من  نام  به  رسمی  محضر 
شهرداری به ناحق آن را بگیرد؟! این کار اعتبار 
سازمان اسناد و امالک را هم زیر سوال می برد. 
از مسئوالن ذیربط خواهشمندم جوابگو باشند. 
0915...195
چهار راه مدرس و محالتی قتلگاه مردمی است 
روزی  تر  رسد کم  نمی  جایی  به  فریادشان  که 
یا  ،کشته  تصادف  راه  چهار  این  در  که  است 
مجروح نداشته باشد آخرینش امروز یک کشته 
و یک مجروح از مسؤالن بپرسید چه کسی باید 

جوابگو باشد؟!
939...085
حقوق  ماه   9 پاسخگوی  کسی  چه  آوا.  سالم 
را  تو  باشد؟  می  باقران  سیمان  کارگران  معوقه 

خدا پیگیری نمایید واقعا بریدیم.
0930...079
خراسان  سهم  ریزی  برنامه  مدیریت  سازمان 
چی  دولت  های  دستگاه  استخدام  از  جنوبی 

شد؟!!!؟
0935...413
کوچه  محترم  شهردار  توجه  قابل  سالم  با 
با  همجواری  به  توجه  با  نوربخش  شهیدین 
خودروها  زیاد  تردد  و  )ع(  حسین  امام  مسجد 
مناسبی  آسفالت  از  مختلف  های  مناسبت  در 

برخوردار نیست لطفا پیگیری فرمایید...
0915...218
خصوص  در  داریم  تقاضا  محترم  شهرداری  از 
سایت  نظافت  و  معابر  آسفالت  و  سبز  فضای 
پیگیری های  تمام  با  اداری قسمت مسکن که 
فکری  نشده  اقدامی  هیچ  گرفته  صورت  زیاد 

برداره. با تشکر
0915...263
رانندگی. و  راهنمایی  عزیزان  خدمت  سالم  با 
خواهشا یه سر به خیابان حافظ مهرشهر بزنید.
امان خدا رها شده. اوضاع  به  انگار  این خیابان 
رانندگی در این خیابان بسیار  بد و تاسف آوره.
عالوه بر کم عرض بودن خیابان و دوبله پارک 
کردن، بعضی از رانندگان خالف هم می روند.
کنید. مستقر  خیابان  این  در  مامور  یک  لطفا 
از  بهتری  اوضاع  هم  خمینی  امام  بلوار  ضمنا 
حافظ نداره. رانندگان عزیز هر جور دوست دارند 
سرعت با  روند،  می  خالف  کنند.  می   رانندگی 
 ... و  زنند  می  بوق های وحشتناک   ، رانند  می 

لطفا رسیدگی کنید.
0915...947
بیمارستان ولی عصر  آوا سالم مسئوالن محترم 
کاش کمی هم به فکر ارتقاء مرکز ام ار ای باشند، 

فضای اتاق انتظار و جوابدهی مناسب نیست ...
915...582
و  جنابعالی  از  یک  منطقه  شهردار  سالم 
مسئوالن محترمتان خواهشمندیم فکری بحال 
آشغالی  به  بردارد   21 نرجس  روبروی  فضای 

تبدیل شده است ...
915...781
از مدیر کل محترم ارشاد و خانه مطبوعات برای 
برپایی اردوی زیارتی مشهد واقعا سپاسگزاریم.

 915...258

پیام شما

برگزاری دوره آموزش پارچه بافی در شهر سه قلعه
محمد عرب مسئول نمایندگی شهرستان سرایان با بیان اینکه هنر حوله بافی یا توبافی از هنرهای دستی اصیل خراسان جنوبی است که محصول آن از پنبه، 
ابریشم یا کرک تهیه می شود، گفت: در راستای ترویج مشاغل سنتی که از بازار مصرف خوبی نیز برخوردار هستند و همچنین کمک به اقتصاد خانواده ها  

دوره  آموزشی پارچه بافی در شهر سه قلعه شهرستان سرایان با شرکت 10 کارآموز و با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی )ره( برگزار شد.

چادری کنار بیمارستان
سیزده روز زندگی همراهان بیمار در : 

در  مسافرتی  چادرهای  برپایی   - حسینی 
امام  بیمارستان  مجاور   9 طالقانی  کوچه 
رضا)ع( بیرجند، به گفته ساکنان چیز عجیبی 
این  بارها شاهد صحنه های  نیست. آن ها 
هم  به  متعلق  چادرها  این  اند.  بوده  چنینی 
استانی هایی است که از روستاها و شهرهای 
 دور و نزدیک برای درمان عزیزانشان آمده اند.
آن ها به دالیل مختلف ناچارند تا ترخیص 

بیمارانشان در چادر به سر ببرند.
به  و  کرد  تصادف  پیش  روز  سیزده  “پسرم 
 ICU بخش  به  پیش  روز  دو  رفت،  کما 
منتقلش کردند.” از اهالی شهرستان فردوس 
 9 طالقانی  در  است  روز  سیزده  و  هستند 
قدیمی  ساختمان  روی  به  رو  خیابان  کنار 

بهزیستی در چادر اتراق کرده اند.
و پسر  رفتم خودش  به سراغشان  زمانی که 
همسرش  و  بودند  نشسته  چادر  در  دیگرش 
گوید:  می  بود.  پسرش  کنار  بیمارستان  در 
بیمارستان تنها 3 اتاق برای اسکان همراه بیمار 

دارد که هر وقت مراجعه کردیم خالی نبود”
از برخورد مردم و همسایه ها که می پرسم 
حتی  و  ها  همسایه  گوید:  می  قاطعیت  با 
بهزیستی  ساختمان  شهرستانی  نگهبان 

خیلی به ما کمک کردند.
برای  امکاناتی  خواهد:  می  مسئوالن  از 
شهرستانی  و  غریب  که  ما  برای  اقامت 

هستیم در نظر بگیرند.
بارها  کند:  می  عنوان  ها  همسایه  از  یکی 
بیمارها  همراهان  کوچه  این  در  که  شده 
کاش ندارند،  هم  امکاناتی  و  اند  زده   چادر 
می شد از پارکینگ ساختمان خالی بهزیستی 
برای  را  مبلغی  اهالی  از  حتی  کرد  استفاده 
همراهان  دهند  اجازه  اما  بگیرند  نگهبانی 
شهرستانی و بی بضاعت از آن استفاده کنند.
نزدیکی  در  اقامت  و  اسکان  محل  نبود 
مشکالت  از  یکی  هاست  سال  بیمارستان، 
اصلی همراهان بیمار به ویژه پس از تشکیل 
توجهی  قابل  تعداد  بنابراین  است،  استان 
در  مالی  بضاعت  نداشتن  دلیل  به  آنان  از 
معابر  در  مسافرخانه  و  هتل  هزینه  پرداخت 

کنار بیمارستان ها چادر می زنند.

بیمارستان فقط متولی درمان است

حراست  مسئول  محمدیان  از  ادامه  در 
همراه  درباره  )ع(  رضا  امام  بیمارستان 
وی  کردیم.  سوال  بیمارستان  سراهای 
همراهی برای  کوچک  اتاق   3 کرد:   عنوان 

مریض های ICU یا شهرستانی به صورت 
که  ایم  دیده  تدارک  محوطه  در  موقت 

امکاناتش تقریبا کامل است.
 5000 شبی  را  اقامت  هزینه  محمدیان 

تومان اعالم کرد و افزود: هزینه اخذ شده 
بستگی به بضاعت همراهان دارد، تا جایی 
اسکان  رایگان  افراد  موارد  بعضی  در  که 

داده می شوند.
وی با بیان اینکه بیمارستان فضا برای ایجاد 
 3 این  کرد:  عنوان  ندارد  بیشتر  های  اتاق 
از  واقعا  که  شود  می  داده  افرادی  به  اتاق 
فعلی  امکانات  و  دارند  مشکل  مالی  نظر 

بیمارستان همین قدر است.
سرپرست پرستاران بیمارستان امام رضا )ع( 
حضور  فردی  خیرین  مجمع  از  داد:  ادامه 

پشت  زمین  تا  شد  این  بر  قرار  و  کرد  پیدا 
بیمارستان را به این کار اختصاص دهیم و 
عهده  بر  را  ساز  و  ساخت  هزینه  خیر  فرد 
در  را  خود  سرمایه  دالیلی  به  بنا  اما  بگیرد 

خیابان بهشتی صرف کردند.
متولی  بیمارستان  اینکه  بیان  با  محمدیان 
درمان است و اگر بخواهد کاری کند ابتدا در 
بخش درمان و برای شرایط بحران اقدامی 
انجام می دهد عنوان کرد: اولین کاری که 
فضا  ترین  نزدیک  ایجاد  دهیم  انجام  باید 
بیمارستان برای پرسنل در زمان بحران  به 
که  کنند  ساعته خدمت  بتوانند 24  تا  است 

این از طرح های دولت هم هست.
عنوان  به  که  فضایی  به  اشاره  با  وی 
بحران  زمان  در  تا  شده  آماده  پارکینگ 
بیمارستان صحرایی  عنوان  به  آن  از  بتوان 

و قسمتی برای درمان و بستری استفاده کرد 
افزود: البته هنوز در حد برنامه است و نیاز به 
هزینه دارد. قسمتی از همین فضا قریب به 

8 ماه پیش آسفالت شده است.
بر  تاکید  با  بیمارستان  پرستاران  سرپرست 
بلکه  نیست  ما  وظیفه  همراه  اسکان  اینکه 
کرد:  عنوان  است  ما  وظیفه  بیماران  درمان 
مسئوالن  توسط  رسانی  اطالع  چند  هر 
را  خیرین  بتوانیم  تا  شده  انجام  دانشگاه 
هم  خیرین  مجمع  با  همچنین  کنیم  جذب 

در این باره صحبت شده است.

از ساخت همراه سرا تا 
همکاری نکردن مسئوالن

از  یکی  گذشته  سال  داد:  ادامه  محمدیان 
ایجاد  به  تصمیم  شهدا  میدان  در  خیرین 
اسکان  برای  سوئیت  صورت  به  واحد   9
پذیرای  پایین  مبلغ  با  تا  گرفت  همراهان 
های  ارگان  و  باشد  بیماران  همراهان 
دادند،  و همکاری  قول کمک  مختلفی هم 
با  کوتاه  در یک مقطع خیلی  این مجموعه 
ارگان هایی  اما  اتاق، پذیرش هم داشت   5
که قول همکاری داده بودند کمک نکردند و 

وسط کار کنار کشیدند. 
و  استانداری  با  خّیر  این  حتی  افزود:  وی 
قول  و  بود  کرده  صحبت  هم  فرمانداری 

قولشان  به  اما  بود  گرفته  را  اعتبار  اخذ 
نکردند. عمل 

در  زدن  چادر  موضوع  محمدیان  گفته  به 
شده  مطرح  استانداری  با  خیابان  و  کوچه 
بود و این ارگان درخواست کرد تا هر زمان 
همراهان بیماران چادر زدند و مکانی نداشتند 
فرستاده  استانداری  دفتر  به  پیگیری  برای 
فرآهم شود  آنان  اقامت  برای  فضا  تا  شوند 
در  استانداری  به  همراهان  مراجعه  در  اما 
اینکه چه  بر  مبنی  پاسخی  با  تعجب  کمال 
اسکان  متولی  ما  و  فرستاده  را  شما  کسی 

نیستیم! مواجه شدند.
فضای  وجود  صورت  در  افزود:  محمدیان 
فیزیکی در بیمارستان مسئوالن با همراهان 
فضایی  متاسفانه  اما  کردند  می  همکاری 
بخواهد  که  محیطی  کوچکترین  و  نیست 
ساخته شود شهرداری و ارگان های مختلف 
با توجه به قوانین خودشان دست می گذارند 

و جلویش را می گیرند.

خیران دست به کار شوند!

این  در  بیمار  همراهان  نابسامان  وضع 
چیز  مشابه،  های  بیمارستان  و  بیمارستان 
خود  مسئوالن  چشم  از  که  نیست  جدیدی 
بهداشت  مدیران  به طور کلی  و  بیمارستان 

و درمان کشور پوشیده مانده باشد.

در  درمانی  مراکز  تجهیز  و  تاسیس  شاید 
زیادی،  حد  تا  می تواند  کوچک  شهرهای 
مشکل همراهان بیماران را حل کند و آنها 
را از آمدن به شهرهای بزرگ معاف کند، اما 
همیشه هم این راهکار، منطقی نیست. خیلی 
اوقات با توجه به جمعیت پایین یک منطقه، 
را  فوق تخصصی  درمانی  امکانات  نمی توان 
در یک منطقه کم جمعیت ایجاد کرد و این 

کار اقتصادی و به صرفه نیست.
مشکل  این  حل  برای  مربوطه  مسووالن 
چند  و  اند  شده  خیران  دامن  به  دست 
کنار و  گوشه  در  که   استراحتگاهی 
هم  شده  ساخته  کشور  های  بیمارستان 

حاصل کار این افراد بوده است.
حسینی مدیر مجمع خیرین سالمت استان 
برای  کرد:  بیان  موضوع  این  با  رابطه  در 
تاسیس همراه سرا 5 سال پیش زمینی در 
شد  گرفته  نظر  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آن  در  به سرمایه گذاری  اما خیران حاضر 

مکان نبودند.
پرستار  خیابان  در  زمینی  اینکه  بیان  با  وی 
در نظر گرفته شده عنوان کرد: زمین متعلق 
به بنیاد بوده و امور مربوط به انتقال سند آن 

انجام شده است.
یک  با  مذاکره  حال  در  داد:  ادامه  حسینی 
سازان  آتیه  نام  به  تهرانی  خیریه  موسسه 
هزینه  ها،  آن  تایید  صورت  در  که  هستیم 

توسط آن موسسه پرداخت خواهد شد.
نزدیکی  در  سرا  همراه  ایجاد  وی  گفته  به 
وجود  دلیل  به  عصر)عج(  ولی  بیمارستان 
بیماران سرطانی که به خاطر شیمی درمانی 
اقامتشان طوالنی تر می شود، اولویت دارد.

اطراف  مسافراتی  چادرهای  برپایی 
بیمارستان گویی قرار نیست به این زودی ها 
پایان یابد. در روزهای تهیه این گزارش دو 
چادر مسافرتی در محوطه جلوی بیمارستان 
هر  که  بودند  شده  برپا  هم  عصر)عج(  ولی 
دو خانواده از هم استانی های طبسی بودند.

یکی از خانواده ها چهار روز از زمان اقامتش 
می گذشت ولی نکته قابل توجه این بود که 
حتی پرسشی در رابطه با اینکه آیا در بیرجند 

همراه سرا وجود دارد یا خیر نکرده بودند.
بیانی  به  یا  و  طبیعی  پدیده  این  قدری  به 
تبدیل به توفیقی اجباری شده است که حتی 
برای مردمی که روزانه از آن مسیرها عبور 
می کنند عادی شده است، چه برسد به خود 

همراهان بیماران.
بال  های  ساختمان  و  ها  زمین  از  استفاده 
قبلی  ساختمان  مانند  شهر  در  استفاده 
برای  راهکاری  شاید  بیرجند  بهزیستی 
به  مشروط  البته  که  باشد،  معضل  این  حل 

همکاری مسئوالن است.

و  مرز  مزایای  از  دارن  االن  که  نیروهایی 
استفاده خود  حکم  در  کوچک   شهرهای 
کنند  می  کار  بیرجند  شهر  داخل  و  کنند  می 
بشه...  کنسل  طرح  که  میفرستن  پیام  روز  هر 

استاندار محترم روی حرف خودتون باشین
0915...282
با سالم از مسئوالن چهارشنبه بازار خواهشمندم 
پرنده فروشان را به قسمت پائین اوراق فروشان 
منتقل کند تا در کنار خیابان اصلی شاهد کشتار 
پرندگان آلودگی خون و مدفوع پرندگان  و بوی 
بد نباشیم واین چهره زشت از شهر زدوده شود.
0903...885
از برخی مردم و همشریان عزیز خواهشمندم  در 
 ساعات پایانی شب و بعد از اتمام میهمانی هایشان
و  بکنند  را هم  مراعات حال سایر همسایه ها  
با  و  نکنند  خداحافظی  بلند  صدای  با  کوچه  در 
بوق های پی در پی خواب و آسایش را از آنها 

نگیرند.  با تشکر
0936...905
لطفا برای مسکن های مهر الهیه اتوبوس بیشتر 
 بذارین چون مسیر واقعا دوره و تاکسی گیر نمی یاد

همه چشمشون به اتوبوسه. باتشکر
915...263
با تشکر فراوان و قدر دانی از شهرداری و گاها 
جواب  خصوص  در  بیرجند  اتوبوسرانی  سازمان 
پیشنهادات شهروندان معلوم  به نظرات و  دادن 
شهروندان  که  هستند  کسانی  هنوز  شود  می 
شهرشان برایشان اهمیت دارند و تا توان دارند 

در حل مشکالت مردم می کوشند .
915...622
به  کنم  می  خواهش  مسئوالن  از  آوا.  سالم 
سمت  به  چهارم  متری  بیست  سبز  فضای 
از  دریغ  باشند.  داشته  بیشتری  توجه  پاسداران 

یک بار آبیاری و هرس کردن درختان!
938...989
به مسئوالن شهرداری بیرجند چرا فکری بحال 
فضای سبز و پارک بازی برای کودکان ساکنان 
آپارتمان های ارتش نمی کنند و همچنین نبود 
رسیدگی  لطفا  تأسفه.  جای  واقعا  زباله.  سطل 

کنید...
930...036
خواهم  می  محترم  مسئوالن  از   . سالم  با 
گاز  قبض  شود  می  چطور  باشند  پاسخگو  لطفا 
هیچ و  است  سکنه  از  خالی  که  واحدی   برای 
یک  شود  نمی  طبقه  آن  در  گاز  از  ای  استفاده 
منطقی  هیچ  با  که  آمده  تومان  هزار   12 ماهه 

جور در نمی آید؟؟!!!! 
915...528
امیدوارم شهرداری طرح میدان آیت ا... عبادی 
 در ورودی غربی شهر را به سرنوشت میدان های
هستند  هم  کپی  که  آوینی  و  آدینه   - جماران 
هنرمندانه،  کاری  شهر  ابتدای  در  و  نکند  دچار 

متفاوت و آبرومند انجام دهد.
936...441
بزرگواران مسؤل مسکن مهر، مسکن و شهرسازی، 
اتحادیه مسکن مهر و ... لطف کنین این دعوای 
بین خودتون رو سریع تر تموم کنین و کار رو به 
شهرداریها واگذار کنید تا کی بچه هامون باید داخل 

زباله و نخاله های ساختمونی وول بخورن؟ 
915...443

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 6 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک باب منزل خرابه پالک 661 فرعی از 28- اصلی بخش 6 بیرجند اراضی قصبه سربیشه مورد تقاضای خانم بلقیس فصیح در 
روز 95/6/21 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 95/5/30     رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950112 محکوم علیه آقای سید رضا هاشم آبادی فرزند سید جعفر محکوم است به پرداخت 
مبلغ 172/060/131 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مهدی کرامتی پور فرزند محمد اکرم و پرداخت مبلغ 
8/100/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی پالک ثبتی به شماره 3111 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در بلوار شهید آوینی- 
خیابان سمن )تقاطع خیابان سمن و غفاری 33- پالک 33( که مشخصات عرصه 263/30 و اعیانی همکف حدود 100 متر مربع نمای 
آجر سفال ملک شمال غربی ارزش ششدانگ از پالک فوق الذکر با توجه به مراتب فوق به مبلغ 4/600/000/000 ریال کارشناسی شده 
است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/6/8 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

مکان جدید غذای آماده یـاس)شعبه1( افتتاح شد

کیفیت باال- قیمت پایین- ارسال رایگان
مرغ بریان کامل 13000 تومان )با ادویه مخصوص یاس(

          ارسـال مـرغ رایگــان
ران بریان- بال بریان-پاچین بریان موجود می باشد

ضمنا هر هفته جمعه ها از ساعت 6:30 صبح با توزیع شله مشهدی
 در خدمت شما هستیم

آدرس:نبش پاسداران 19  تلفن:32448000-32448989    
همراه: 09155610366 - رمضانی

ضامن ما: 15 سال تجربه ماست

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 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی
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پیرترین موجود زنده جهان در ایران
عصر ایران - سرو چهار هزار و پانصد ساله ابرکوه در استان یزد به عنوان پیرترین موجود زنده 
در  یزد  کویر  پهنای  در  شاداب  و  سرسبز  همچنان   ، نامالیمات  همه  وجود  با   ، ایران  و  جهان 
شهرستان ابرکوه ، مقاوم و استوار است.

نقد فیلم

مناسبت ها

ایستاده درغبار؛ اثری سینمایی یا مستند

جواد قوسی - ایستاده در غبار پرسروصداترین فیلم 
هم  بیرجند  در  باالخره  که  بود  پارسال  جشنواره 
بر پرده رفت و فرصتی شد تا ما هم بتوانیم این 
فیلم را ببینیم و بررسی کنیم که آیا آنهمه جایزه 
از  بعد  مهدویان  نه.  یا  بوده  سزاوارش  تشویق  و 
تجربه مستند آخرین روزهای زمستان که بازسازی 
خاطرات باقری بود، اینبار دست به بازسازی قسمتی 
از زندگی سرداری دیگر زده، اما این بار به صورت 
فیلم سینمایی. به واقع باید گفت اثر را نمی توان به 
عنوان فیلمی سینمایی به حساب آورد، شاید یک 
مستند بازسازی شده باشد. البته روی خوب بودن 
مستندش هم باید تامل کرد. بزرگترین ضعف اثر، 
نداشتن قصه است. معلوم نیست فیلمساز می خواهد 
از کجا به کجا برسد. گویا هر خاطره ای یا صدایی 
از متوسلیان بوده کنار هم قرار گرفته بدون آن که 
فیلمساز  باشد.  درکار  عطفی  نقطه  و  سیری  خط 
نتوانسته یک سردار جنگ بسازد و ما را با تفکرات و 
 اخالقیاتش آشنا کند. نریشن ها به ذهن نمی مانند.
تصاویر کودکیش چیزی به ما نمی دهد بجز اینکه 
فقط با دیالوگ می فهمیم سربه زیر و آرام بوده. 
از  خاطره  یک  به  فیلمساز  که  نوجوانیش  سپس 
در  پدرش  به  و همچنین کمک کردن  او  دعوای 
ابتدی فیلم همش  شیرینی پزی بسنده می کند. 

همین است. هیچ کدام از اینها نمی تواند شخصیتی 
برای ما بسازد و حس بیافریند و ما را به او نزدیک 
کند. فقط صحنه ها با دقت و کیفیت بسیار زیادی 
روی نگاتیو ساخته شده و زحمت فراوانی برای آن 
جوانی  مهدویان  که  است  کشیده شده. مشخص 
مستعد است ولی باید در سینما قصه گفت و قصه 
گویی و شخصیت پردازی این همه زحمت و هزینه 
 A هم نمی خواهد. ای کاش برای اثر یک قصه از
تا B نوشته می شد و الزم به خاطره گویی هم نبود 
و در نهایت این همه زحمت نتیجه بهتری را در پی 
داشت. به عنوان مثال “چ” که جزو خوبهای این ژانر 
است. پس از سکانس های نوجوانی، فیلم با یک 
جامپ کات به بزرگسالی می رسد. بعد از فهمیدن 
یکدفعه  متوسلیان  فنی،  کار  و  بوکس  به  عالقه 
مریض می شود و بستری شدن و کتاب خواندن. 
به واقع مداوم در ذهن بیننده سوال ساخته می شود 
و فیلم به هیچ کدامش پاسخی نمی دهد. مریضیش 
شود؟ می  آشنا  کتابها  آن  با   چیست؟چطوری 
اینکه  نهایت  در  و  چیست؟  کتابها  آن  درون 
بعد هم  بر چه مبنایی است.  او  تحول شخصیتی 
دستگیریش و زندانی شدن و شکنجه شدن. چگونه 
دستگیر می شود؟ درون اعالمیه ها چیست؟ همه 
این ها را بیرون سینما شاید بدانیم ولی مجدد باید 
شود  ساخته  ساده-  هرچند  تر-  عمیق  اثر  درون 
وگرنه چرا اصال فیلمی ساخته می شود. متوسلیان 
آزاد می شود و بازگشت به خانه. از خانواده او که 
النگ  در  شان  همه  فهمیم.  نمی  هیچی  تقریبا 
انقالب و جنگ. متوسلیان  شات هستند. بعد هم 
که پسری سر به زیر و آرام بود، چگونه تبدیل به 
یک فرمانده ارشد جنِگ ما می شود؟ این موضوع 
باید برای مخاطب روشن می شد ولی گویی خود 
فیلمساز هم این را درنیافته و خب کسی هم که 
چیزی را نداند چطور می تواند آن را به ما منتقل 
کند؛ آنهم فیلمساز جوانی که اصال دوره جنگ را 
به جز صدای آژیر خطر و خمپاره اش درک نکرده. 
عشق به جنگ و تحقیق و مصاحبه درباره جنگ 
تکنیک  در  بلدی  با  ذهنی  دغدغه  نیست.  کافی 
 باید همراه شود. درقسمتی از فیلم گفته می شود
مردم کردستان متوسلیان را خیلی دوست داشتند و 
هنگام وداع با او گریه می کردند و او هم برای کردستان 
شود نمی  باز  قضیه  ولی  داده  انجام  کارها   خیلی 
که او چه کارهایی کرده و چرا مردم او را دوست 
دارند. تنها خوبی مثبتی که می توان برای این فیلم 
برشمرد این است که نام متوسلیان، این مرد بزرگوار 
دوباره زنده شد. تا امروز قصه عجیِب مفقود شدن او 
رازی است سر به مهر. به امید زنده بودن حاج احمد.

30 مرداد؛ روز بزرگداشت عالمه مجلسی

به  ماه  مرداد   ۳۰
نام روز بزرگداشت 
عالمه مجلسی نام 
است.  گذاری شده 
محمدباقر مجلسی 
عالمه  به  معروف 
مجلسی و مجلسی 

شاه  و  سلیمان  شاه  دوران  در  شیعه  فقیه  ثانی، 
او  اثر  معروفترین  بود.  صفویه  حسین  سلطان 
بحاراالنوار است که مجموعه بزرگی از احادیث را 
گردآورده است. مال محمدباقر مجلسی فرزند مال 
محمدتقی مجلسی، در سال 1۰۳7 ق در اصفهان  
زاده شد و در سال 111۰ ق، در همان شهر چشم 
از جهان فرو بست. عالمه محمد باقر مجلسی از 
بزرگ ترین عالمان شیعه است که خدمات گوناگون 
کرده  تشیع  مذهب  و  اسالم  جهان  به  فراوانی  و 
او تألیف  از جمله خدمات فرهنگی و دینی  است. 
کتاب های بسیاری در موضوعات مختلف دینی به 
دو زبان فارسی و عربی است. اّما در میان آثار گران 
سنگ عالمه مجلسی، مجموعه عظیم بحاراالنوار 
که به حق دایرة المعارف بزرگ شیعه استـ  بیش از 
دیگر آثار وی موجب شهرت او شده است. چراغ عمر 
عالمه مجلسی پس از 7۳ سال نور افشانی در شب 
۲7 رمضان سال 111۰ هجری در شهر اصفهان 
خاموش گشت. پیکر پاک عالمه مجلسی در کنار 
مسجد جامع اصفهان و جنب مدفن پدر فرزانه اش 

مولی محمدتقی مجلسی به خاک سپرده شد.

پنگ  پینگ  مسابقات   - کاری  نسرین 
حضور با  پرورش  و  آمورزش   کشوری 
شد،  برگزار  قم  در  ابتدایی  آموزان  دانش 
تالش  علیرغم  جنوبی  خراسان  تیم  اما 
قدری  های  تیم  دادن  شکست  و  بازیکنان 
مانند همدان، هرمزگان و مازندران نتوانست 
به مدال دست یابد اما پویا احراری نوجوان 
مقام  توانست  دوبل  در  بیرجندی  ورزشکار 
دست  برنز  مدال  به  و   کند  را کسب  سوم 
یابد. تنها شکست پویا در مسابقات انفرادی 
قهرمان  که  بود  البرز  از  نوید شمس  مقابل 

جهان در طرح هوپس است.
با  قبال  شمس  نوید  است  ذکر  شایان 
این  در  بود  خورده  پویا شکست  از  اختالف 
مسابقه هم پویا سه بر یک شکست خورد. 
 تفاوت این دو در این است که پویا هفته ای
که  حالی  در  دارد  تمرین  ساعت   5 نهایت 
یعنی  ساعت   6 حداقل  روزی  شمس  نوید 
هفته ای حداقل4۰ تا5۰  ساعت با بهترین 
تیم  یعنی پدرش که سر مربی  ایران  مربی 

ملی نوجوانان هم هست تمرین می کند. 
این  با  صحبت  حاصل  زیر  گفتگوی 
کشورمان  آینده  امید  و  ورزشکار  نوجوان 
این  برای  مسئوالن  اینکه  امید  به  است. 

ذخیره های استانی برنامه ریزی کنند.

بیوگرافی از خودتان بگوید؟

من متولد 1۳8۳ زاهدان می باشم که در 
سال 1۳86 به بیرجند آمده ام و اکنون  پایه 
انشاا...  و  رسانده  پایان  به  را  ابتدایی  ششم 
هفتم  پایه  در  رو  پیش  تحصیلی  سال  در 
بیرجند  شاهد  دبیرستان  متوسطه  اول  دوره 

مشغول به تحصیل خواهم شد.

چه شد که به ورزش 
تنیس عالقمند شدید؟

بازیکنان  از  و  ورزش  عالقمند  پدرم 
بیرجند بوده که  قدیمی تیم فوتبال شاهین 
توجه ایشان به ورزش و البته همراهی مادرم 
به عنوان معلم  به عنوان مشوق و هم  هم 
باعث گردید من و برادر بزرگم سینا به این 
ورزش روی بیاوریم. سینا متولد 1۳78بوده و 
دارای دو مدال کشوری در رشته تنیس روی 
میز است اما بدلیل آماده شدن برای کنکور 
سال بعد کمتر به ورزش حرفه ای پرداخته 
و درس را در اولویت قرار داده است . او در 
رشته ریاضی دبیرستان نمونه تربیت در حال 

تحصیل است .

پینگ پنگ را از چه سنی و با 
مربی گری چه کسی شروع کردید؟

حدود   87 سال  در  را  میز  روی  تنیس 
با  مادرم  کودک  مهد  در  سالگی   4/5 یا   4
رفیعی شروع کردم.  آقای حسین  مربیگری 
حمیدی  آقای  توجه   مورد  زمان  همان  در 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان و مربیان 

این رشته قرار گرفتم.

مشوق های  شما چه کسانی بودند؟

 مهمترین مشوقم پدر و مادر و خانواده بوده اند.
نیز مربی هستند و وقت زیادی را در  پدرم 
آموزش به من اختصاص داده اند همچنین 
پینگ  هیئت  رئیس  حمیدی  آقای  جناب 
پنگ و مربی عزیزم آقای رفیعی نقش بسیار 
 مهمی در تشویق و ایجاد انگیزه ام داشته اند.
از دیگر مشوقانم می توانم از مرحوم حسن 
و  ورزش  فقید  کل  مدیر  عمیدیان  رضا 
مسئولیت  زمان  آن  در  که  استان  جوانان 
داشتند  را  استان  پرورش  آموزش  ورزش 
پدرم  صمیمی  دوستان  از  ایشان  ببرم.  نام 
بودند که در تیم فوتبال نوجوانان شاهین با 
هم بازی می کرده اند. آن مرحوم  معموال 
پیش  مقطع  در  هنوز  که  من  تمرینات  از 

دبستانی بودم سر می زدند .

آیا حمایت شده اید؟ چگونه؟

 بیشترین حمایت را پدر و مادرم انجام داده اند.
آنها حدود 8 سال از زندگی و استراحتشان را 
علیرغم مشغله کاری به من و برادرم برای 
 رسیدن به افتخارات بزرگ اختصاص داده اند.
به  خانواده  تابستان  مسافرت  بوده که  بارها 
دلیل مسابقات من و سینا تبدیل به اردوی 
در را  مدت  این  تمام  آنها  و  شده   ورزشی 
سالن های ورزشی شهرهای مختلف سپری 
ورزش  به  عالقمند  آنقدر  پدرم  اند.  کرده 
هستند که به خاطر حمایت از ورزشکاران با 
استعداد این رشته ورزشی در رده های پایه 
اقدام به راه اندازی باشگاه فرهنگی ورزشی 
خاص تنیس روی میز در بیرجند با نام  آینده 
سازان نموده اند . ایشان با تالش شبانه روزی 
و با استفاده از بازیکنان مستعد استان مانند 
برادرم سینا و دوستان عزیزم ، امیر حسین 
هدایتی  امید  بهروزیان،  میالد  عباسپور، 
توانستند  نژاد  چهکندی  علی  امیر  و  زاده 

نوجوانان   ، نونهاالن  رده  در  را  باشگاه  این 
الزم اینجا  برسانند.  کشور  برتر  لیگ   به 

می دانم از مردی که با همت خود در کنار 
پدرم باعث گردید تیم باشگاه آینده سازان به 
لیگ برتر برود قدردانی و تشکر کنم. جناب 
محترم  عامل  مدیر  صباغ  مهندس  آقای 
عنوان  به  بیرجند  فوالد  سامان  شرکت 
حامی مالی در سال 9۲ نقش عمده ای در 
اگرچه  داشتند.  ورزشی  رشته  این  پیشرفت 
در حال حاضر باشگاه حامی مالی ندارد ولی 
در  همچنان  من  بزرگ  مرد  این  احترام  به 
برخی مسابقات انفرادی کشور لباس سامان 
این  در  همچنین  کنم.  می  تن  بر  را  فوالد 
تیم مربی توانمندی مانند آقای رضا عباسپور 
حضورداشتند که بار عمده زحمات را بدون 
حضور  کشیدند  دوش  به  چشمداشتی  هیچ 
در لیگ برتر باعث ارتقاء توان فنی و روحی 
حال  در  متاسفانه  اما  شود.  می  بازیکنان 

حاضر ما هیچ تیمی در لیگ نداریم.

برای ورزش پینگ پنگ چه 
مشکالتی در استان دارید؟

و  نداریم  مشکلی  هیچ  فنی  نظر  از  ما 
در  مربیان  بهترین  بگویم  جرئت  به  شاید 
رده های مختلف را در استان داریم. آقای 
رده  مربیان  بهترین  از  یکی  رفیعی  حسین 
 پایه هستند. ما مربیان توانمند و با تجربه ای

چمنی،  علیرضا  عباسپور،  رضا  آقای  مانند 
علیرضا عشقی و.. همچنین  مربیان جوان و 
 خوشفکر مانند آقای مصطفی ابراهیم آبادی

این  از  کدام  هر  که  داریم  استان  در  را 
نظر  از  ویژگی های خاصی  دارای  عزیزان 
تجهیزات،  لحاظ  به  اما  باشند.  می  فنی 
تنیس  مجهز  و  اختصاصی  سالن  خصوصا 
که  هستیم  مواجه  کمبود  با  میز  روی 
امیدوارم با توجه به ارتقاء سطح این ورزش 
شود  محقق  مهم  این  مسئوالن  همت  به 
چرا که پدرم همیشه می گویند اگر شرایط 
زیادی  استعداد  با  های  بچه   ، شود  فراهم 

در استان مانند تو  و بهتر از تو وجود دارند 
که در حال حاضر استعدادشان کشف نشده 

وگرنه رقبای سرسختی می داشتی.

بزرگترین آرزویتان چیست؟

آرزوی من قهرمانی در المپیک است. شاید 
 کمی شوخی به نظر برسد اما دست یافتنی

بهترین های جهان  اینکه  به  با توجه  است 
اگر  هستند.  آسیا  در  ورزشی  رشته  این  در 
را  ها  بهترین  شاید  برگردیم  قبل  به  کمی 
در اروپا بیابیم کشورهایی مانند سوئد، آلمان 
چین  حاال  اما  اند  بوده  ها  برترین  جزو  و... 
خواهیم  ما  بنابراین  زند  می  را  اول  حرف 
توانست، علت آن هم اینست که فدراسیون 
تنیس روی میز جزو معدود فدراسیون هایی 
است که در رده پایه دارای لیگ های برتر 
بها  یعنی  این  باشد.  دو می  و  و دسته یک 
دادن به رده های پایه. من جزو  بازیکنانی 
بوده ام که در اردوی تیم ملی با عنوان طرح 

هوپس)hops( استعداد یابی جهانی( دعوت 
شده ام. در همین طرح در سال گذشته یکی 
از رقیبانم که در این دوره از مسابقات تنها 
شکستم در رده انفرادی از او بوده به عنوان 
یافت.  دست  طرح  این  جهانی  قهرمانی 
آینده  ایران در  از دسترس نیست.  پس دور 
 تنیس روی میز در 1۰ رنکینگ اول جهان

می تواند بازیکنانی داشته باشد که امیدوارم 
یکی از آنان من باشم اگر خدا بخواهد.

سطح مسابقات چگونه بود؟

از  برخی  بود  باال  بسیار  مسابقات  سطح 
بازیکنان دبستانی آنقدر سطح شان باالست 
عنوان  دارای  کشور  نوجوانان  رده  در  که 

هستند پس باید با تمام وجود تالش کرد.

مشکالت شما در برگزاری مسابقه؟

دوره  در  کشور  های  آموزشگاه  مسابقات 

و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  ابتدایی 
آموزش  مسئوالن  اهتمام  دهنده  نشان  این 
است.  پایه  های  رده  و  کودکان  به  پرورش 
من ضمن تشکر از مدیرکل محترم آموزش 
ورزش  مسئوالن  همچنین  و  پرورش  و 
و  سرپرست  خصوصا  پرورش  آموزش 
آقایان سنبلی و روبیاتی به دلیل  مربی تیم 
همراهی و حمایت در حد توان، تنها مشکلی 
وسیله  با  اعزام  کردم  احساس  واقعا  که  را 
خالف  بر  که  بود  )اتوبوس(  عمومی  نقلیه 
هرچند  شد.  انجام  قبل  های  سال  روال 
به   مربوط  شنیدم  که  طوری  مشکل  این 
آموزش و پرورش نیست ظاهرا قانون است 
 ۲5 از  ندارند  اجازه  دولتی  های  ماشین  که 
یا ۳۰ کیلومتر بیشتر بروند. اما وقتی به قم 
رسیدیم متوجه شدیم که خیلی از استانها با 
ماشینهای آموزش پرورش آمده بودند. نبودن 
باعث  باشد  سرپرست  دراختیار  که  ماشینی 
مشکالت عدیده ای مانند به موقع رسیدن بر 
سر تمرین یا مسابقه، نداشتن استراحت کافی و 
استرس جابجایی و... می شود و در یک کالم 

ذهن همه را درگیر می کند.

الگوی شما در ورزش؟
الگوی ایرانی من نوشاد عالمیان به دلیل 
کرینگا  ام  جهانی  الگوی  و  کوشی  سخت 
بازیکن قدرتمند یونانی است که االن کمتر 
و  قدرتمند  بسیار  اما  شنویم  او می  از  نامی 

قوی است.

قهرمان شدن چقدر مهم است؟

از  من   . است  مهم  خیلی  شدن  قهرمان 
هرسال  تقریبا  کنون  تا  دبستان  دوم  سال 
 قهرمان شهرستان و استان در آموزشگاه ها
 و رده ی خردساالن و نونهاالن استان بوده ام

از  مهمتر  اما  است.  کار  بخش  یک  این 
قهرمانی اخالق است که پدرم بیش از همه 
چیز بر آن تاکید داشته و من نیز آن را مهمتر 
می دانم و سعی کرده ام در حد توانم به آن 

پایبند باشم.

حرف آخر؟

 در پایان از خانواده ام بخاطر حمایت های
شبانه روزی و از مسئوالن آموزش و پرورش 
خصوصا معلمان تربیت بدنی و سایر معلمان 
استان  میز  روی  تنیس  هیئت  همچنین  و 
کنم  قدردانی می  و  تشکر  مربیانم  و همه  
کنم می  خواهش  استان  مسئوالن  از   و 

سالن  اندازی  راه  جهت  توان  حد  در 
اختصاصی تنیس روی میز تالش کنند و به 
خانواده ها توصیه می کنم فرزندان خود را 
به این ورزش پر تحرک و زیبا تشویق کنند. 
از مهمترین ویژگی های این رشته ورزشی 
سرعت  هوش،  تقویت  و  حافظه  افزایش 
عمل باال، هماهنگی عصب وعضله و... می 
باشد. اکثر بچه های پینگ پنگ باز از نظر 

تحصیلی دارای سطح باالیی می باشند.

آرزوی من قهرمانی در المپیک است
استان خراسان جنوبی استعداد زیادی در ورزش دارد که هنوز کشف نشده اند

به اردوی تیم ملی طرح هوپس)hops(  استعداد یابی جهانی دعوت شده ام

 محافظ شخصی پوتین قهرمان
 بوکس المپیک ریو شد

یوگنی تیشنکف در مسابقات بوکس المپیک ۲۰16 
ریو مدال طال را کسب کرد. به گزارش جام جم 
الیوم، “یوگنی تیشنکف”  از روسیا  نقل  به  آنالین 
- بوکسور روس - که در مسابقات المپیک ۲۰16 

ریودوژانیروی برزیل برنده مدال طال شد عضو تیم 
جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر  شخصی  حفاظت 
روسیه است. معاونت روابط عمومی سازمان حفاظت 
فدرال روسیه اعالم کرد تیشنکف به نمایندگی از 
این سازمان در مسابقات مختلف شرکت کرده است.

بزرگترین کشتی هوایی دنیا به پرواز درآمد 

فرودگاه  در  جهان  هوایی  کشتی  بزرگترین 
به  لندن  کاردینگتون  سلطنتی  هوایی  نیروی 
پرواز درآمد. به گزارش جام جم آنالین از پرس 
ساعت  نیم  از  پس  پرنده  کشتی  این  وی،  تی 

پرواز و اجرای یک سری پروازهای نمایشی به 
سالمت به زمین نشست. تفاوت این نوع کشتی 
که  است  این  هوایی  کشتی های  دیگر  با  پرنده 
و  نداشته  نیاز  فرودگاه  باند  به  لزوما  فرود  برای 
می تواند در روی آب، سطح یخ زده و حتی سطح 
هوایی  کشتی  این  سرعت  بیاید.  فرود  ناصاف 

1۰۰ کیلومتر در هر ساعت می باشد.

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

ایزوگام  شفیعی 
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی ،  

مجتمع میرداماد واحد 98

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

محالتی - بین توحید و مدرس     09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

تعمیر لوازم خانگی در منزل      لباسشویی، ظرفشویی،کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
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فن بیان تان را اینطوری تقویت کنید

شنبه *30 مرداد  1395 * شماره 3582

آیه روز  

اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید كه خدا همه گناهان را 
مى آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. زمر آیه ۵۳

حدیث روز  

اگر حوادث سه گانه فقر، بیماري و مرگ وجود نداشت، انسان در برابر هیچ چیز سر فرود نمي آورد.
 امام حسین)علیه السالم(

با خلق نکو بزى كه زیور این است
در آیینه جمال، جوهـر این اســت
آن قطره اشـکى كه بریزد بر خاک
بردار كه گنج لعل و گوهر این است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

برگه تقلِب استخدام

به سبک كتاب هاى خواندنى دامیز، ما هم براى شما 
برگه تقلب ساخته ایم تا با نگاهى سریع به آن بتوانید 

در مواقعى كه نیاز دارید از موضوع مطلع شوید،
دهید.  تغییر  استخدام  به  نسبت  را  دیدگاهتان   .۱
استخدام وقت تلف كردن نیست. یکى از مهم ترین 
كارهایى است كه به عنوان مدیر انجام مى دهید. 

پس وقت كافى اختصاص دهید.
۲. قبل از استخدام وقت كافى اختصاص دهید و 
كارمند ایده آل را با تمام جزئیات الزم مشخص كنید. 
قبل از استخدام باید بتوانید آن كارمند را در ذهن 
خود تصور كنید. مواردى مانند سن، محل زندگى 

و  را مشخص كنید.
اخالقى  خصوصیات  به  را  اهمیت  بیشترین   .۳
داوطلب بدهید. ۵ خصوصیت بنویسید كه برایتان 
مهم است. اگر داوطلب از لحاظ خصوصیات اخالقى 

عالى بود سراغ مهارت ها و سابقه و  بروید.
با  بنویسید.  را  الزم  تخصص هاى  و  مهارت ها   .۴
دقت بررسى كنید كه كدام مهارت ها باید در كارمند 
موجود باشد و كدام موارد را مى توان با آموزش هاى 

كوتاه به او منتقل كرد.
۵. مصاحبه استخدام را حداقل در دو مرحله انجام 
استخدام  پر كردن فرم  با  دهید. مرحله كتبى كه 
انجام مى شود و مصاحبه شفاهى كه بالفاصله بعد 

از قدم قبلى انجام مى شود.
۶. سواالت مهم تر و كلیدى تر را در فرم مصاحبه 
تا  بپرسید  شفاهى  را  كلیدى  سواالت  ننویسید. 

مخاطب جواب بهتر و درست ترى بدهد.

مردى ۴ پسر داشت. آنها را به ترتیب به سراغ درخت 
گالبى اى فرستاد. پسر اول در زمستان، دومى در 
بهار، سومى در تابستان و پسر چهارم نیز در پاییز 
به كنار درخت رفتند. سپس پدر همه را فرا خواند 
بودند  دیده  آنچه  اساس  بر  كه  خواست  آنها  از  و 
درخت را توصیف كنند. پسر اول گفت: درخت زشتى 
بود، خمیده و در هم پیچیده. پسر دوم گفت: نه، 
امید شکفتن  از  پر  از جوانه بود و  درختى پوشیده 
پسر سوم گفت: درختى بود سرشار از شکوفه هاى 
زیبا و عطرآگین و با شکوهترین صحنه اى بود كه 
تا به امروز دیده ام. پسر چهارم گفت: نه، درخت 
بالغى بود پربار و میوه هایى پر از زندگى و زایش. 
مرد لبخندى زد و گفت: همه شما درست گفتید، 
اما هریک از شما فقط یک فصل از زندگى درخت 
را دیده اید. شما نمى توانید دربارۀ یک درخت یا 
یک انسان براساس یک فصل قضاوت كنید. اگر در 
زمستان تسلیم شوید، امید شکوفایى بهار و زیبایى 
مبادا  اید،  داده  كف  از  را  پاییز  بارورى  و  تابستان 
بگذارى درد و رنج یک فصل، زیبایى و شادى تمام 
فصلهاى دیگر را نابود كند. زندگى را فقط با فصلهاى 
كن پایدارى  سخت  راههاى  در  ببین،  دشوارش 

راز افرادى كه در ارتباط برقرار كردن مهارت 
دارند، چیست؟ همه چیز به رساندن پیام مربوط 
است. در ادامه ى این مقاله یاد مى گیریم چگونه 
فن بیان مان را تقویت كنیم و واضح تر صحبت 
تا صداى تان،  كنید  استفاده  فرصت  از  كنیم. 
به  تعهدتان  و  افراد  كردن  متقاعد  توانایى 
متنى كه مى خوانید را تقویت كنید. این یعنى 
مشترى هاى تان  رضایت  میزان  و  كسب وكار 

ارتقا مى یابد.
۱. شمرده صحبت کنید

مى كنید،  صحبت  كه  سرعتى  و  صدا  هر  با 
»وضوح« كلید موفقیت تان است. شنونده باید 
قادر باشد تمام كلمات را بشنود، بنابراین هر 
عبارت مبهمى مى تواند این وضوح را از بین 
ببرد. درست صحبت كردن را با تلفظ و اداى 

صحیح كلمات تمرین كنید.
 ِكیتى شوارتز، مدیر شركت دورام، در كارگاهى 
براى  مهارت سخنرانى  بهبود  موضوع  با  كه 
برگزار شد،  كالیفرنیاى شمالى  در  كسب وكار 
به نکته ى مهمى اشاره كرده است: »یکى از 

تا وضوح  دهید  انجام  مى توانید  كه  كارهایى 
سرعت  كردن  كم  كنید،  بیشتر  را  كالم تان 
درباره   یا  هستند  نگران  وقتى  افراد  است.« 
آنچه مى گویند تردید دارند، تمایل دارند سریع 
صحبت كنند. همچنین او مى گوید: »شمرده 
از  را  شنونده  فهم  نه تنها  كردن  صحبت 
صحبت هاى شما تقویت مى كند، بلکه باعث 

مى شود مطمئن و آرام به نظر برسید.«
سرعت  كیفیِت  تا  دارد  وجود  خوب  معیارى 
كه  كنید  فرض  كنید،  ارزیابى  را  صحبت تان 
شماره  تلفنى را مى خوانید، فردى كه گوشش 
با شماست، باید بتواند آن را یادداشت كند. براى 
تمرین سرعِت گفتار، رشته ى بلندى از اعداد 
را بخوانید و حین انجام این كار آنها را در هوا 
این تکنیک براى رسیدن به  یادداشت كنید. 

ضرب آهنگى عالى است.
۲. با اعتمادبه نفس صحبت کنید

به  متعلق  مى زنید،  كه  حرفى  كنید  احساس 
در  كه  اعتمادبه نفسى  تمام  با  است.  خودتان 
كنید  فرض  كنید.  صحبت  دارد،  وجود  دنیا 

مى خواهید با كاراته بازى، تعدادى بلوک محکم 
را بشکنید. اندكى تردید باعث مى شود به جاى 

بلوک ها دست هاى شما بشکنند.
۳. منظورتان را به درستی بیان کنید

موقع  اعتمادبه نفس  مورد  در  قبل  نکته ى 
صحبت كردن بود و این نکته مربوط به لحِن 
صحبت كردن با توجه به موضوع مورد بحث 
است. وقتى با اشتیاق صحبت مى كنید، مردم 
تفاوت را حس مى كنند. شاید این نکته ، بسیار 
لطیف و نامحسوس باشد اما در حقیقت وقتى در 
متن تان طنین انداز شود، صداى تان قابل قبول تر 

و متقاعد كننده تر به نظر خواهد رسید.
۴. خودپرستی را کنار بگذارید

مایک تایسون مى گوید: »باید در زندگى فروتن 
باشید، اگر فروتن نباشید، زندگى شما را فروتن 
مى توانید  مورد  این  تقویت  براى  مى كند.« 
از  بهتر  احاطه كنید كه  افرادى  با  را  خودتان 
آنها  با  هم جوارى  از  مى توانید  هستند.  شما 
درس هاى زیادى یاد بگیرید كه از روش هاى 
دیگر، آموختن این درس ها امکان پذیر نیست 

و  كالس ها  در  دهید.  ارتقا  را  مهارت تان  و 
كارگاه هایى شركت كنید كه از افرادى تشکیل 
شده است كه در حرفه شان از شما بهتر هستند. 
است  ممکن  كنید،  گوش  تجربیات شان  به 
سخت باشد اما به بهتر شدن تان كمک مى كند.
۵. با صدای تان با مالیمت رفتار کنید

طبل،  یا  پیانو  گیتار،  نوازنده ى  یک  برخالف 
به عنوان یک سخنران، ابزار كار شما بدن تان 
است. ببینید چطور نوازنده هاى حرفه اى از آالت 
موسیقى شان نگهدارى مى كنند. باوسواس آن 
را تمیز، از آن محافظت، قطعات شکسته اش را 
تعمیر و در جاى خوب و راحتى از آن نگه دارى 
رفتار  كارتان  ابزار  با  چطور  شما  مى كنند. 
مى كنید؟ براى نگه دارى، مراقبت و حفاظت از 

طراوتش چه كارهایى انجام مى دهید؟
۶. حواس تان به وضع نشستن

 یا ایستادن تان باشد
ایستادن هم  یا  اعتقاد دارد طرز نشستن  ِدُور 
مى تواند سخنرانى شما را تحت تأثیر قرار بدهد. 
صاف ایستادن یا نشستن به شما اجازه مى دهد 

به خوبى نفس بکشید و صداى تان قدرت نفوذ 
بیشترى داشته باشد. كمى تکان دادن سر هم 
مى تواند مفید باشد. اگر چانه تان را باال ببرید 
را كمى كج كنید، مى توانید طنیِن  و سرتان 
صداى تان را كم كنید و در نتیجه صداى تان 
»اگر  مى گوید:  او  برسد.  گوش  به  شفاف تر 
شانه هاى تان به هم نزدیک باشد و به سمت 
سرتان قوز داشته باشد، بخش بزرگى از قدرت 

بالقوه ى صداى خود را از دست مى دهید.«
۷. مراقب زیر و بَم صدای تان باشید

شوارتز مى گوید: »معموال صداهایى با شیب 
یا عدم  اضطراب  دلیل  به  زیر،  خیلى  یا  زیاد 
استفاده   مى آیند.«  وجود  به  گوینده  اطمینان 
به شما كمک مى كند  از شیب صحیِح صدا 
ارتباطات بهترى برقرار كنید. مى توانید بهترین 
پیدا كنید  با گفتن »آ-ها«  را  اوج صداى تان 
)همان عبارتى كه به جاى »بله« در جواب یک 
دوست مى گویید(. شوارتز اعتقاد دارد كه اوج 
صداى تان در هنگام صحبت كردن باید با »آ« 

همخوانى داشته باشد.

عارفانه روز

همیشه امیدتان به خدا باشد نه بندگانش؛ 
چون امید بستن به غیر خدا 

همچون خانه عنکبوت است

كسانى كه قربانى هستند، زندگى 
خویش را بر اساس دستورات و نظر 

دیگران مى گذرانند. وین دایر

كسى موفق مى شود كه آنچه را شما فکر 
مى كنید فردا انجام دهید، او امروز انجام دهد. 

زودتر دست به كار شو دوست خوبم

گاهی کودک درونت رارها کن باورکن
 هیچ اتفاق ناخرسندی روی

 نخواهد داد فقط تورا
خوشحال وآرام می کند

طراح: نسرین کاری                        

از  افقي: ۱-  مجموعه دعاهایي 
امام سجاد )ع( در این كتاب آمده 
چیز ۲-  هر  بیروني  الیه   - است 
پایتخت سنگال - از ایاالت آمریکا 
- پند دادن ۳- متکدي-  آیینهاي 
 - میانها   -۴ وزیر  چند   - سنتي 
كاتالوگ  فارسي  معادل  فرمانده - 
۵- آخرین یک رقمي-  ظرف جوهر 
و مركب - خرس سیاه وسفید ۶ - 
قفل چوبي خانه هاي قدیم - تنظیم 
كلي موتور با دستگاه الکترونیکي -  
تعجب زنانه 7-  تقاضاي محترمانه 
-  بي نظیر - كبوتر صحرایي 8- 
تندي و تیزي - همسایه كلمبیا و 
پایتخت  برزیل -  خوشخوان 9- 
افغانستان - دینداري-  چوبدستي 
پلیس ۱0-  ناپسند - از پرسنل كادر 
كشیدن-  براي  بلند  لوله  درماني 
شهري   -۱۱ كارافتاده  از  اتومبیل 
جد   - بختیاري  و  چهارمحال  در 
حضرت رسول )ص( - تکرار حرفي 
۱۲- گناهکار -  خاطر-  دربرگرفتن 
اكبر  ا...  رازي-  التیني  نام   -۱۳
موسیقي  نواختن  اسباب  گفتن- 
۱۴ - بیماري تنفسي- از خواهران 
برونته- از جزایر ژاپن ۱۵ - شیوه 
- ازالقاب چهارمین پیشواي شیعیان.

عمودي: ۱- سومین رقم از سمت 
خشک  هاي  میوه   - عدد  راست 
پیشامد  عرب ۲-   مادر    - كرده 
روسي  طول  واحد   - دوستي   -
فركانس   - نویسنده   - آحاد   -۳
۴ - نت چهارم - دلیلها - سرشار 
۵ - شکلي هندسي- از ورزشهاي 
مطبوع  تهویه -  دستگاه  رزمي - 
فرزند   - بلند  داستان  مركزي ۶- 
نوه - ام الخبائث 7-  بدترین نوع 
جرم - پروردگار - انجیر قرآني 8- 
از باشگاههاي معتبر فوتبال فرانسه 
- سوره هشتاد و یکم قرآن- بدون 

نظامي-  كفش    - تله   -9 آستر 
دست    -۱0 تاریخ  مقتول  اولین 
عرب - شبکه تلویزیوني - نوعي 
ماسه ریز ۱۱-  پایتخت كوبا - از 
  -۱۲ آزاد    - آشپزخانه  ظروف 
بدمینتون  در  اي  ضربه   - تاندون 
 -۱۳ اینترنت  شبکه  صفحه   -
سپهساالر قشون اشکاني - قتلگاه 
- تکیه گاه ۱۴- خوراک - حركتي 
در ژیمناستیک - حاشیه ها ۱۵- 
لذت و خوشي-  براي پناهجویي 
و دادخواهي گفته میشود - جانوري 

نرم تن با صدف مارپیچ.
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کیلرامیسرمدمحم1

اکاهلدهتسخاوا2

زیریندویدامال3

اکاتهدزاسالد4

نمبراشهشرایی5

واویورایتنسن6

اراینوردنقرقی7

یندشرمشادیا8

لاینویامهرارق9

یلماتننفتلوو10

تمسوردیداننی11

ولپبرکاهفاکس12

اکلبمتیریروای13

نوازیرنوخوکسا14

یتسدهریچاناواه15

کافی شاپ با موقعیت عالی و چند سال سابقه 
کار با قیمت مناسب به فروش می رسد. 
09353837094 - 09363351288

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

تجربه کنید.   09158668002

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

سوله 600 متری فاز یک شهرک صنعتی 
با امکانات جرثقیل سقفی - برق 3 فاز 
سرایداری و دفتر اجاره داده می شود.

09159612007

فروش منزل مسکونی به متراژ
 100 متر واقع در آرین شهر

09159648929

فروش منزل ویالیی با 130 متر + 
سند مالکیت واقع در خیابان کوشه ای 

کارگر 10     09155625224

09197491800    ups خرید ضایعات باطری

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

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

09159647685

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فـرازی
OFFOFF

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

09153613243 - شریفی

فروش منزل ویالیی ، زمین 75 
متر، بنا 140 متر ، دو طبقه 

سند تک برگ آزاد
معصومیه باال - حاشیه 30 متری
فی: 113 میلیون معاوضه نداریم

09151600337

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما
)نمونه کار: ساختمان رویال

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

یک نفر آشپز حرفه ای آقا 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

09387252049  

به زوجی برای نگهداری از سالمند به 
صورت تمام وقت و سکونت در همان محل 

نیازمندیم.           09012363248

تعدادی نیروی ماهر قالب بند و آرماتوربند 
نیازمندیم.     09362093184 

 در صورت عدم پاسخگویی پیامک دهید

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

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 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر
کلیه خدمات زیبایی

 با 20% تخفیف
بین معلم 13 و  15

32227145 -09153619709
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حضور نمایندگان والیبال خوسف 
در رقابت های قهرمانی جوانان دسته سوم کشور

رقابت های والیبال قهرمانی جوانان دسته سوم کشور با حضور 10 تیم از 
استان های کشور به مدت 7 روز در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار 
می شود. در این رقابت ها استان های کردستان، زنجان، قم، خراسان 
شمالی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، خراسان جنوبی، لرستان و 
هرمزگان به مدت 6 روز به مصاف هم می روند. سجاد دشتبانی از خوسف، 
حسین بهمدی از خور، سجاد مکاری از روستای فدشک شهرستان خوسف 
از اعضای تیم استان در این دوره از مسابقات هستند. محمد عرب زاده 
رئیس هیات والیبال شهرستان خوسف به عنوان سرپرست و کمک مربی، 
تیم استان را هدایت و همراهی می کند. رقابت های والیبال قهرمانی 
جوانان دسته سوم کشور تا فردا در مجموعه ورزشی آزادی سنندج ادامه 
دارد. استان های اول و دوم این مسابقه ها به عنوان تیم های صعود کننده 
در رقابت های والیبال قهرمانی جوانان دسته دوم کشور شرکت می کنند.

شاهین فردوس، قهرمان رقابت های بوکس استان

چهاردهمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی باشگاه های استان و اولین 
دوره این رقابت ها به میزبانی شهرستان فردوس در حالی  در سالن 
ورزشی شهید فخار جوان فردوس برگزار شد که بوکسورهای تیم شاهین 
فردوس جام قهرمانی این دوره مسابقات را در خانه حفظ کردند. به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، جواد وجودزاده 
رئیس هیأت بوکس شهرستان با بیان اینکه در این رقابت ها 81 بوکسور 
از باشگاه های استان در 3 رده سنی نونهاالن، جوانان و بزرگساالن برای 
تصاحب مدال به روی رینگ رفتند، گفت: تیم بوکس شاهین فردوس با 
درخشش در این مسابقات و کسب 17مدال طال، 10 نقره و 6 برنز موفق 
شد به مقام قهرمانی این مسابقات دست یابد، تیم های مروت بیرجند و 
اتحاد قاین نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت ها جای گرفتند.

کیمیای ایران، تاریخی شد  

اولین  به  علیزاده  کیمیا 
در  ایران  بانوان  مدال 
دست  المپیک  تاریخ 
تکواندو  دختر  کرد.  پیدا 
گذشته  روز  ایرانی  کار 
اولیه صبح  در ساعات  و 
حریف   1-5 شکست  با 
سوئدی موفق به کسب مدال برنز مسابقات تکواندو در وزن 57 کیلوگرم 
شد. کیمیا علیزاده در بازی اول هم در سه راند موفق شد آنا زانینوویچ را 
7بر6 شکست دهد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.  او حاال 
اولین بانوی ایرانی است که مدال المپیک را به گردن می آویزد. به گزارش 
عصرایران، بانوی 18 ساله ایرانی و استعداد بی بدیل تکواندو در حالی به 
مدال برنز مسابقات رسید که می توانست رنگ مدالش حتی نقره هم باشد. 

از سرخ کردن زیاد سبزی های مورد استفاده در   -1
غذاهایی همچون قورمه سبزی که باعث از دست رفتن 
ویتامین های آن می شود، خودداری کنید 2- چربی های 
اضافه همراه با گوشت در انواع خورش و یا حتی قبل از 
چرخ کردن گوشت را تا حد ممکن جدا کنید 3- پوست 
مرغ که حاوی کلسترول فراوان است را قبل از طبخ به 

طور کامل جدا کنید 4- از انواع حبوبات و سبزیجات 
بیشتری در داخل غذاها استفاده کنید 5- تا حد امکان 
روغن مورد استفاده در طبخ غذاها را کاهش دهید و به 
جای سرخ کردن غذاها به تفت دادن آن ها اکتفا کنید 
6- از روغن های با اسید چرب ترانس پایین )کمتر از 
10 درصد( در طبخ غذا استفاده کنید 7- در صورت 

لزوم از روغن مخصوص سرخ کردنی برای سرخ کردن 
مواد غذایی استفاده کنید 8- مصرف نوشیدنی را به 
همراه غذا به حداقل برسانید 9- در صورت مصرف 
به  را  گاز  بدون  و  نمک  کم  دوغ  و  آب  نوشیدنی، 
سایر نوشیدنی ها ترجیح دهید 10- مصرف روزانه 
میوه،سبزی تازه و شیر و لبنیات کم چرب را فراموش نکنید.

خواص خوردن خرما در روز

اگر در روز عادت به خوردن تنها سه عدد خرما 
داشته باشید دیگر با کمبود بسیاری از ویتامین 
ها در بدن خود مواجه نمی شوید. خرما شامل 
پتاسیم، فیبر، منگنز، ویتامین B 6 و منیزیم 
ابتال به  است. به عالوه خرما می تواند خطر 
سرطان روده بزرگ را کاهش داده و همچنین 

در مدت زمان بسیاری است که توسط پزشکان 
به عنوان درمان بواسیر توصیه می شود. خرما 
یک مسکن درد است و آن را از قدیم به عنوان 
یک مسکن و دارو برای تسکین درد و کمک 
به تورم تجویز می کنند. با کمک این ویتامین 
شما می توانید بهتر تمرکز کرده و خاطرات را 
بهتر به یاد بیاورید. در واقع خوردن خرما یک 
ذهن تیز و آماده را به شما ارزانی می دهد.

خواص زرشک 

1- بواسیر خونی را درمان می کند 2- صفرابر 
طرف  بر  برای  را  زرشک  کرده  دم  است 3- 
کردن ناراحتی ها دهان غرغره کنید 4- برای 
برطرف کردن سوزش ادرار مفید است، واریس 
را  رماتیسم  و  نقرس   -5 کند  می  درمان  را 
برطرف می کند 6- بی اشتهایی را برطرف می 

کند 7- اعمال دستگاه گوارش را منظم می کند 
و سوء هاضمه را از بین می برد 8- برای درمان 
زردی و یرقان موثر است 9- آنهایی که مبتال 
به ورم طحال هستند می توانند برای معالجه از 
این گیاه کمک بگیرند. نکته: مصرف مقدار زیاد 
زرشک و یا ساقه و برگ آن برای زنان حامله 
مناسب نیست. مصرف این گیاه به مدت طوالنی 
می تواند سبب ناراحتی معده و روده ها شود.

خواص خیار

1- خیار ادرار را زیاد می کند و تبهای صفراوی 
و یرقان )زردی( را درمان می کند 2- آب خیار 
به صورت مالش بر پوست در لطافت آن بسیار 
مؤثر است 3- خیار به علّت دفع اسید اوریک 
از بدن،رماتیسم را نیز تخفیف می دهد 4- آب 
خیار را به عنوان محلول شستشو برای پوستهای 

چرب؛همچنین ضّد گال و جرب به کار می برند 
5- بوییدن خیار شّدت هیجان و تا حّدی لرزش 
اندام را تخفیف می دهد و برای درمان درد سر نیز 
مفید است. نکته: خیار برای اشخاصی که معده و 
روده ی حّساسی دارند مضر است و باعث خلط و 
درد پهلو می شود. حتی المقدور خیار را باید با نمک 
میل نمود. زیرا نمک دفع آب فراوان موجود در خیار 
را آسان می کند و ناراحتی معده را کاهش میدهد.

 با خوردن عناب 
بیماری های کبدی را درمان کنید

1- خواب آور است و بیخوابی را برطرف می کند 
بخصوص هسته آن 2- جوشانده پوست درخت 
عناب، ضد اسهال است 3- آسم وتنگی نفس را 
برطرف می کند 4- تصفیه کننده خون بوده و به 
هضم غذا کمک میکند 5- آرام کننده اعصاب 

است  6- برای برطرف کردن ورم چشم ، عناب 
را به چشم بمالی 7- دستگاه هاضمه را تقویت 
می کند 8- حافظه را تقویت می کند 9- کم 
اشتهایی را برطرف می کند 10- اگر با کره خورده 
شود از حالت تهوع و استفراغ جلوگیری می کند 
11- در درمان بیماری های کبدی از جمله کبد 
چرب مفید است 12- خاصیت ضد میکروبی دارد 
13- مفید برایجلوگیری از التهاب و آبریزش بینی.

برای کنترل قند خون
آلو  بخورید!

1- آلو به دلیل داشتن فیبر غذایی، برای کنترل 
قند خون، جلوگیری از یبوست و حفظ سالمت 
دستگاه گوارش مفید است 2- سوربیتول موجود 
در آلو ، خاصیت ملین دارد 3- آلو یکی از منابع 
کنترل  در  آن  متعادل  مصرف  و  پتاسیم  غنی 

فشارخون موثر است 4- فیبر موجود در آلو سبب 
افزایش رشد و تکثیر باکتری های مفید و مانع از 
رشد باکتری های مضر در داخل روده می شود 
5- آلوی خشک منبع خوبی از آهناست و برای 
جلوگیری از کم خونی مفید است 6- پوره آلو 
خشک به حجم و مقدار دستور غذایی می افزاید 
و حاوی چربی هم نیست، بنابراین آلو خشک 
برای افرادی که رژیم چربی دارند، مناسب است.

نکات تغذیه ای و بهداشتی زیر را در تهیه غذا فراموش نکنید ...

جزئیات سومین آتش سوزی پتروشیمی

ایرنا - مدیر روابط عمومی پتروشیمی بندر امام، خبر از آتش 
سوزی در واحد دی سی پتروشیمی کیمیا در بندر امام ساعت 
23 و و 20 دقیقه شامگاه پنجشنبه داد و گفت:  با حضور به 
موقع گروه آتش نشانی و همچنین شرکت های پتروشیمی در 
این منطقه، آتش به صورت کامل مهار شد. به نقل از ایرنا، شاپور 
یاوری افزود: این حادثه آسیب جانی در پی نداشته و خسارت مالی 
آن محدود است. طی دو ماه گذشته این سومین حادثه ای است که 
در واحدهای پتروشیمی ماهشهر رخ می دهد. اولین حادثه مربوط 
به واحد پتروشیمی سینا بود که60 میلیون یورو خسارت برجای 
گذاشت. دومین حادثه نیز انبار الستیک مصنوعی را به طور کامل 
در آتش سوزاند و 170 میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت.

توقیف سواری پژو 405 با 170 کیلومتر سرعت
در شهرستان نهبندان

 رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان خبر از توقیف یک 
دستگاه سواری پژو 405 با سرعت غیرمجاز 170 کیلومتر در 
نهبندان داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: تیم کنترل سرعت 
پلیس راه شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری 
یک دستگاه سواری پژو 405 که باسرعت 170 کیلومتر در حال 
حرکت بود را متوقف کردند. وی با بیان اینکه برخورد با تخلفات 
ارتکاب  به علت  افزود:  است،  راه  پلیس  قرمز  حادثه ساز خط 
تخلفات حادثه ساز سرعت و سبقت غیرمجاز، راننده متخلف مبلغ 
4 میلیون ریال جریمه، 15 نمره منفی در سوابق گواهینامه 
وی ثبت و پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

تعداد مصدومان تصادف جاده کرج - تهران 
از 30 نفر به 45 نفر افزایش یافت

 
تعداد مصدومان حادثه تصادف 2 دستگاه اتوبوس مسافربری بین 
شهری در جاده کرج - تهران از 30 نفر به 45 نفر رسید. مدیر 
روابط عمومی مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه تعداد کشته 
های این سانحه سه نفر است خاطرنشان کرد: پنج مصدوم 
بدحال این حادثه توسط هلی کوپتر اورژانس به بیمارستان امام 
خمینی )ره( منتقل شده اند. 2 دستگاه اتوبوس مسافربری بین 
شهری حوالی ساعت 7:15 صبح روز گذشته در بزرگراه کرج - 
تهران حوالی شهرک پیکان شهر به شدت با یکدیگر برخورد کردند 
و یک زن، یک مرد و یک پسر بچه جان باختند. رئیس پلیس راه 
البرز علت را خواب آلودگی یکی از رانندگان اتوبوس ها اعالم کرد.

توقیف دو خودرو در سرایان
که حامل بارهای فاقد مجوز بودند

 فرمانده انتظامی استان از کشف 5 تن و 300 کیلوگرم پیاز 
زعفران قاچاق در سرایان خبر داد. به نقل از تسنیم، سرهنگ 
مجید شجاع در گفت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان 
سرایان هنگام کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه کامیون 
مشکوک شدند و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند. وی 
افزود: مأموران در بازرسی از کامیون مقدار 3 تن پیاز زعفران 
در  کردند.  بود کشف  مجوز حمل  هرگونه  فاقد  که  قاچاق 
عملیاتی دیگر مأموران در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان 2 
تن و 300 کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق کشف کردند که ارزش 
ریالی کاالهای کشف شده،200 میلیون ریال برآورد شده است.

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شما خواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس: بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو برو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده            09153410668 - 09153410668

بخوانید تا بدانید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ش بیشتر/  نقد و قسط
سود کمتر ،  فرو

صوتی - تصویری - مخابراتی
 انصاری فرد و پسران

LED- پالسما 
سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار      
تلفن تماس: 32224852

تمدید شد
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ثبت محوطه تاریخی مربوط به دوره اشکانی  درشهرستان نهبندان در فهرست آثار ملی 

غالمی- محوطه ای تاریخی مربوط به دوره اشکانی  درشهرستان نهبندان در فهرست آثار ملی  ثبت شد. مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل گفت: دره ها و مسیل های پیرامون  
این محوطه از پوشش گیاهی نسبتاً خوبی برخوردار است و به دلیل باال بودن سطح آب های زیر زمینی در شهرستان نهبندان، تراکم پوشش گیاهی  متعدد درختان بنه و بادام کوهی 
در محل چشمگیر است. وی بیان کرد: محوطه در کنار آثار یک گورستان قدیمی اسالمی قرار دارد و آثار سفال های دوران اشکانی و مفرغ با آثار گورستان مذکور درهم آمیخته است. 

شنبه * 30 مرداد 1395 * شماره 3582
7

اعتیاد ریشه بیشتر
ناهنجاری های اجتماعی جامعه است

ایرنا - دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان با 
بیان اینکه اعتیاد ریشه بیشتر 
ناهنجاری های اجتماعی در 
جامعه است، گفت: قاچاق و 
باعث  مخدر  مواد  مصرف 

زندی  شود.  می  کننده  مصرف  و  قاچاقچی  فقر 
شهرستان  در  اعتیاد  شناسی  آسیب  همایش  در 
مرزی درمیان، افزود: آگاه سازی و اطالع رسانی 
رسانه ها، ائمه جمعه و جماعت در زمینه مضرات 
موادمخدر نقش موثری دارد. رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر نیروی انتظامی درمیان نیز اظهار کرد: 
خطر گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهرستان 
کم است، بیشتر معتادین شهرستان مصرف کننده 
مواد سنتی هستند، باید گرایش معتادین به سمت 

مواد مخدر صنعتی کاهش یابد.

روز جهانی مساجد روز شعله ور شدن 
خشم مسلمانان نسبت به دشمنان باشد

مهر- امام جمعه موقت بیرجند گفت: روز جهانی 
مساجد باید روز شعله ور شدن خشم ملت های 
مسلمان نسبت به دشمنان باشد. حجت االسالم 
نماز  هفته  این  های  خطبه  در  دلدار  علیجان 
جمعه شهرستان بیرجند با با اشاره به هفته دولت 
عنوان کرد: مسئوالن در این هفته اگر گزارشی 
ارائه دهند. به  ارائه می کنند آمارهای واقعی را 
گفته وی دولت باید مردمی بوده و با مردم انس 
داشته باشد. امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به 
اول شهریور ماه به عنوان روز پزشک نیز گفت: 

پزشک مظهر اسم هوالشافی خداوند است.

هفته دولت زمانی برای ارزیابی
عملکرد دولت است

به  اشاره  با  بشرویه  امام جمعه شهرستان  مهر- 
هفته دولت گفت: این هفته فرصتی مناسب برای 
ارزیابی  و  مردم  به  مسئوالن  عملکرد  آمار  ارائه 
عملکرد دولت در شهرستان است. حجت االسالم  
نماز  دیروز  های  خطبه  در  الدین  شمس  محمد 
دولت  هفته  سالروز شهدای  به  جمعه شهرستان 
اشاره و یاد آنها را گرامی داشت. وی ادامه داد: 
دولت باید پشتوانه کارگاه های کوچک با بازدهی 
به  توجهی  شایان  کمک  تا  باشد  باال  اقتصادی 

بحث اشتغال پایدار صورت گیرد.

پیگیری مشکالت کارخانه کک طبس
مورد توجه ویژه مسئوالن قرار گیرد

مشکالت  به  اشاره  با  طبس  جمعه  امام  مهر- 
کارخانه کک و گالیه کارگران گفت: در سفر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به شهرستان مشکالت 
حجت  قرارگیرد.  ویژه  توجه  مورد  کارخانه  این 
االسالم مهاجریان مقدم گفت: بنا بود روز یکشنبه 
وزیر صنعت معدن به طبس سفر داشته باشد و از 
کارخانه کک بازدید شود که سفر به تاخیرافتاده 

است ولی قطعا این سفر انجام خواهد شد.

آغاز رقابت صادرکنندگان نمونه استان

پیشه ور- رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان گفت: رقابت صادرکنندگان خراسان جنوبی 
جهت شرکت در بیستمین دوره انتخاب صادر کننده 
نمونه استانی آغاز و تا پایان روز شنبه 20 شهریور ماه 
ادامه دارد. شهرکی افزود: صادرکنندگان در صورت 
تمایل به شرکت در این رقابت استانی می توانند با 
مراجعه به سامانه اختصاصی انتخاب صادرکنندگان 
http://nemoonesh.tpo. آدرس  به  نمونه 

ضوابط  شرایط،  ایران  تجارت  توسعه  سازمان   ir
را  نمونه سال  انتخاب صادرکنندگان  معیارهای  و 
سامانه  همان  در  الکترونیکی  به صورت  و  مطالعه 

ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.

797 بانوی دانش آموخته دانشگاهی
در بهزیستی فعالیت دارند

استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون  ایرنا- 
مهدهای  در  اکنون  هم  گفت:  جنوبی  خراسان 
کودک تحت نظارت این اداره کل در استان 797 
نفر از بانوان دانش آموخته دانشگاه ها و موسسه 

های آموزش عالی فعالیت دارند.

پیش بینی برداشت پنج هزار تن خرما
از نخلستان های طبس

مهر- مدیر جهاد کشاورزی طبس از آغاز برداشت 
پیش  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  خرما 
بینی می شود امسال پنج هزار تن خرما در این 
شهرستان برداشت شود.بخشایی سطح زیرکشت 
نخیالت در این شهرستان را  یک هزار و ۶۱۵  
هکتار اعالم کرد و افزود: از این میزان یک هزار 
و ۱۴۵ هکتار بارور بوده و هزار و ۵00 نفر بهره 

بردار خرما در این شهرستان فعال هستند.

دسترسی 457خانوار روستایی استان
به آب سالم همزمان با هفته دولت

ایرنا - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
گفت: همزمان با هفته دولت سال 9۵ با آبرسانی 
به ۱۱ روستای استان ۴۵7 خانوار به آب سالم و 
بهداشتی دسترسی پیدا می کنند. بسکابادی عنوان 
میلیارد   ۵۴ روستاها  این  به  آبرسانی  برای  کرد: 
ریال اعتبار هزینه شده است. وی ادامه داد: ۱92 

روستای استان با بحران کم آبی مواجه است.

هنر انسان در خدمت به قرآن کریم
بکار گرفته شود

تسنیم- رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 
قرآنی  فعالیتهای  از  ارزشمندتر  کاری  گفت: هیچ 
نیست و باید هنر انسان در خدمت به قرآن کریم 
بکار گرفته شود. آیت اهلل احمد عابدی در مراسم 

افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآنی اوقاف 
در بیرجند با اشاره به کارهای هنری در موضوع 
که  دارد  اقسام  و  انواع  هنر  کرد:  تصریح  قرآنی 
موسیقی، مجسمه سازی، عکس نقاشی، خطاطی، 
صدای زیبا یک نوع هنر است. وی افزود: معماری 
و بنای زیبا یک نوع هنر است که مسلمانان آن را 
در خدمت دین خود گرفته اند و بهترین معماری ها 
بیان کرد:  استفاده می کنند. عابدی  را در مساجد 
تعداد قرآنها و تفاسیر قرآنی که شیعیان در مورد 
بوده  تفسیر   ۱۴00 حدود  تاکنون  نوشته اند  قرآن 
بسیار  زمینه  این  در  نیز  سنت  اهل  البته  است 
نوشته اند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز 
مسابقات  دوره  این  کرد:  عنوان  اجالس  این  در 
سراسری قرآن کریم مرحله استانی با حضور 2۴۶ 
شرکت کننده به مدت سه روز در بیرجند برگزار 
می شود. حجت االسالم گرایلی  اظهار کرد: از این 
تعداد شرکت کننده ۱3۱ نفر خواهر و ۱۱۶ برادر 
هستند که فعالیت آنها توسط ۱2 داور بین المللی و 

استانی داوری می شود. 

روابط عمومی ها
باید مشکالت را به اطالع مردم برسانند

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  قوسی- 
استانداری استان گفت: روابط عمومی ها باید با 
تعامل با رسانه ها اقدامات کالن دولت تدبیر و امید 
را که با وجود همه مشکالت و تنگناها انجام شده 
به اطالع مردم برسانند. حسینی در آستانه هفته 
دستگاه  روابط عمومی  مدیران  در جمع  و  دولت 
های اجرایی استان عنوان کرد: روابط عمومی ها 
در هفته دولت زمینه پاسخگویی مردم به سواالت 
را فراهم کنند و اگر صادقانه همه مسائل را برای 
مردم بازگو کنیم قطعا مردم نیز بهتر مشکالت را 
درک می کنند. معاون روابط عمومی، تشریفات 
به  اشاره  با  نیز  استاندار  حوزه  الملل  بین  امور   و 
برنامه های پیش بینی شده هفته دولت در استان 
گفت: حضور استاندار در شهرستان های مختلف، 
حضور میهمانان کشوری در استان، افتتاح پروژه 
فعالیت های  انعکاس عملکرد و  های عمرانی و 
دستگاه ها از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها 

از جمله این برنامه ها است.

جاجیم بافی
در شهرستان بشرویه احیا می شود

تسنیم- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان بشرویه گفت: به 
منظور توسعه و ترویج هدفمند رشته های صنایع 
دستی با قابلیت اشتغالزایی مداوم، جاجیم بافی در 
شهرستان بشرویه احیا می شود. سلیمانی رباطی 
جاجیم  اولیه  مواد  نمودن  فراهم  با  کرد:  اظهار 
ریسندگی  ابزارهای  و  نخ  پشم،  جمله  از  بافی 
از  بعد  را  بافی  توانستیم هنر جاجیم  خوشبختانه 
مدتها، در این شهرستان احیا کنیم. به گفته وی 
تنها  تولیدی  محصوالت  فروش  که  آنجایی  از 
دستی  صنایع  عرصه  فعاالن  امیدوارکننده  نکته 
محسوب می شود، باید در این زمینه و شناسایی 

بازارهای فروش تالش بیشتری شود.

آخر شهریور مهلت  تمدید  کارت های 
آمایش اتباع خارجی

مهاجرین  و  اتباع  امور  کل  اداره  مقدم-  دادرس 
صورت  در  کرد:  اعالم  کشور  وزارت  خارجی 
خارجی،  اتباع   ۱0 آمایش  کارت  تمدید  عدم 
شد.  خواهند  محسوب  مجاز  غیر  مذکور  اتباع 
 ۱0 هویت  و   ۱۱ آمایش  طرح  مقدماتی  مرحله 
اتباع خارجی در 3۱ مرداد امسال به پایان رسیده 
آغاز  اول شهریور  از  این طرح   و مرحله تکمیلی 
می گردد و از سوی دیگر اعتبار تمدید شده کارت 
آمایش ۱0 نیز تا 3۱ شهریور می باشد. الزم به 
دریافت  جهت  مذکور  اتباع  چنانچه  است  ذکر 
به  تاریخ  این  از  پس  نکنند،  اقدام  جدید  کارت 

عنوان غیر مجاز با آنها رفتار خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی بیماری
تب مالت و تب برفکی در عشق آباد طبس

پیشه ور- یک دوره کارگاه آموزشی بیماری تب 
مالت و تب برفکی برای جامعه زنان روستایی و 
عشایری در روستای نجات آباد عشق آباد طبس 
برگزار شد. این کارگاه در محل هئیت امام سجاد 
توابع بخش دستگردان شهرستان  از  روستا  این 
و  روستایی  زنان  از  نفر  و 3۴  برگزار شد  طبس 

عشایری در این برنامه آموزشی حضور داشتند.

به جایگاه های  تذکر  با  استاندار  مالئی - 
عرضه سوخت در استان عنوان کرد: برخی 
اوقات  گاهی  سوخت  کنندگان  عرضه  از 
افزودنی هایی به بنزین اضافه می کنند که 

این موضوع باید به دقت بررسی شود.
کمیسیون  در  پرویزی  اکبر  علی  سید 
که  حکومتی  تعزیرات  امور  هماهنگی 
حوزه  جلسات  سالن  در  چهارشنبه  عصر 
استانداری برگزار شد، با بیان اینکه عرضه 
مرزهای  بر  و  کشور  صادرات  به  سوخت 
بر روی  تاکید کرد:  تاثیر گذار است  استان 
بیشتری  استاندارد و قیمت نظارت  کیفیت، 
داشته باشید تا کشور همسایه نسبت به ما 

بی اعتماد نشود.
سازمان  رئیس  و  کمیسیون  دبیر  انصاری 
تعزیرات حکومتی 3 دستور کار این جلسه را 
بر مدارس  برگزاری جلسات منظم، نظارت 
سوخت  عرضه  های  جایگاه  و  غیرانتفاعی 
دانست و افزود: طبق قانون نظارت بر مکان 
های دولتی به تعزیرات حکومتی داده شده 
است و با مدارسی که بیشتر از عرف شهریه 

دریافت کنند برخوررد خواهد شود.

تعزیرات حکومتی به شهرداری ها
و مکان های دولتی هم ورود پیدا کند

رئیس  و  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
کمیسیون نیز عنوان کرد: برای جذب نیرو، 
معاونت توسعه منابع استانی به مرکز ارسال 
حکومتی  تعزیرات  در  نیرو  کمبود  تا  کند 
حق  استرداد  اینکه  بیان  با  وی  شود.  رفع 
افزود:  است  تعزیرات  وظایف  از  یکی  مردم 
مدارس  پرورش  و  آموزش  همکاری  با 
متخلف را شناسایی و مکان هایی که نیاز به 

رسیدگی دارند به شما معرفی کنند.
استاندار با تاکید بر کانون های عرضه کننده 
ها،  فروشی  افزود:کلی  قاچاق  کاالهای 
نمایندگان رسمی فروش کاال و کارخانجات 

را به دقت بررسی کنید.
پرویزی تصریح کرد: اصناف می توانند نقش 
مؤثری بر مبارزه با قاچاق داشته باشند، آن 

ها را هم مشارکت دهید.

وی با اشاره به برخی از قوانین اخذ عوارض 
تعزیرات  کرد:  توصیه  ها  شهرداری  در 
های  مکان  و  ها  شهرداری  به  حکومتی 

دولتی هم ورود پیدا کند.
 

مدارس غیرانتفاعی
زیر ذره بین تعزیرات حکومتی

تعزیرات  سازمان  اجرایی  معاون  موسوی 
حکومتی نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: 
مدارس غیر انتفاعی استداللی مبنی بر اینکه 

ما قانون خاصی داریم می آورند.
وی ادامه داد: طبق قانون، تعزیرات حکومتی 
می تواند به آموزش و پرورش ورود پیدا کند.

ماده ۱۶ گفت: شهریه  به  اشاره  با  موسوی 
به  نسبت  مدارس غیرانتفاعی در یک شورا 

امکانات و موقعیت مدرسه تعیین می شود و 
باید نرخ ها در معرض دید عموم قرار گیرد.

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی تاکید کرد: 
و  آموزش  در  انضباطی  کمیته  که  حکمی 
با  کند  می  صادر  متخلفین  برای  پرورش 
به  و  متفاوت است  تعزیرات حکومتی  حکم 

دادگستری ارجاع داده می شود.
 

خمیر آب یاب برای مخازن سوخت !

پخش  شرکت  مدیرعامل   ناصری 
فرآورده های نفتی نیز در این جلسه آمادگی 
حکومتی  تعزیرات  همکاری  برای  را  خود 
در  سوخت  جایگاه   73 افزود:  و  کرد  اعالم 
تاکنون  سال  ابتدای  از  و  دارد  وجود  استان 

هزار و ۶00 بازرسی انجام شده است.
بر اساس  نظارت ها  این  اینکه  بیان  با  وی 
پسمانه سنج و خمیر آب یاب انجام می شود 
عنوان کرد: اگر در هر 20 لیتر بیشتر از 30 
سی سی اختالف داشته باشد، خالف قانون 

است و با متخلف برخورد می کنیم. 

صادرات بنزین ناخالص ممنوع
استاندار : کشور همسایه را نسبت به ما بی اعتماد نکنید

مدیر سابق امور شعب پست بانک استان از 
پرداخت 3۸0 میلیارد ریال تسهیالت توسط 
شعب پست بانک طی دو سال گذشته خبر 
کریم  محمود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به  داد. 
امورشعب  جدید  مدیر  معارفه  مراسم  در  پور 
پست بانک استان ایجاد خدمات بانکداری در 
مناطق دور افتاده را مهم ترین اهداف پست 
اکنون 9 شعبه  افزود: هم  و  بانک ذکر کرد 
فعال پست بانک در استان فعال است. وی 
با بیان اینکه هنوز در سه شهرستان زیرکوه، 
خوسف و درمیان شعب این بانک راه اندازی 
نشده است، عنوان کرد: از مجموع شعب پست 

بانک دو شعبه در بیرجند فعال است.
اشاره  با  بانک  پست  شعب  امور  سابق  مدیر 
به وجود 27۵ باجه روستایی و شهری پست 
تعداد 2۴۱  این  از  داد:  ادامه  استان  در  بانک 
ایجاد  و  اندازی  راه  روستاها  سطح  در   باجه 

با اشاره به افزایش منابع  اند. کریم پور  شده 
پست بانک استان بیان کرد: منابع این بانک در 
سال 92 رقم 3۵0 میلیارد ریال بوده که در سال 
9۴ به بیش از  700 میلیارد ریال افزایش یافت.

۸۱ درصد منابع پست بانک
منابع روستایی است

وی با بیان اینکه جایگاه پست بانک استان 
بوده  کشوری  هشت  رتبه  در   92 سال  در 
است؛ افزود: در سال جاری خراسان جنوبی 

در رتبه پنجم کشور  قراردارد.
کریم پور با بیان اینکه بیشترین رشد منابع 
ادامه  است،  بوده  استان  روستایی  دفاتر  در 
داد: ۸۱ درصد منابع پست استان بانک منابع 
روستایی بوده است. به گفته وی درصد رشد 
منابع قرض الحسنه ۱۱2 درصد بوده است.

بانک استان در سال  92  وی درآمد پست 
را 7۵ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این 
رقم در سال گذشته به ۱3۵ میلیارد تومان 
رسید. مدیر سابق امور شعب پست بانک با 
از  استان  درآمد  سهم  بیشترین  اینکه  بیان 
محل تسهیالت بوده است، گفت: دفتر باجه 
راه  ماهیرود  مرزی  بازارچه  در  بانک  پست 
اندازی می شود. در همین مراسم، حمیدرضا 
امور شعب  مدیر  عنوان  به  احمدپور شهری 

پست بانک خراسان جنوبی معرفی شد.
این  ایران در  بانک  مشاور مدیرعامل پست 
به  بانک  پست  مجموعه  اظهارکرد:  مراسم 
عنوان یک بانک دولتی تنها به دنبال کسب 
سود حداکثری نیست؛ بلکه درصدد کمک به 
تحقق منافع اجتماعی و رفاه جامعه به ویژه 

در مناطق محروم و روستایی هستیم.
وی با بیان اینکه پست بانک طی دو هفته 

بانک  عنوان  به  رسمی  صورت  به  گذشته 
ICT فعالیت خود  IT و  توسعه تخصصی 
اینکه  با توجه به  را آغاز کرده است، گفت: 
عمده منابع این بانک از دفاتر روستایی است 
تحقق  به  کمک  و  اشتغالزایی  راستای  در 
کار  به  را  خود  تالش  تما  مقاومتی  اقتصاد 
بسته ایم. مدیر امور شعب پست بانک استان 
نیز ساماندهی دفاتر پست بانک را از اولویت 
های این مجموعه ذکر کرد و افزود: جذب 
از  هدفمند  تسهیالت  پرداخت  پایدار،  منابع 
دیگر برنامه های در دستور کار است. احمد 
پور شهری گفت: راه اندازی واحد ارزی پست 

بانک در استان را پیگیری خواهیم کرد.

اعطای۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
برای اشتغالزایی روستایی

بانک  بازار پست  توسعه  و  امور شعب  مدیر 

ریال  میلیارد  هزار  سه  اعطای  از  نیز  ایران 
تسهیالت اشتغال زایی در روستاها طی سال 

جاری در کشور خبر داد.
امضای  به  اشاره  با  دل  شیر  محمود 
ریاست  نهاد  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  جمهوری، 
تفاهم  این  اظهارکرد:  پست بانک ایران  و 
نامه همکاری در راستای اعطای تسهیالت 
اشتغالزایی به طرح های روستایی به عاملیت 

پست بانک به امضا رسیده است.
قرارداد  این  راستای  در  کرد:  عنوان  وی 
همکاری امسال بیش از 3 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغالزایی به روستائیان پرداخت 
بازار  توسعه  و  شعب  امور  مدیر  شد.  خواهد 
تسهیالت  این  داد:  ادامه  ایران  بانک  پست 
توسعه  معاونت  سوی  از  افراد  معرفی  با 

روستایی به متقاضیان پرداخت می شود.

دد۳ ددددددد دددد ددددددد دددد ددد دددد دد ددددد دددددد دد

مدیر سابق امور شعب پست بانک:

رئیس گروه حفاظت و مهندسی رودخانه ها و 
اینکه  بیان  با  سواحل شرکت آب منطقه  ای 
طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه های 
این استان در دست اجرا است از آزادسازی 
و حریم  بستر  از  مترمربع  هزار  از 2۸  بیش 

رودخانه های خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی بیچکی 
در بازدید طرح ساماندهی بستر رودخانه های 
استان در بیرجند با بیان اینکه توزیع عادالنه 
آب زمین های بستر و حریم رودخانه ها جزو 
اموال عمومی محسوب می شود اظهار کرد: 
2۸ هزار مترمربع از زمینهای بستر و حریم 

رودخانه ها در استان رفع تصرف شد.
از  شده  آزادسازی  مناطق  گفت:  وی 
روستاهای  محدوده  در  جاری،  سال  ابتدای 
مود  پسپتنگ،  خور،  بواج،  آسو،  رود،  دهن 
،خراشاد، محمدیه، چهارده، مزداب، گیوک، 
شهر،  آرین  خنگ،  میرزگ،  محمودآباد، 
و کاسه  بنددره  بهدان،  تنگل  تقاب،  اسنان، 
بیرجند،  شهرستان های  توابع  از  سنگ 

خوسف، قاین و سربیشه واقع شده است.
رودخانه  مهندسی  و  حفاظت  گروه  رئیس 
ها و سواحل شرکت آب منطقه ای تصریح 
قضایی،  مقامات  با  هماهنگی  از  پس  کرد: 

و  چین  سنگ  سازی،  دیواره  خاکی،  تل 
حصار کشی غیرمجازی که در بستر و حریم 

رودخانه های استان ایجاد شده بود، تخریب 
اقدام  عدم  به  توجه  با  گفت:  بیچکی  شد. 

توسط  رودخانه  سازی  آزاد  بر  مبنی  الزم 
شکایت  طرح  از  پس  متصرف،  اشخاص 

نظارت  و  با حضور  و  پیگیری های الزم  و 
کارشناسان فنی و حقوقی شرکت آب منطقه 

ای و نیز نیروهای انتظامی، اراضی یاد شده 
برابر مقررات رفع تصرف و آزاد سازی شد.

وی بیان کرد: تشدید حوادث سیل، آلودگی 
منابع آب، کاهش تغذیه منابع آب سطحی و 
زیرزمینی، آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن 
حریم  و  بستر  تصرفات  پیامدهای  از  دشتها 

رودخانه ها به شمار می رود.
تری  جدی  اهتمام  جاری  در  افزود:  وی 
ها  رودخانه  حریم  و  بستر  آزادسازی  برای 
پیشگیری  منظور  به  جنوبی  خراسان  در 
و  قضایی  دستور  اخذ  با  سیل،  حوادث  از 

هماهنگی نیروی انتظامی وجود دارد.

حریم و بستر رودخانه های استان ساماندهی می شود

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان گفت: آنان 
که دم از حمایت آمریکا می زنند و نسبت به 
جنایت های او بی تفاوت هستند، با آمریکا در 
این جنایت ها شریک هستند. حجت االسالم 
عبادی در اجالس عمومی بسیج شهرستان 
از  نفر  یک  حتی  اگر  کرد:  اظهار  بیرجند، 
مظلومان دفاع کند جایگاهش عدل است و 
شیطان  جنایت های  و  خیانت ها  که  کسانی 
بزرگ را توجیه می کنند، نسبت به اهل بیت 

و علمای راستین خیانتکار هستند.

ترویج فرهنگ دینی و اسالمی 
وظیفه هر مسلمان است

رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بیرجند 
نیز در این جلسه با اشاره به ترویج فرهنگ 
انسان  هر  وظیفه  گفت:  اسالمی  و  دینی 
فرهنگ  ترویج  در  که  است  مسلمانی 
اظهار  ذاکریان  کند.  اقدام  اسالمی  و  دینی 
کارگروه   ۶ شامل،  بسیج  عالی  مجمع  کرد: 
فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، دفاعی، 

امنیتی و زن و خانواده است.
وی افزود: یکی از اولویت های این مجمع در 
این راستا تقویت بسیج و جایگاه بسیج است. 
ذاکریان تصریح کرد: عفاف و حجاب موضوع 
دیگری بود که طی سال های اخیر اقدامات 
خوبی در کارگروه زن و خانواده به این منظور 

انجام شد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
طی سال های اخیر در این مجمع، بیان کرد: 
درباره حوزه ماهواره، آسیب ها و چالش ها و 
و  شد  انجام  خوبی  اقدامات  مجازی  فضای 
در این راستا فضاسازی در سطح شهرستان 

بیرجند صورت گرفت.
بیرجند  رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان 
یادآور شد: از آنجا که موضوع اقتصاد مقاومتی 
یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است، 
اقتصاد  در  بسیجیان  حضور  منظور  این  به 

مقاومتی با همکاری بسیج سازندگی با توجه 
به محدودیت ها و امکانات استان انجام شد و 

این امر مورد توجه قرار گرفته است.

۲ هزار حلقه صالحین در محالت
شهرستان بیرجند فعالیت دارند

بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
نیز در این اجالس با اشاره به اینکه 2 هزار 
و 3۵ حلقه صالحین در محالت شهرستان 
حفاظت  بسیج  وظیفه  گفت:  فعالند،  بیرجند 
سرهنگ  است.  انقالب  دستاوردهای  از 
غالمرضا فالحی اظهار کرد: بسیج در تمام 
عرصه ها فعالیت دارد و نقش آفرینی می کند 
چرا که وظیفه بسیج حفاظت از دستاوردهای 
اینکه باید به  انقالب است. وی با اشاره به 
منویات رهبری توجه شود، خاطرنشان کرد: 
مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی در جامعه 

از  پیشگیری  برای  که  است  افزایش  به  رو 
ادامه  وی  کند.  پیدا  ورود  باید  بسیج  آن 
گردان های  آمادگی  امنیتی  بحث  در  داد: 
دیگر  و  المقدس  بیت  علی)ع(،  امام  کوثر، 
گردان ها را در سطح شهرستان بیرجند داریم 
این  فعالیت های  ماه شاهد  اردیبهشت  در  و 
 ۱۱0 که  بودیم  رزمایش  قالب  در  گردانها 
حضور  شهرستان،  بسیج  گردان های  درصد 

فعال و پررنگی داشتند.

آنان که دم از حمایت آمریکا می زنند در جنایت هایش شریک هستند

نماینده ولی فقیه در اجالس عمومی بسیج شهرستان :

رئیس گروه حفاظت آب منطقه ای :
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فروشگـاه تخصصـی
 بازی فکری الف

آموزش رایگان تمام بازی ها 
و آموزش روبیک و اوریگامی 
آدرس: بین معلم 10-12 جنب بانک قوامین  

تلفن: 09158677457

کباب گوسفندی

  رستوران برادران خزیمه 
) شمال شهر(

 09153621477
32311717

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود 

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 

خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

 اطالعیِ بسیار هْن
 قابل تَجِ کلیِ فعاالى اقتصادی

 ى هشوَالى هزحلِ ّفتن اجزای ًظام هالیات بزارسش افشٍدُفزاخَا
کٌٌذگاى کاال ٍ ، بذیٌَسیلِ فعاالى التصادی )عرضِلاًَى هالیات بر ارزش افسٍدُ«  ۸۱ »هادُ بٌا بِ اختیارات حاصل از همررات 

ًام ًظام هالیات بر ارزش افسٍدُ بِ هٌظَر آهَزش ٍ اجرای همررات هَضَع   ثبت هشوَل هرحلِ ّفتن (ارائِ دٌّذگاى خذهات
 :ذًگرد ایي لاًَى بِ ایي شرح تعییي ٍ اعالم هی

 :هشوَلیي هزحلِ ّفتن اجزای قاًَى
کلیِ اشخاص حقَقی فعال تا ّر حجن از فرٍش ٍ یا درآهذ )کاال ٍ خذهت( تِ استثٌای اشخاص حقَقی تا فعالیت ّای 

قاًَى هالیات تر ارزش افسٍدُ کِ تِ هَجة فراخَاى ّای قثلی تاکٌَى ترای اجرای «  12» هعاف هَضَع هادُ  صرفاً
 .هشوَل اجرای قاًَى خَاٌّذ شذ قاًَى فراخَاى ًشذُ اًذ،

فعالیت  اًجامسیس ٍ تِ ثثت هی رسٌذ ٍ یا شرٍع تِ أت اشخاص حقَقی کِ تعذ از تاریخ اجرای فراخَاى ًیس ایجاد،
در صَرت فعالیت تا ّر حجن از فرٍش ٍ یا درآهذ )کاال ٍ خذهت( از اٍلیي دٍرُ هالیاتی تعذ از شرٍع  هی کٌٌذ،

 . خذهات( هشوَل اجرای قاًَى هی تاشٌذارائِ عرضِ کاال ٍ )فعالیت 

 :هْن تذکز بسیار
ًام ٍ اجرای لاًَى هالیات بر ارزش افسٍدُ بَدُ اًذ، حتی در صَرت   فعاالى التصادی کِ ٍاجذ شرایط هراحل اٍل تا ششن ثبت

ًام ٍ اجرای لاًَى  ًام ایي ًظام هالیاتی، جسء هؤدیاى هشوَل هراحل لبلی ثبت   ثبت ّفتناًطباق با شرایط هشوَلیت هرحلِ 
 .ز تاریخ شوَل فراخَاى هربَط، خَاٌّذ بَدهحسَب ٍ هکلف بِ اجرای همررات ا

 :هْلت ٍ ًحَُ اًجام ثبت ًام
گردد از تاریخ درج اطالعیِ در جرایذ، بِ ساهاًِ ایٌترًتی هعاًٍت هالیات بر  از فعاالى التصادی فراخَاى شذُ دعَت هی  -۸ 

ٍ ًسبت بِ ثبت ًام در ایي ًظام هالیاتی الذام تا همذهات الزم از جولِ آهَزش ٍ  هراجعِ www.evat.irافسٍدُ بِ ًشاًی ارزش 
 .ًام از طریك ساهاًِ هسبَر لابل دسترسی هی باشذ  جْت اجرای لاًَى فراّن شَد. ضوٌاً راٌّوای چگًَگی ثبت …

ٍ یا  ساهاًِ یاد شذُ از طریقتَاًٌذ  هی ،دیاى هحترم در صَرت ًیاز بِ آهَزش لاًَى ٍ همررات هالیات بر ارزش افسٍدُؤه  -۲
ًام ًوایٌذ، تا اقذام الزم ترای  تِ ادارات کل اهَر هالیاتی استاى ٍ شْرستاى ریرتط ترای آهَزش ثثت  هراجعِ حضَری

 صَرت گیرد.آهَزش آًْا تِ صَرت رایگاى 
       هی رسٌذ ٍ یا شرٍع بِ اًجام فعالیتاشخاص حمَلی فعال کِ بعذ از تاریخ اجرای فراخَاى، ایجاد، تاسیس ٍ بِ ثبت   -۳

ًام الذام ٍ از اٍلیي دٍرُ هالیاتی ًوایٌذ، هکلفٌذ تا پایاى دٍرُ هالیاتی شرٍع فعالیت )عرضِ کاال ٍ ارائِ خذهات( ًسبت بِ ثبتهی
 .بعذ، ًسبت بِ اجرای لاًَى الذام کٌٌذ

 :تاریخ اجزای قاًَى
هکلف بِ اجرای سایر تکالیف همرر در لاًَى از جولِ ٍصَل هالیات  01/00/1331از تاریخ اشخاص حمَلی هشوَل ایي فراخَاى، 

ٍ عَارض ارزش افسٍدُ از خریذاراى، ارائِ اظْارًاهِ ٍ ٍاریس هالیات ٍ عَارض بر ارزش افسٍدُ بِ حساب ّای تعییي شذُ تَسط 
 .سازهاى اهَر هالیاتی کشَر هی باشٌذ

ترای ادارات کل اهَر هالیاتی، اتحادیِ ّای ریرتط ٍ سایر هجاهع ٍ تشکل ّا هحسَب ایي اطالعیِ در حکن تخشٌاهِ 
 هی گردد.

 رٍابط عوَهی ادارُ کل اهَر هالیاتی خزاساى جٌَبی
 

عرضه کننده انواع سوسیس، کالباس تهران 
و مواد اولیه پیتزا و ساندویچ، تامین کننده

 تمام مواد مصرفی فست فودها

ضمناً کلیه مواد به صورت تازه و هفتگی و 
توسط ماشین های یخچال دار انجام می شود.

آدرس: بیست متری سوم غربی 
نرسیده به فلکه توحید- نبش 
سید جمال الدین اسدآبادی 2

  09151612185 - 32438558
مبـاشری

فروشگاه پروتئینی ماسیس

کلی - جزئی

اطالعیـــه
شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفر آرای آویژه 

تنها نماینده رسمی استان تورهای بازنشستگان را با همکاری
 و نظارت مدیریت بازنشستگی اجرا می نماید.

از عموم بازنشستگان محترم دعوت می شود برای استفاده
 از سهمیه و ثبت نام حضورا حداکثر تا تاریخ 95/6/5 به آدرس

 چهار راه معلم و 15 خرداد )قنادی طوس( جنب هایپر مارکت

 ولی عصر مراجعه نمایند.  09159634115- 32450088- 32450099


