
سعید جلیلی : 
دولت اکنون در صرف فعل به »دست آوردن« 

دستاوردهای برجام دچار لکنت شده اند

معاون امور زنان ریاست جمهوری : 
تالش کردیم از سیاسی کاری دوری کنیم

البته می خواهند ما را درگیرحاشیه ها کنند

حشمت ا ... فالحت پیشه : 
تهدید ترامپ به پاره کردن برجام مثل تهدید 

احمدی نژاد به پاره کردن قطعنامه هاست

رحمانی فضلی:
موضوع پدیده شاندیز را

ملی نمی دانم

حضرتی : جای امثال توکلی در این مجلس خالی است / ذوالنور : پول های آزاد شده از برجام صرف هزینه های انتخاباتی نشود / تقدیر تایمز اسرائیل از اقدام زیباکالم / پاسخ ابراهیمی به علت خوشحالی اصولگرایان از پیروزی ترامپ / ترامپ: جزییات طرحهایم برای نابودسازی تروریست های داعش را فاش نمی کنم / صفحه ۸
 صفحه ۲ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

این بار؛
 صدای مردم

* هرم پور

دو روز پیش در صحن علنی مجلس صدایی از 
حنجره ی منتخب مردم با بغض و حسرت و دلی 
پر درد بیرون آمد.  نمی دانم، اما  احتمااًل صبح 
سه شنبه، در حالیکه رئیس جمهور محترم پشت 
میل می  قهوه صبحگاهی  یا  چای  کارشان  میز 
نطق  از  دفترشان  تایپ شده  گزارش  و  فرمودند 
و  خوسف   ، بیرجند  مردم  نماینده  دوشنبه  روز 
درمیان  در مجلس  را از روی کازیو یا کارتابل 
از  که  فرمودند  می  مالحظه  و  داشته  بر  اداری 
کارهای  خاطر  به  خواهد  می  دولتشان  و  ایشان 
نشده عذرخواهی کنند، ابتدا کمی فکر کرده اند 
که بیرجند، خوسف و درمیان  اصاًل کجا بود؟ و 
، خاطرات سفر یکروزه،  بعد که خراسان جنوبی 
وعده  و  ها  قول  و   سخنرانی  مردمی،  استقبال 
زنده می شد، و کارهایی که  برایشان  ها دوباره 
صد البته می باید انجام می شد و متأسفانه نشد، 
متوجه می شدند که این صدا، صدای مردم بود، 
صدایی که سالهاست با مظلومیت فریاد می شود 

و با مظلومیت بیشتر به جایی نمی رسد. 
مردم این استان هم جزو همان میلیون ها نفری 
برنامه هایش رأی  و  به دولت محترم  بودند که 
دادند، جزو همان میلیون ها نفری که این روزها 
دیگرند،  های  استان  بعضی  از  تر  کشیده  درد 
همان استان هایی که کشور برای آنها هم دچار 
مشکل اقتصادی هست، دچار رکود هست، دچار 
مشکل خالی بودن خزانه هست، دچار مشکالت 
پسا برجام هم هست، اما  تعارف وار به طرح ها 

و برنامه هایشان »نه« نمی گوید!  
) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمقاله
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ژن زرشک
خراسان جنوبی

باید دراستان بماند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه 
باید ژن محصول زرشک در خراسان جنوبی باقی 
بماند گفت: کلیات الیحه حفاظت و بهره برداری از 
منابع ژنتیکی در مجلس... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

امام جمعه : سهم آب طبس
 از کارون اختصاص یابد
صفحه ۷

نماینده مردم نهبندان و سربیشه
 در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان کرد:

ساخت پادگان 10هزار نفر
 را وارد نهبندان می کند
صفحه ۷

بیماران سرطانی
خراسان جنوبی جایی 
برای تسکین درد  ندارند

این روزها زیر این آسمان شهر بیماران زیادی وجود 
دارند که برای درمان خود تنها مانده و ما بی تفاوت از 
کنار آنها عبور می کنیم ...) مشروح  گزارش در صفحه ۳ (

در بازدید از مزارع زعفران و باغات زرشک استان انجام شد ؛

خداقوت استاندار به کشاورزان
پرویزی: افزایش بهره وری کشاورزی خراسان جنوبی در گرو یکپارچه سازی اراضی است / صفحه ۷

مـزایده
 امالک مازاد بانک سپه

شرح در صفحه آخر

هر کجا هست همه ذکر نکوکاری توست 
   ای نکومرد نشاید که تو از یاد روی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم حاج اسد ا... موذن
 )موذن مسجد جامع علوی(

 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 95/8/27 از ساعت 
14/30 الی 15/30 در محل مسجد جامع علوی 

)حائری( واقع در خیابان حکیم نزاری 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب 

امتنان و شادی روح آن مرحوم می باشد.

خانواده موذن و سایر بستگان

با عرض تسلیت فرا رسیدن اربعین سید و ساالر 
شهیدان )علیه السالم( و شهدای کربال و با تشکر از 

همه سرورانی که منت گذاشتند  و در مراسم مختلف 

شادروان
 حاج محمد محمدنژاد 

شرکت نموده و یا به طرق مختلف اظهار لطف و 
همدردی نمودند بدینوسیله به اطالع می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت آن روانشاد امروز 

چهارشنبه 95/8/26 از ساعت 2/30 الی 3/30 
بعدازظهر در محل هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: محمدنژاد ، دلیر،یوسفی ، جعفرپورمقدم،کیکاووسی، شاملو 
رحمانی و خراشادیزاده

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
پیتزا فقط 6000 تومان )نوشابه و سس رایگان(

 با هر سفارش ساندویچ و پیتزا از ما یک هدیه دریافت کنید.
صیاد شیرازی - واحد 90     09157014292- 32236351

 

 62/80/59تاریخ:        "یک مرحله ای عمومی مناقصه تجدید آگهی"                
 99211/2هشمار                                                               

ر سبش و سزایداری د خدمات دبیزخانه،نظافت،امور دفتزی ،پشتیبانی فضایفعالیتهای انجام  شزکت آب ي فاضالب خزاسان جىًتی دروظرزدارد 

صالحیت اس سااسما   واهی تائید لذا اسکلیه شزکتهای خدماتی که دارای گتٍ پیمان ياگذاروماید.  ماه( 12سال) 1را به مدت  د و امور بیزجندستا

 یزشزایط مىالصٍ اسي اطالع اس سا دػًتىامٍدػًت می شًد جُت تُیٍ  کار و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین گواهی صالحیت ایمنی می باشند،

ريس تٍ دفتز لزاردادَای شزکت يالغ در تیزجىد:تلًارشُدای ػثادی ريتزيی پست تزق مزاجؼٍ ي یا جُت کسرة   4تاریخ درج آگُی تٍ مدت 

 تماس حاصل فزمایىد. 356-22222223اطالػات تیشتز تٍ سایتُای درج شدٌ در آگُی ي یا تا شمارٌ تلفه:

 توضیحات ضزوری:

ريس  4، يسایت مؼامالت آب يفاضالب کشرًر  سایت ملی مىالصات ي سایت شزکت آتفا دفتزلزاردادَا ي یافت اسىاد:سمان يمحل در -2

 پس اسدرج آگُی مىالصٍ

 پاکتهای الک ومهز شده به دبیزخانه ستاد تحویل شود. در15/00/05 تاریخ شنبهدو تا روس محل تحًیل اسىاد: سمان ي -2

  صبح  10ساعت  16/00/05تاریخشنبه سه شزکت روس  اتاق جلساتپیشىُاد لیمت: سمان تاسگشایی پاکات محل ي -2

ویا واریش وجه به شماره معتبز  بصورت ضمانتنامه بانکی ریال که میبایست صزفا340.000.000ًمیشان تضمیه شزکت درمىالصرٍ:  -4

 تحویل شود.شعبه مزکشی واریش و در پاکت الف  بانک ملی 0105650414000حساب 

 سزمایه ای)طزحهای غیزعمزانی(تامین شده است. –یال که اسمحل اعتبارات جاری ر 6.060.000.000زآيرد ايلیٍ:ت -5

ارسیاتی تصرًرت شریلی قفمرط    طزیك سایت آب يفاضالب خزاسان جىًتی لاتل دریافت خًاَدتًد. مىالصٍ اسدػًتىامٍ ي مستىدات  -6

 خًاَد تًد ي می تایست ضمیمٍ دػًتىامٍ شزکت در مىالصٍ تاشد.گًاَی صالحیت ي ایمىی ي مدارن ثثتیقکپی تزاتز اصل شدٌ(

                              Tender.nww.ir khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 مىالصٍ خًاَد تًد.تؼُدٌ تزودٌ  در دي مزحلٍ َشیىٍ درج آگُی -7

  دفتر قراردادها                                                                                                                                                         

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی          

رویایتان را آزاد انتخاب کنید
آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی 

در مقاطع کاردانی و کارشناسی

www.azmoon.org ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر
www.iaubir.ac.ir اسامی رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

امکان کاهش شهریه تا 50 درصدبرای نیمسال بهمن 95

ویژه ایام اربعین - چهل و هشتم
کلیه سفارشات شله مشهدی برای تمامی مراسم عزاداری و زیارت عاشورای 

ادارات با سفارش قبلی پذیرفته می شود
آدرس: نبش پاسداران 19

تلفن سفارشات:  32448000-32448989- 09155610366  مدیریت: رمضانی

شلـه مشهـدی یـاس

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری دلسوز و پدری مهربان مرحوم مغفور

شادروان حاج صفرعلی فرامرزی
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 1395/08/26 از ساعت 2/15 الی 3/15 

بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران محترم در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: فرامرزی ، ملکی و سایر بستگان
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عرضه بیمه حوادث زائران کربال از طریق تلفن های همراه

نامه  ایرانسل امکان خرید بیمه  با مشارکت شرکت  اعتبار- به منظور تسهیل در خرید بیمه حوادث زائران عتبات عالیات شرکت بیمه رازی  عصر 
مذکور را از طریق تلفن همراه برای مشترکین ایرانسل فراهم ساخته است. بخشی معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه رازی ضمن اعالم این خبر 
بیان کرد: عرضه خدمات بیمه ای با استفاده از فناوری های جدید،  به ویژه اینترنت و تلفن های همراه، یکی از راهبردهای شرکت بیمه رازی است.

سرمقاله

افزایش 2 میلیون تومانی قیمت طالی سرخ

گفت:  زعفران  ملی  شورای  عضو  اعتبار-  عصر 
ماه  نسبت  به  سرخ  طالی  کیلوگرم  هر  قیمت 
گذشته به سبب شایعاتی مبنی بر خرید توافقی و 
احتکار آن در خانه ها با افزایش ۲ میلیون تومانی 
روبرو شده است. حسینی عنوان کرد: افزایش بی 
رویه قیمت در نقطه اوج برداشت تیشه به ریشه 
تولید داخل می زند چرا که درنهایت شرایط برای 

رشد رقبا در بازارهای هدف فراهم می شود.

زمان پرداخت مستمری برخی
بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرد

مهر- معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی 
بازنشستگان  متمرکز مستمری  پرداخت  اجرای  از 
خبر داد و گفت: زمان دریافت مستمری بخشی از 
بازنشستگان اصالح می شود. اردالن ضمن تأکید بر 
عدم تغییر در زمان دریافت مستمری بازنشستگانی 
که در سال قبل مشمول برنامه نظام پرداخت متمرکز 
مستمری بودند، افزود: تاریخ پرداخت مستمری آن 
دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که از طریق 
پرداخت می  رفاه کارگران  بانک  از  بانکهایی غیر 
شود؛ طی سه ماه به بیست و هفتم منتقل می شود.

14 درصد معتادان 15 تا 19 ساله هستند

ایسنا- مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور گفت: براساس آمار 58 درصد معتادان زیر 
از معتادان در طیف سنی  34 سال و 14 درصد 
که  معناست  این  به  که  هستند  سال   19 تا   15
روی  بر  اعتیاد  سیستم  عام  قتل  و  روی  نشانه 
و  است  کشور  آیندگان  جوانان  و  نوجوان  سنین 

آنها بدنبال ناکارآمد کردن این نسل هستند. 

پیشنهاد افزایش مزد کارگران
در نیمه دوم سال

انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل  ایسنا- 
مزد  افزایش  کرد:  پیشنهاد  کارگران  صنفی 
و  بررسی  مورد  نیز  سال  دوم  نیمه  در  کارگران 
بازبینی قرار بگیرد یا سبد کاال برای خانوارهای 
ضعیف کارگری که قدرت معیشت آنها همچنان 
پایین است، درنظر گرفته شود. ابوی گفت: رقم 
دستمزدها تنها تا 10 روز اول ماه جواب می دهد.

به  کشور  وزیر  فضلي  رحماني  مالئی- 
منظور پاسخ به سئواالت شهباز حسین پور 
مصطفي   ، سیرجان  مردم  نماینده  بیگلري 
حسین  و  تهران  مردم  نماینده  کواکبیان 
مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده  مقصودی 
شورای اسالمی  درباره » علت عدم پیگیري 
به وضعیت سهام داران پدیده شاندیز « در 

جلسه علني مجلس حاضر شد.

روزانه بیش از 50 پیامک درباره این 
موضوع به بنده ارسال می شود

و  تهران  مردم  نماینده  کواکبیان  مصطفی 
عنوان  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
این  درباره  پیامک   50 از  بیش  روزانه  کرد: 
موضوع به بنده ارسال می شود. وی ادامه داد: 
به دلیل مشکالت اجتماعی که در بحث پدیده 
شاندیز بوجود آمده است بنده بدون هیچ انگیزه 
سیاسی این موضوع را مطرح کردم. نماینده 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
بیان اینکه باید پیش از اتفاق افتادن اینگونه 
داد:  ادامه  شود،  انجام  پیشگیریها  موضوعات 
چون وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور 
و استانداری خراسان نیز زیر نظر ایشان است، 
به همین دلیل قلمرو سؤال ملی است و وزیر 

کشور باید پاسخگوی آن باشد.

 شما که رئیس دیوان محاسبات 
بودید چرا در آن زمان جلوی این کار 

را نگرفتید؟

پدیده شوم  پدیده،  اینکه  بیان  با  کواکبیان 
این  مثال  طور  به  گفت:  است  قبل  دولت 
متر  هزار   380 ساخت  مجوز  تنها  مجموعه 
مربع را داشته اما یک میلیون و 100 هزار متر 
مربع بنا ساخته است حتی 900 هزار متر تنها 
در کیش ساخته که هیچ کس به آن اعتراض 
نکرده است. وی با بیان اینکه 136 هزار نفر 

کرد:  اظهار  هستند،   شاندیز  پدیده  سهامدار 
رسانه ملی 17 میلیارد تومان پول برای تبلیغ 
از پدیده شاندیز دریافت کرده است. کواکبیان 
با بیان اینکه بیش از 30 هزار کارمند پدیده 
شاندیز بوده اند، گفت: آقای رحمانی فضلی شما 
که رئیس دیوان محاسبات بودید چرا در آن 

زمان جلوی این کار را نگرفتید؟

نتیجه جلسات سه ماه گذشته
چه بود؟

وی خطاب به وزیر کشور گفت: در 3 ماهه 
اتفاق ویژه ای درباره  گذشته بفرمایید که چه 

سهامداران پدیده شاندیز رخ داده است؟
تصریح  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
کرد: استانداران خراسان رضوی که 15 سال 
کار امنیتی انجام داده اند چرا در صدور حکم 
تعلل  سال  یک  پدیده  جدید  مدیره  هیئت 
باید  اینکه  بیان  با  کواکبیان  است؟  شده 
تاکید  شود،  ارائه  فرابورس  در  پدیده  سهام 
برگزاری  از  پس  بفرمایید  وزیر  آقای  کرد: 

جلسات متعدد نتیجه چه شده است؟ 

نتیجه کنسرسیومی از  بانک ها
چه شد؟

اینکه باالی 50 درصد سهام  بیان  با  وی 

پدیده در ابتدای این دولت فروخته شده است، 
بانکها که  از  خاطر نشان کرد: کنسرسیومی 
قرار بود تشکیل شود و ستاد تدبیری که مقرر 
باید  برسد  پدیده  سهامداران  اوضاع  به  شده 

فعالیت خود را بیشتر کند.

موضوع پدیده را ملی نمی دانم

این موضوع  اینکه  به  اشاره  با  وزیر کشور 
را ملی نمی دانم ، گفت: کمیسیون آن را این 
گونه تشخیص داد. ما در خود خراسان  رضوی 
چندین مورد را داریم که وزارت کشور به منظور 
امنیت داخلي وارد موضوع شده است ولي اصل 

مسئله به وزارت کشور مربوط نمي شود.
رحماني فضلي افزود: از سال 88 مجموعه 
تفریحي و توریستي از سوي بخش خصوصي 
این  شد  ایجاد  خاص  سهامي  صورت  به 
شرکت از اول هیچ کدام از قوانین را در حوزه 
مالکیت  در حوزه  نکرد.  رعایت  فعالیت خود 
خریدن  با  داشتند  اجازه  که  ملکي  چندبرابر 
را  و محدوده  کردند  اضافه  روستاییان  ملک 
گسترش دادند. در حوزه مجوزها و احداث بنا 
و ساختمان نه شرایط شهرداري رعایت شده 

و نه متناسب با زیربنا احداث کردند.
وي با بیان این نکته چون پدیده، شرکت 
قانون  برخالف  است،  بوده  خاص  سهامي 
دست به فروش سهام خود زده است، تشریح 

کرد: متاسفانه با این همه مشکل از سال 88 
تا 9۲ اقدامي براي مقابله نکردند و متاسفانه 
هایي  حمایت  و  زیاد  یادگاري  هاي  عکس 

غیرقانوني از شرکت پدیده انجام شد.
انجام  اقدامات  تشریح  در  فضلي  رحماني 
دادیم  انجام  ما  که  کاري  اولین  گفت:  شده، 
تمام تخلفات را احصاء کردیم. همه دستگاه 
به  ما  پیگیري شدند و  اجرایي مسئول  هاي 
دنبال این بودیم که تملک ها را نه در قالب 
قانوني چون قانون اصال اجازه نمي دهد بلکه  
عالي  شوراي  به  بردن  یعني  دیگري  راه  از 
امنیت ملي پیگیري کنیم. ما در سال 93 با 
توجه به اخطاري که قوه قضائیه به شرکت داد 

و جلوي تبلیغات را به طور قانوني  گرفت، موج 
اول شکایت را از این شرکت داشتیم.

نمایندگان دوره قبل به وی ژه 
نمایندگان استان،  براي ما هم بانک و 

هم سرمایه گذار خارجي آورند

: »نمایندگان دوره  وزیر کشور تأکید کرد 
قبل به وی ژه نمایندگان استان،  براي ما هم 
و  آورند  خارجي  گذار  سرمایه  هم  و  بانک 
وقتي وارد مذاکره با هیئت مدیره شدند  اولین 
قانوني  ملک  این  که  بود  این  شان  خواسته 
قانوني  وقتي  تا  را  ملک  خیر؟ خب  یا  است 
این  پیگیر  خرد.ما  نمي  را  آن  کسي  نکنیم 

مسئله  است  آمده  دولت  و  هستیم  مسئله 
بزرگي که قبال به آن بي توجهي شده است 
و  زیر بار آن رفته تا آن را حل کند. انصاف 

نیست که بگوییم کاري نکردند.

مقصر اصلی در این زمینه
وزیر کشور نیست

ری،  تهران،  مردم  نماینده  مطهری  علی 
شمیرانات و اسالمشهر و پردیس در مجلس 
در  اصلی  مقصر  کرد:  بیان  اسالمی  شورای 
این زمینه وزیر کشور نیست و این موضوع 
رخ  کشور  در  که  بوده  عمومی  مشکل  یک 
چون  دیگری  مسائل  مانند  و  است  داده 
قرار  رسیدگی  مورد  باید  میزان  و  پردیسبان 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  گیرد. 
زمان  مدت  باید  کشور  وزیر  بنابراین  افزود: 
اعالم  مشکل  این  حل  برای  را  مشخصی 
کند و حداقل مصوبات شهریور سال گذشته 
و مرداد سال جاری را برای پدیده شاندیز اجرا 
کنند. در نهایت، به دلیل عدم اعالم صریح 
یا  قانع شدن  درباره  کنندگان  نماینده سوال 
نشدن خود، مطهری وارد بودن سوال را به 
رای گذاشت که بر این اساس از مجموع ۲03 
با 114  نماینده حاضر در صحن، نمایندگان 
رای موافق، 63 رای مخالف و ۲ رای ممتنع 
ترتیب وزیر  این  به  دانستند و  وارد  را  سوال 

کشور دومین کارت زرد خود را دریافت کرد.

تیتر “پدیده ی نامیزان” کواکبیان را 
به غرفه آوا کشاند

پیش از این در هفته گذشته در نمایشگاه 
مطبوعات تیتر )پدیده ی نامیزان ( در دکور 
غرفه آوا بود که کواکبیان نماینده مردم تهران 
و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس را 
به خود جذب کرد. وی با حضور در غرفه آوا 
گفت: وزیر کشور پاسخ به سواالت  موضوع 

پدیده شاندیز به صحن علنی مجلس می آید.

پدیده  ،دومین کارت زرد  وزیر کشور 
کواکبیان :  وقتی رئیس دیوان محاسبات بودید چرا جلوی کار را نگرفتید ؟

این بار؛
 صدای مردم

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( نماینده محترم در بخشی از 

صحبت های روز دوشنبه به محاکمه وزیرانی اشاره 
کردند که در بحث انتقال آب کوتاهی می کنند و من 
 اضافه بر این، از طرف مردم خواستار محاکمه همه ی
  وزیرانی هستم که این استان را فراموش کرده اند

، همانجا کنج اتاق های دکوراتیو شده، همانجا پشت 
حجم انبوه سکوت اتاق های ایزوله شده، همانجایی 
همه  و  باشند؛  باید  دیگران  و  باشیم  نباید  ما  که 

مشکالت استان را تلنبار کرده اند و بعد هم هیچ. 
این، فریاد مردم بود  و همین بود که مردم  حسابی 
کنند می  را  صحبتش  جا  همه  کردند،    کیف 

گرانیتی  تریبون  پشت  از  خودشان  که  انگار   ،
مجلس از ته دل فریاد زده اند و کاش این فریاد 
 هزاران بار زودتر و هزاران بار بیشتر بر سر همه ی

کسانی که تخطی کردند و فرصت طلبی و اهمال 
و غفلت، فرود می آمد. شنیده اید یا خوانده اید 
السالم،  علیه  علی  امام  حکومت  دوران  در  که  
به آن حضرت خبر رسید که “ابن هرمه” مأمور 
حکومتی ناظر بر بازار اهواز ، مرتکب خیانتی شده 
ابن  به  اطالع،  از  پس  السالم  علیه  امام  است. 

رفاعه فرماندار خود در اهواز چنین نوشت: 
خواندی،  مرا  نامه  که  هنگامی  رفاعه!  پسر  ای 
او را به  بازار برکنار دار و  از نظارت  ابن هرمه را 
مردم معرفی کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش 
را بریز و به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که 
ام او معین کرده  برای   من_علی_چنین عقوبتی 
 مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد 
خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت 
ممکن تو را از کار بر کنار می کنم و خدا آن روز 
را نیاورد.  و چون روز جمعه رسید، او را از زندان 
درآور و 35 تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان  
و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی 
گرفته است، او را با گواه قسم بده، و مبلغ را از مال 
ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او 
را خوار و سر افکنده و بی آبرو به زندان بازگردان  
و پاهایش را در بند بگذار  و تنها برای نماز باز کن 
یا  نوشیدنی  یا  خوراک  برایش  کسی  اگر  فقط  و 

پوشاک یا زیر اندازی آورد به او برسان. 
تا  باشد،  داشته  مگذار مالقاتی  رفاعه!  پسر  ای   
مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند 
امیدوارش سازند و اگر  از زندان  آزاد شدن  و به 
آموخته  او  به  چیزی)عذری(  کسی  که  دانستی 
است که به مسلمانی زیانی می رساند، او را نیز 

تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند. 
تفریح  تا  بیاور  باز  فضای  به  را  زندانیان  شبها   
کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این 
صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی 
روز،  از 30  دارد، پس  تازیانه خوردن  طاقت  هنوز 
نخستین-  تازیانه   35 جز  به  دیگر-  تازیانه   35
بازار درباره  که  بنویس  من  برای  و  بزن  او   به 

)و نظارت بر آن( چه کردی، و پس از این خائن، 
چه کسی را برگزیدی، در ضمن حقوق ابن هرمه 
برحذر  یاوران  و  یاران  از   . کن  قطع  نیز  را  خائن 
باش؛ اگر یکی از آنان دست به خیانت دراز کند و 
مأموران مخفی تو باالتفاق خیانتش را گزارش نمایند 
اکتفای به همین گزارش تو را بس باشد؛ و او را به 
جرم خیانت کیفر بدنی بده؛ و وی را به اندازه عمل 
ناپسندش عقوبت کن؛ و سپس او را به مرحله ذلّت و 
خواری بنشان؛ و داغ خیانت را بر او بگذار؛ و گردنبند 

عار و بدنامی را به گردنش بینداز.
)منبع دعائم االسالم 53۲-533 / الحیاة(. 

در  رؤیایی  به  روزها  این  آنهم  چنین همتی  شاید 
واقعیتی  تا  است  شبیه  بیشتر  ما  مسؤوالن  بین 
البته نیست. من بخش اول  باید باشد؛ و صد  که 
دهم می  پیوند  دومش  بخش  با  را  هایم   نوشته 

و معتقدم حق این مردم در گلوی مفسدان اقتصادی، 
نامردی  طلبان  فرصت  و  المال  بیت  چپاولگران 
جامعه  اقتصادی  مدیریت  سامان  که  است  نهفته 
برای  دلسوز  مدیران  دست  از  را  عمل  ابتکار  و 
رسیدگی به استانها و شهرهای محروم گرفته اند. 
گلویی که مشکالت پدیده و میزان را هم باید در 
آنجا جستجو کرد. سکوت مستتر بعد از فریادهای 
دردی  از  حکایت  مجلس،  در  ما  مردم  نماینده 
غریب تر داشت . این مطالبه ، تداوم می خواهد، 
اعتمادی بی  اش،  جوابی  بی  و   . جواب  البته   و 

 و سرخوردگی مردم را به دنبال خواهد داشت.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(      

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به  کارفرمای  پیمانکاری تامین نیروی انسانی 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 
هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به کارفرمای پیمانکاری تامین 
نیروی انسانی  فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  محمد 
محقی  با کد شناسایی بیمه 68915367  ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عنوان شغلی راننده لودر داشته اند که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 
روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 
22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین 

ماهر
09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

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
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 

خریداریم 
پرینتر HP 10* 10 و 10*18 سالم

09155614320 - چمنی 

دعوت به همکاری
 شرکت بازرگانی برای تکمیل 

کادر فروش نیاز به یک حسابدار 
خانم و یک ویزیتور خانم با روابط 
عمومی باال ترجیحا متاهل دارد 

ساعت کار: 7:30 تا 2:30
32317574و09117966548

 آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  کارفرمای شرکت بتن ورک )پروژه احداث کویرتایر(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت  بتن ورک )پروژه 
احداث کویرتایر( فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد محقی  با کد شناسایی بیمه 68915367 ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی راننده لودر داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط 

کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده )مرحله اول(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر بند 1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 185 مورخ 95/8/10 شورای اسالمی شهر بیرجند و براساس موافقت نامه شماره 95/1785/ش - 95/8/12 
شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 20 قطعه از امالک خود با کاربری تجاری در شمال شهر حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( و بلوار شهید صیاد شیرازی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری 
تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در 

مزایده دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه فرمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 
95/9/13 نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه حراست شهرداری واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکزی اقدام نمایند. جلسه کمیسیون معامالت مزایده روز یکشنبه 95/9/14 ساعت 10 صبح در سالن 

جلسات شهرداری برگزار خواهد شد. سایر شرایط شرکت در مزایده در اسناد مزایده لحاظ گردیده است. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-32222201 داخلی 299 و 235 واحد امالک تماس حاصل فرمایید.

عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند
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چهارشنبه * 26 آبان 1395 * شماره 3653

از سرمقاله مدیر مسوول محترم در خصوص تغییر 
نگاه ممنوم . واقعیت این است در بیرجند حکایت 
همان شاه می بخشد شاقلی نمی بخشد هست . 
استاندار   ... آقای  به   موضوعی  برای  یادم هست 
نزدیک  از  بعد  کارم  و  کردم  مراجعه  استان  وقت 
چند ماه دوندگی و جواب منفی شنیدن در ادارات 
حل شد . همانجا به استاندار گفتم که چرا کار من 
اینجا به این سرعت حل شد ولی خود ادارات چند 
ماه است مرا اذیت می کنند . پاسخش برایم جالب 
بود گفت شما بیرجندی ها خودتان نمی گذارید کار 
همشهریان انجام شود و حتی نمی گذارند کسی 
بیاید مشکالتش را به ما بگوید که حتی ما حل کنیم 
و واقعا باید برای این روحیه فکری برداشته شود .به 
قول سرمقاله نویس خودتان اگر این وضع ادامه پیدا 
کند ما همیشه در استان پس رفت خواهیم کرد و به 

جایی نخواهیم رسید  ممنون از آوای مردم
ارسالی به تلگرام آوا

شهر  شورای  رئیس  بدین  توضیح  میشه   . سالم 
بیرجند کیه . اخه تو روزنامه شما یه روز به آقای نیک 
و یه روز به آقای زنگویی بابت ریاست تبریک میگن
915...982

آوا : با سالم به شهروند گرامی آقای نیک رئیس 
از  شهرستان  شوراي  هستند  شهرستان  شورای 
واقع  هاي  بخش  و  شهرها  شوراهاي  نمایندگان 
و  گردد.  تشکیل مي  آن شهرستان   در محدوده 
آقای زنگویی نیز مجدد رئیس شورای شهر بیرجند 
هستند که متشکل از منتخبین مردم شهر بیرجند 

هستند. 
سالم مطلبی خواندم از یکی از کشورهای شرقی 
را  آنها  افراد  به  از دادن مسئولیت  بعد  که قبل و 
وزن می کنند و میزان دارایی های آنها نیز چک 
میکنند و وای به حال مسئولی که لغزشی داشته 
باشد : حاال تصور کنید این قانون در شهر کوچک 
ما اعمال می شد مخصوصا اعضای مثال مردمی 

شورای شهر ؛ واقعا چه نتیجه ای داشت  
915...267

سالم از شهردار محترم بیرجند تقاضا دارم نسبت 
به بهسازی ورودی خیابان سپیده اقدام نمایند، نه 
پیاده رو دارد و نه روشنایی. ضمنا با اندکی بارندگی 
همه ساله شاهد آبگرفتگی تقاطع سپیده و محالتی 
هستیم که می شود با ایجاد جوی آب باریک و 

شیب دهی مناسب مشکل را مرتفع نمود.
915...913

 با سالم، خواستم از جناب عبادی نماینده شهرمون 
تشکر کنم بابت پیگیری گرفتاری هزاران خانواده 
ای کاش  میزان.  موسسه  انحالل  با  گرفتار شده 
استان هم  دادگستری  مسئوالن  و  استاندار  آقای 
قدری به فکر رفع مشکل ما بودند.مشکلی که البته 
فقط بخاطر خود دولت ها برای ما درست شد.آوا 
جان تو رو خدا پیام های میزانی رو چاپ کن تا 

موضوع بد بختی ما به فراموشی سپرده نشه
915...826

 کارخانه آسفالت روستای فدشک ما را کور وکبود 
 کرد. ولی از آسفالت کوچه ها هیچ خبری نیست .

حق مسلم ماست مسووالن پیگیری کنند....
915...492

ریاست محترم ثبت و اسناد مدتیه که درگیر ثبت 
گم  رو  پرونده  شماره  حال  و  هستم  منزلی  سند 
و  پرونده  به  مربوط  پیش مسئول  رفتم  ام  کرده 
خواستم  کن  پیدا  برو  نداره  ربطی  من  به  گفتند 
بود و سرانجام هم کار من  این جواب من  بگم 

انجام نشد.
935...779

اسالمی  جمهوری  خیابان  در  قبل  روز  چند  از 
هزار  مبلغ  درخواست  و  آمده  جدیدی  پارکبان 
هر  آیا  نماید  می  توقف  ساعت  هر  برای  تومان 
دو  باید  ساعت   2 برای  بازار  به  کننده  مراجعه 
هزار تومان بپردازد این شرکت بیرجند را با اروپا 
مقایسه می کند. شورای شهر و شهرداری کسی 
پاسخگو نبود. شما را به خدا به داد مردم برسید. 
یک شهروند

نیم تن زرشک زیرکوه برای پذیرایی از زائران اربعین به عراق ارسال شد
 

مهر- فرماندار زیرکوه گفت: برای پذیرایی از زائران حسینی در کاوران های پیاده اربعین، نیم تن زرشک از این شهرستان به عراق ارسال شد. حجت ا... خانزاده   اظهار کرد: تاکنون صد 
میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی زیرکوه به کربال ارسال شده است. وی با اشاره به کمک های مردمی شهرستان زیرکوه به کاوران های پیاده اربعین در سال گذشته، 

اظهار کرد: سال گذشته یک دستگاه تریلی شامل مواد غذایی و آب معدنی به کربال ارسال شد.  

بیماران سرطانی استان
جایی برای تسکین درد  ندارند

که  است  بیماری هایی  از  یکی  سرطان 
دیده می شود  دنیا  در همه جای  روزها  این 
رادیوتراپی،  امکانات  از  دوری  نداری،  و 
مردم  جان  به  که  است  دیگری  سرطان 
خراسان جنوبی افتاده است و تعداد مبتالیان 
به این بیماری نیز در استان خراسان جنوبی 

کم نیستند.
به گزارش تسنیم، حرف های دکتر برایش 
مریض  او  بپذیرد  باید  اما  بود  خیلی سخت 
انگار  است  تلخ  خیلی  برایش  باورش  است 
سکوت  است  رسیده  پایان  به  برایش  دنیا 
و  ندارد  رفتن  راه  رمق  پاهایش  می کند 
نمی داند  نشسته  پیشانیش  بر  عرقی سردی 

به همسر و فرزندانش چگونه بگوید.
به  نگاهی  است  سرطان  او  بیماری  آری 
اندازه  به  می اندازد  جیبش  دورن  پولهای 
کرایه تاکسی هم برایش باقی نمانده است. 
به  می گیرد  پیش  در  را  خانه  راه  زنان  قدم 
بیماریش فکر می کند بوق های پشت سرهم 
که  می بیند  می آورد  خود  به  را  او  ماشین ها 
اطراف  به  آنکه  بی  است  خیابان  وسط  در 

نگاه کند.
سرطان  بیماری  از  ساله ای   5 دختر  زهرا 
رنج می برند. پدرش بناست آنها هر یک ماه 
باید برای درمان به مشهد بروند. آنها برای 
سفر به مشهد و ماندن در آنجا با مشکالت 
موهای  روزها  این  هستند.  روبه رو  زیادی 
سرش کامال ریخته است. او آرزو دارد دکتر 
شود تا همه کودکان مبتال به سرطان را با 
سن  وجود  با  گویا  کند.  درمان  خود  هزینه 
درمان  برای  پدر  است  کرده  درک  کمش 
حال  روزها  این  فرزندش  بیماری  مخارج 

ناخوشی دارد.

نداری و دوری از امکانات 
رادیوتراپی سرطان دیگری در 

استان است

زهراهای  شهر  آسمان  این  زیر  روزها  این 
زیادی وجود دارند که برای درمان خود تنها 
مانده و ما بی تفاوت از کنار آنها عبور می کنیم.
سرطان یکی از بیماری های شایع است که 
زیادی  خانواده های  گریبانگیر  روزها  این 
استان خراسان جنوبی مردمان  اما در  است 
درمان  هزینه  درد  باید  سرطان  درد  جز  به 
را نیز به جان بخرند هزینه هایی که از توان 
سفر  بار  ماه  هر  باید  و  است  خارج  خانواده 

ببندند و راهی دیار غربت شوند.
نداری، دوری از امکانات رادیوتراپی، سرطان 
خراسان  مردم  جان  به  که  است  دیگری 
جنوبی افتاده است و تعداد مبتالیان به این 
بیماری در استان خراسان جنوبی کم نیستند 

و روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود.
جنوبی  خراسان  در  سرطان  بدخیم  آمار 
احداث مرکز درمانی سرطان  برای  تلنگری 
در استان شد و به تبع آن پروژه مرکز شیمی 

درمانی و رادیو تراپی از سال 91 کلید خورد 
که از همان ابتدا با کمبود اعتبار روبه رو شد و 
با گذشت این سالها هنوز تکمیل آن در انتظار 
کمک خیران  است. معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند خردادماه امسال اظهار 
داشت: بیماریهای سرطان، ام اس و دیالیزی 
جنوبی  خراسان  در  را  رشد  نرخ  بیشترین 
دارند و سرطان پوست باالترین آمار سرطان 
در خراسان جنوبی است. دهقانی بیان کرد: 
سن سرطان در خراسان جنوبی کاهش یافته  

و این هشداری برای مسئوالن است.

همسرم کارگر ساختمانی است
تأمین هزینه های درمان و رفت و 

آمد خیلی برایمان سخت است

یکی از بیماران سرطانی خراسان جنوبی نیز 
در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: برای انجام 

شیمی درمانی به مشهد مراجعه کردم و چون 
برای رفت و آمد از اتوبوس استفاده  می کنم 
و  می شوم  شدید  کوفتگی  و  خستگی  دچار 
برای شیمی درمانی خیلی اذیت می شوم البته 

شیمی درمانی هم نتیجه ای نداد.
مبتال  بیماران  از  دیگر  یکی  رضایی  خانم 
تسنیم  با  گفت وگو  در  که  است  به سرطان 
بیماریم  پیشرفت  علت  به  داشت:  اظهار 
مجبور هستم هر ماه دو بار به تهران بروم 
بعد  شدن  اذیت  و  زیاد  مسافت  دلیل  به  و 
از شیمی درمانی باید با هواپیما رفت و آمد 
کنم که هزینه زیادی دارد و تأمین آن برایم 

خیلی مشکل است.
از یک سو و  بیماری  وی می گوید: مشکل 
سوی  از  آمد  و  رفت  و  درمان  هزینه های 
نهادی  به هر  آزار می دهد.  خیلی  مرا  دیگر 

که برای کمک رفتم جوابی نشنیدم. همسرم 
هزینه های  تأمین  است  ساختمانی  کارگر 
برایمان سخت  خیلی  آمد  و  رفت  و  درمان 
است. هیچوقت کسی شرایط روحی و روانی 

و وضعیت مالی بیمار درک نمی شود.

کمک 10 میلیارد تومانی خیران 
برای احداث مرکز شیمی درمانی

خراسان  سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل 
جنوبی در نشست هم اندیشی سازمان های 
مردم نهاد اظهار داشت: یکی از بزرگ ترین 
راه اندازی  سالمت  خیرین  انجمن  اقدامات 
بیماران  درمانی  شیمی  و  رادیوتراپی  مرکز 
بیان  با  حسینی  سیدمحمود  است.  سرطانی 
در حال حاضر بیماران سرطانی در خراسان 
ندارند  درد خود  برای تسکین  جنوبی جایی 
مرکز  این  راه اندازی  موضوع  بارها  افزود: 

مردم  اینکه  تا  نشد  مصوب  اما  شد  مطرح 
خود دست به کار شدند.

وی بیان کرد: برخی از دستگاه ها در ابتدای 
که  دادند  راه اندازی  برای  قولهایی  کار 
از 10  بیش  مردم  تا کنون  و  نشد  عملیاتی 
میلیارد تومان برای احداث این مرکز کمک 
بیماران سرطانی چشم  همچنان  و  کرده اند 

انتظار راه اندازی این مرکز هستند.
خراسان  سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل 
 99 حاضر  حال  در  مرکز  این  گفت:  جنوبی 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای راه اندازی 
این مرکز تعدادی نیرویی متخصص آموزش 
بیکار  راه اندازی  عدم  دلیل  به  اما  دیده اند 

هستند و ما شرمنده مردم هستیم.
در  که  دستگاه ها  برخی  از  انتقاد  با  حسینی 
دادند  راه اندازی  برای  قول هایی  کار  ابتدای 

که عملی نشد بیان کرد: تاکنون بیش از 12 
میلیارد تومان برای احداث این مرکز هزینه 
اما هنوز هم تکمیل آن در گرو  شده است 

کمک خیران است.

کمک 3 میلیارد و 150 میلیون 
تومانی یک جانباز 

خراسان  سالمت  خیران  مجمع  مدیرعامل 
جنوبی همچنین در بازدید امروز استاندار از 
اینکه تاکنون برای مرکز  بیان  با  این مرکز 
تومان  میلیارد   12 استان  درمانی  شیمی 
هزینه شده است، گفت: یک جانباز مبلغ 3 
مرکز  این  به  تومان  میلیون  و 150  میلیارد 
این  راه اندازی  برای  اما  است  کرده  کمک 

مرکز باز هم نیازمند کمک خیران هستیم.
تجهیزاتی  از  برخی  داشت:  اظهار  حسینی 
که وزیر قول دادند ممکن است ماها طول 

بکشد و هنوز خریداری نشده است و آنهایی 
که خریدای شده در حال حمل است.

دارد  افزود: یک سری تجهیزات وجود  وی 
تهیه  را  آن  درمان  و  بهداشت  وزارت  که 
نمی کند که نزدیک به 4 میلیارد تومان است 
و  کردیم  درخواست کمک  دانشگاه  از  ما  و 

منتظر کمکهای مردمی هستیم.
خراسان  سالمت  خیران  مجمع  مدیرعامل 
می شود  پایان سال تالش  تا  افزود:  جنوبی 
بحث شیمی درمانی تکمیل اما برای اینکه 
مریض از استان خارج نشود نیازمند تکمیل 
بخش رادیو تراپی است که آن نیازمند وجود 
دستگاهی است که در حال حاضر خرید آن 
از توان ما خارج است. وی اظهار کرد: این 
پیشرفت  درصد   99 حاضر  حال  در  مرکز 
رو  آن  ساختمانی  عملیات  و  دارد  فیزیکی 

از  یکی  حاضر  حال  در  و  است  پایان  به 
مشکالت این مرکز برق است که چند ماه 
در انتظار هستیم تا دستگاهی نصب شود تا 

خدمات دهی به مردم را آغاز کنیم.

این پروژه به صورت ملی دیده شده
و مشکل اعتباری ندارد

مرکز  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار 
از نزدیک بررسی  حاضر شد تا مشکالت را 
کند. اما متأسفانه دیداری که در آن هیچ قولی 
داده  استاندار  سوی  از  مجتمع  تکمیل  برای 
نشد. سید علی اکبر پرویزی در جریان بازدید 
از مرکز در حال ساخت رادیوتراپی و شیمی 
درمانی بیرجند اظهار داشت: خوشبختانه این 
پروژه در وزارت بهداشت به صورت ملی دیده 
ندارد.  خاصی  اعتباری  مشکل  و  است  شده 
بیشتر  استانداری خراسان جنوبی  افزود:  وی 
به طرح های کوچک شهرستانی مانند مراکز 
بهداشتی درمانی روستاها و خانه های بهداشت 

و اورژانس جاده ای کمک می کند.
دانشگاه  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
علوم پزشکی باید در زمینه کیفیت خدمات، 
ارتقای سطح متخصصان و حضور پزشکان 

در مرکز استان و شهرستان ها تالش کند.
مرکز  در  حاضر  حال  در  افزود:  پرویزی 
جدید  تخت های  به  نیاز  جنوبی  خراسان 
ارتقای  و  تجهیز  زمینه  در  باید  و  نداریم 
و  شود  تالش  بهداشت  و  درمان  سطح 
خراسان  درمانی  مراکز  تمامی  امیدواریم 
است  مانده  تمام  نیمه  سال ها  که  جنوبی 
وی  برسد.  بهره برداری  به  امسال  پایان  تا 
نیازمند  از شهرستان ها  برخی  اینکه  بیان  با 
در  کرد:  اظهار  هستند  بیمارستانی  توسعه 
طرح تحول سالمت کار ویژه ای انجام شده 
است و بیمارستان میالد 3 در بیرجند فرصت 
مناسبی برای مردم خراسان جنوبی است و 
بهداشت  وزیر  قول  های  بیشتر  خوشبختانه 
انجام شده است و یا در حال انجام است و 
از این به بعد باید بر روی تجهیز و ارتقای 

بهداشت و درمان وقت بگذاریم.
و امروز باز هم بیماران سرطانی نا امید شدند 
هم  باز  و  ماندند  تنها  دردشان  و  رنج  با  و 
است.  مردم  کمکهای  به  امیدشان  چشم 
این  در  با کمک  دیگر  بار  امیدواریم خیران 
بیماران  این  درد  تا  قدم شوند  پیش  عرصه 
جامعه  امیدواریم  و  بخشد  التیام  حدودی  تا 
روز  را یک  خود  بتوانند  مسئوالن  و  خیران 
جای بیماران سرطانی و نیازمند قرار دهند تا 

بلکه برای راه اندازی این پروژه همت کنند.
اگر چه امروز پیش بینی شد تا بهمن ماه یا 
به بهره برداری برسد،  این مرکز  پایان سال 
اما بخش مهم آن که سفر بیماران به دیگر 
استانها برای درمان و رادیوتراپی است هنوز 
تومان  میلیارد   4 نیازمند  و  است  نشده  رفع 

اعتبار برای خرید دستگاه است.

جوابیه پلیس راهور خراسان جنوبی

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما در خصوص کمین پلیس در انتهای مدرس 
27 به استحضار می رساند: هر معبر که مجهز به 
یک سری تجهیزات ترافیکی مثل چراغ راهنمایی 
هفته  یک  تا  شود  می  و...  ممنوع  عبور  تابلو   ،
مامور در آن محل مستقر و ضمن راهنمایی مردم 
تذکرات الزم داده می شود. پس از نصب تابلو و 
عالیم این رانندگان عزیز هستند که می بایست بر 
اساس تابلو و عالیم رانندگی نمایند و نیاز نباشد که 
کسی در محل مستقر شود و تذکر دهد زیرا تابلوها 
ممنوع  مسیر  وارد  نباید  که  کنند  می  راهنمایی 
شوند و به حقوق دیگران تجاوز کنند. این اندک 
رانندگانی که مقررات را رعایت نمی کنند وظیفه 
قانون  اعمال  مقررات  برابر  که  است  پلیس  ذاتی 
نمایند. آیا خیابان مدرس 27 جای کمین دارد که 
کمین کنند؟ خودروی پلیس که از محل عبور می 
دارند  رانندگی  تخلف  رانندگانی که  نباید  آیا  کند 
را اعمال قانونی نماید؟ این پلیس ضمن تشکر از 
کلیه شهروندان عزیزی که به مقررات راهنمایی 
و رانندگی احترام می گذارند با محدود رانندگانی 
 که به حقوق شهروندان تجاوز و تخلف رانندگی 

می کنند مطابق قانون برخورد می کند. 

 جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما در خصوص قطع انشعاب مشترک   به اطالع 
فاضالب  و  آب  امور  رساند:  می  گرامی  شهروند 
بیرجند با فعال سازی اکیپ های وصول مطالبات 
در سطح شهر بیرجند ، برابر مقررات و آیین نامه 
عملیاتی شرکت های آب و فاضالب پس از صدور 
سه  طی  بدهکار  مشترک،  به  اعالم  و  اخطاریه 
به  نسبت  بدهی  پرداخت  عدم  در صورت  نوبت، 

قطع انشعاب مشترک بدهکار ، اقدام می نماید.«

جوابیه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
با عنوان مجوز برای بارگاه زرشک به استحضار می 
ایجاد سالن زرشک خشک کنی در  رساند: برای 
اراضی کشاورزی ، نیاز به اخذ موافقت نامه اجرای 
کاربری  حفظ  قانون  یک  ماده   4 تبصره  فعالیت 
اراضی و پروانه ساختمانی می باشد و پس از پایان 
کار و گرفتن پروانه بهره برداری صنایع کشاورزی 
به  را  خود  توانند محصوالت  می  کنندکان  تولید 
مزایا و حمایت  از  و  ارایه  بازار  به  قانونی  صورت 

های دولت برخوردار شوند. 

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شب  شیفت  خصوص  در   95/7/10 مورخ  شما 
رساند:  می  استحضار  به  شیرده  پرستار  مادران 
درمان  بهداشت،  وزارت  نامه مصوب  آئین  طبق 
پرسنل  موظف  کار  ساعت  پزشکی  آموزش  و 
پرستاری 44 ساعت در هفته در سه شیفت صبح، 
عصر و شب می باشد.  در مورد پرستاران دارای 
از  استفاده  موجود  دستورالعمل  شیرخوار  کودک 
مرخصی ساعتی) پاس شیر( است و دستورالعمل 
مبنی بر عدم برنامه ریزی شیفت شب جهت این 
حال  عین  در  ولی  است  نشده  ابالغ  همکاران 
و  باردار  های  خانم  با  ها  بخش  سرپرستاران 

شیرده در حد امکان مساعدت می نمایند. 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  کارفرمای  معدن زهک صبح احرار 
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای معدن زهک صبح احرار  
فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  حسن چاحوضی  با کد شناسایی بیمه 69250575 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عناوین شغلی 
کارگر معدن و حفار داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
 حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار 

)حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  شرکت صبح احرار
 )پیمانکاری معدن منیزیت ترشک محمدی(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به  شرکت صبح احرار )پیمانکاری 
معدن منیزیت ترشک محمدی( فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  حسن چاحوضی  با کد شناسایی بیمه 69250575  ادعای اشتغال 
در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساده سنگجور داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 
و الزم االجرا می باشد. دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  کارفرمای  شرکت خدماتی پاک گهر 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  کارفرمای شرکت خدماتی پاک 

گهر  فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  محمد محقی  با کد شناسایی بیمه 68915367  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی راننده بولدوزر داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ظرف مدت 15 روز 
کاری، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 

و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  کارخانه سنگبری شرکت توسعه و عمران بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به  کارخانه سنگبری شرکت توسعه 
و عمران بیرجند فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  حسن چاحوضی  با کد شناسایی بیمه 69250575  ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی اپراتور تولید داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط 

کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه  صندوق رفاه اعضای هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند )نوبت دوم(

به اطالع کلیه سهامداران صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند به شماره ثبت 179 
و شناسه ملی 10103087744 می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( مورخ 
1395/9/3 ساعت 12 الی 14 در محل تاالر  والیت دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. متقاضیان 
عضویت در سمت هیئت مدیره و یا بازرس می بایست برای تکمیل فرم های مربوطه و تحویل 
مدارک حداکثر تا تاریخ 1395/9/1 به دفتر صندوق مراجعه نمایند. ضمناً حداکثر آرای وکالتی هر 

عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره 2- طرح و تصویب صورت های مالی 3- بررسی و تصویب چگونگی 
عضوگیری جدید و تصویب انصراف اعضا 4- بررسی و تصویب چگونگی مشارکت در طرح های 
پیشنهادی و نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان طرح ها 5- تصویب بودجه پیشنهادی و پاداش 

هیئت مدیره 6- انتخاب اعضای هیئت مدیره 7- انتخاب بازرس
هیئت مدیره

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به  کارفرمای شرکت پتواز
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پتواژ فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای  محمد محقی  با کد شناسایی بیمه 68915367  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی راننده لودر داشته 
اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 
 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24 (

تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950317 محکوم علیه آقای محمود جالیری فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت مبلغ 245/759/526 

ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمد حسین عبدلی و پرداخت مبلغ 10/700/000 ریال بابت حق االجرا  در حق دولت و با توجه به تعرفه 
پالک ثبتی به شماره 709 فرعی 124 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 1588 مترمربع که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در دشت چهکند روبروی جایگاه 
سوخت معصومیه که ارزش هر متر از پالک فوق به مبلغ 500/000 ریال و قیمت 1587 متر به مبلغ 794/000/000 ریال کارشناسی شده است که  از طریق 
مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/09/17 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی-  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2463/95 اجرایی یک دستگاه خودروی پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ سفید مدل سال 1385 دوگانه سوز به 

شماره پالک 239 ب 34 - ایران 52 به مبلغ 85/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای حامد فکوری مقدم به مبلغ 63/230/000 ریال در حق 
زینب نظری از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/9/16 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی



یادداشت

پنجرههاییکهالکتریسیتهتولیدمیکنند!
 

محققان روشی برای تولید پیل خورشیدی با استفاده از نقاط 
کوانتومی ارائه کردند. این فناوری می تواند امکان تولید پیل های 
در  کاربردی  پلیمرهای  و  پالستیک ها  روی  را  کارا  خورشیدی 
پنجره ها فراهم کند. به گزارش   مهر ، به نقل از ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو، یک تیم تحقیقاتی از آزمایشگاه ملی لوس آلموس 
مقاله ای در نشریه Nature منتشر کردند که در آن روشی برای 
تولید انبوه پیل های خورشیدی با استفاده از نقاط کوانتومی ارائه 
شده است. این فناوری قابل استفاده برای پنجره هایی است که 
امکان تبدیل نور خورشید به الکتریسیته را دارا هستند. ویکتور کلیموف از محققان آزمایشگاه لوس آلموس اظهار 
داشت: ما در حال توسعه پیل خورشیدی هستیم که قادر به جذب نور خورشید بوده و امکان نصب آن در پنجره 
ساختمان ها وجود دارد. این پیل خورشیدی به راحتی نور خورشید را با استفاده از نقاط کوانتومی به الکتریسیته 
ارائه   )LSCs( لومینسانس  پنل خورشیدی  تولید  برای  پیشرفته   بسیار  مقاله، روشی  این  در  تبدیل می کند.  
شده است. این فناوری به گونه ای است که امکان تولید پیل خورشیدی درون پالستیک یا شیشه را فراهم ساخته 
و همچنین فرصت به کارگیری فلوروفورزهای نشر دهنده را در این پنل ها ایجاد می کند. با این کار امکان جذب 
مقدار بیشتری از نور خورشید جذب می شود. این فناوری امکان تولید الیه های بسیار نازک از جاذب نور را فراهم 
می کند. نقاط کوانتومی که در این پروژه استفاده شده به صورت دو الیه از کره های نیمه هادی هستند. کلیموف 
افزود: این نقاط کوانتومی جهت بهبود عملکرد در ادوات LSC استفاده می شوند. این مواد قابلیت انطباق بسیار 

خوبی با مواد پلیمری دارند؛ پلیمرهایی که استفاده از آن ها در پنجره ها رایج است.   

معلولیکهباافکارشصحبتمیکند
لقب  دنیا  در  بار  نخستین  برای  هلند  در  معلولی  زن    
انسانی را گرفته که با استفاده از یک ایمپلنت مغزی می 

تواند از طریق فکر کردن، صحبت کند.
این  الرت،  ساینس  از  نقل  به  مهر،  گزارش    به 
محسوب  پزشکی  علم  در  بزرگ  تحولی  که  نوآوری 
یا  توانایی صحبت کردن  معلولی که  افراد  به  می شود 
می  را  امکان  این  ندارند  را  اندامهایشان  دادن  تکان 
ارتباط  دیگران  با  کردن  فکر  طریق  از  تنها  که  دهد 
تا کلمات  به زن معلول کمک می کند  رایانه ای  تعامل  از طریق یک  ایمپلنت جدید  این  برقرار کنند. 
استفاده  هرجایی  در  آن  از  توان  می  که  است  آن  در  نوآوری  این  ویژگی  کند.  پردازش  را  جمالت  و 
بدون  کند  برقرار  ارتباط  خوبی  به  اطرافش  محیط  در  حاضر  افراد  با  تواند  می  وی  ترتیب  بدین  کرد. 
آنکه نیازی به حضور یک نیروی آموزش دیده پزشکی در محل باشد. نیک رمزی از دانشکده پزشکی 
پیشرفت  از  سطحی  چنین  به  که  دنیاست  در  بار  نخستین  برای  گوید:  می  هلند  اوترخت  دانشگاه 
معلول  فرد  مغز  در  سیستم  این  کل  وی،  گفته  به  ایم.  رسیده  معلول  افراد  مغز  در  ایمپلنتها  بکارگیری 
این  که  معلولی  فرد  کند.  برقرار  ارتباط  دیگران  با  راحتی  به  تواند  می  وی  و  شود  می  گذاشته  کار 
از  ALS مبتال شده و طی دو سال  پیچیده  بیماری  به  به کار گرفته شده  بر روی وی  نوین  فناوری 
یک فرد سالم به معلولی تبدیل شده که توانایی حرکت کردن یا صحبت را ندارد اما اکنون و به لطف 

امیدوار شده است. اخیر  به دو سال  متفاوت نسبت  زندگی  به داشتن یک  نوآوری  این 
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 کوچک ترین واحد زمان اندازه گیری شد
 

به تازگی دانشمندان موفق به اندازه گیری تغییرات در یک اتم آن هم در سطح زپتاثانیه شده اند. هر زپتاثانیه یک تریلیونیوم میلیاردیوم ثانیه است که در 
واقع می توان آن را کوچکترین واحد زمانی مورد مطالعه قرار گرفته به شمار آورد.بدین ترتیب اکنون دانشمندان می توانند کل فرآیند گریز الکترون از اتم 
را برای نخستین بار در تاریخ اندازه گیری کنند. این فرآیند در واقع آزمایش هیجان انگیز تأثیر فوتوالکتریک انیشتین به شمار می آید.

کویر درمانی 

* مرتضی عربی

از  آمده  جان  به  های  غربی  است  سالی  چند 
و  ساالر  سرمایه  حکومتهای  سایه  در  زندگی 
معنوی  جاذبه  پر  های  آیین  و  به شرق  مادیگرا، 
آن گرایش پیدا کرده اند و بر همین اساس برای 
خود  از  زیادی  اشتیاق  و  میل  شرق  به  مسافرت 
نشان می دهند. از جمله مکانهایی که بشدت در 
کویری  مناطق  دارد،  قرار  ها  غربی  توجه  کانون 
و بیابانی است.آنها برای رسیدن به این مناطق و 
پیاده  نیز  و  کویر  پرجاذبه  در سکوت  غرق شدن 
روی با پای برهنه روی شنزارهای نرم و داغ بیابان 
مثل ریگ پول خرج می کنند و به دنبال تسکین 
آالم و دردهای روحی و روانی ناشی از نوع زندگی 
پرتنش و استرس آور خود هستند.به همین دلیل 
آوردن  فراهم  با  و  شمرد  مغتنم  را  موقعیت  باید 
مقدمات الزم و امکانات مناسب و تبلیغات صحیح 
و اساسی، پای این دسته از گردشگران خارجی را 

به کویرهای زیبا و دیدنی ایران باز کرد . 
قابلیتهای  با  ارتباط  در  نیز  کردوانی  پروفسور 
درمانی کویر می گوید: »سوراخ نبودن الیه اُزن 
در فضای باالی کویر لوت، از مهمترین قابلیتهای 
این دشت بزرگ ایران است و اشعه آفتاب در کویر 
لوت نه تنها خطرناک نیست، بلکه خاصیت درمانی 
نیز دارد. بنابراین، ماسه درمانی و آفتاب درمانی از 

قابلیتهای مهم کویر لوت است .
پرستاره شب  آسمان  از  استفاده  که  حالی  در   
به بعضی رخدادها و  ایران منحصر  در کویرهای 
وقوع پدیده های ستاره شناسی خاص و مقطعی 
آماتور  شناسان  ستاره  و  منجمان  و  است  شده 
پناهگاهها  بعضی  بام  پشت  از  استفاده  با  ناچارند 
در حاشیه کویر، مثل کاروانسراها و خانه های گلی 
چراغهایشان  نور  وجود  خاطر  به  که  روستاییان- 
امر کار این  فاقد تاریکی مطلق هستند و همین 
رصد  به   - کند  می  مواجه  مشکل  با  را  افراد 
ستارگان و اجرام آسمانی بپردازند و در عین حال 
نگران گزش جانورانی مثل مار و عقرب باشند، می 
توان امکاناتی را در عمق کویر مهیا ساخت، تا نه 
تنها رصد ستارگان در تاریکی مطلق و در آسمانی 
عالقه  فعالیتهای  بلکه  بگیرد،  صورت  تر  شفاف 
مندان این رشته را به امری همیشگی تبدیل کرد 
با احداث رصدخانه هایی مدرن و  و فراتر از آن، 
علم  زمینه  در  که  را  بسیاری  گردشگران  مجهز، 
نجوم فعالیت دارند، به کویرهای ایران کشاند و این 

بخش از گردشگری را نیز فعال ساخت .
و  ستاره  پر  شبهای  کویر،  اسرارآمیز  سکوت   
الهام بخش، بامدادان شورانگیز و رؤیایی، غروب 
نگار  و  نقش  پر  بهار  باالخره  و  آفتاب  تماشایی 
و  جذابیتها  از  دیگری  های  جلوه  همگی  کویر، 
دلربایی های کویر هستند. بدین ترتیب کویر هر 
بار نقشی نو می زند و افسون تازه ای پیش می 
کشد، تا قصد و خیالی را که باد و آب و آفتاب 
برای هالکش در سر دارند، نقش بر آب کند و 
به تأخیر بیندازد.کویر آن قدر ماند و دیر پایید، تا 
َرخت به روزگار ما کشید و به یکباره دوستداران و 
طرفدارانی مشتاق و سینه چاک پیدا کرد و ارج و 
منزلتی درخور نصیبش شد.دکتر پرویز کردوانی، 
و  بیابان  و  کویر  مقوله  با  جا  همه  او  نام  که 
کویرشناسی همراه است و سعی و جهدی سزاوار 
است،  داده  نشان  خود  از  راه  این  در  شایسته  و 
در جایی می گوید: »کویرها برخالف گذشته که 
شوم  از  نشان  داشتند،  وجود  منطقه  هر  در  اگر 
و بدبخت بودن آن منطقه داشتند، امروزه نشانه 
خوش شانسی و مایه ثروت، توسعه و ترقی هر 
کشور و منطقه به شمار می روند«. در شرایطی 
که بیکاری به یکی از معضالت مهم و تنش زای 
جوامع مختلف و حتی کشورهای پیشرفته تبدیل 
مستقیم  صورت  به  تواند  می  گردشگری  شده، 
تا  و  باشد  آفرین  درآمد  و  اشتغالزا  و غیرمستقیم 
حدود زیادی به حل مشکل بیکاری کمک کند. از 
میان انواع و اقسام گردشگری، بحث گردشگری 
کویر و کویرگردی نیز مختصات و ویژگی های 

خاص خود را دارد.

مردمجهاندوشنبه»ابرماه«
راچگونهمشاهدهکردند

نزدیک  زمین  به  آنقدر  شب  دوشنبه  در  ماه 
تا سال  باید  رویداد  این  تکرار  برای  بود که  شده 
۲۰۳۴ صبر کرد.به گزارش مهر، به نقل از اسپیس، 
دقیقه  )دوشنبه( در ساعت ۶ و ۱۵  روز   شامگاه 
صبح به وقت آمریکا و ۱۷ و ۲۲ دقیقه به وقت 
ایران، ماه در وضعیتی نسبت به زمین قرار گرفت 

که در کل سال ۲۰۱۶ بی سابقه بوده است.
صورت  که  دقیقی  گیریهای  اندازه  اساس  بر 
هزار  فاصله ۳۵۶  در  این وضعیت  در  ماه  گرفته، 
و ۵۰۸ کیلومتری زمین قرار گرفت.این فاصله از 
مرکز زمین تا مرکز ماه اندازه گیری شده است.ماه 
کامل تا نوامبر سال ۲۰۳۴ تا این حد بزرگ به نظر 
نخواهد آمد. البته در ژانویه سالهای ۱۹۱۲ و ۱۹۳۰ 
ماه کامل بزرگتر از آنچه که دیشب دیده شده به 
نظر می رسید.آنچه که مردم دیشب در سراسر دنیا 
دیدند کره ماهی بود که ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ 
درصد درخشانتر از مواقع عادی بود.  در این حالت 
super� )قمر طبیعی زمین تحت عنوان ابر ماه 

moon( شناخته می شود.

کشفخشکسالیبزرگ
درتصاویرجدیدمریخ

رساندن  برای  را  خود  دانشمندان  که  همزمان 
باشد  بهتر  شاید  کنند  می  آماده  مریخ  به  انسان 

بازنگری دقیقی در این زمینه صورت گیرد.
به گزارش مهر، به نقل از اسپیس، این نکته بر 
دانشمندان پنهان نمانده که مریخ یا همان سیاره 
گرفته  قرار  کیهانی  پرتوهای  از  بارانی  زیر  سرخ 
توان  دارد و می  رقیقی  اتمسفر  این سیاره  است. 
گفت بخشهای زیادی از آن غیرقابل سکونت است 
با این حال زیست اخترشناسان بر این باورند که 
تا  دارد  وجود  سیاره  این  زیر سطح  در  کافی  آب 
شرایط مناسبی برای حیات میکروبی مهیا باشد.  

اینسوزننانوییدردکمتری
ایجادمیکند

 
سوزن های  کره جنوبی  در  تحقیقاتی  تیم  یک 
سوزنی  طب  در  استفاده  جهت  نانوحفره  حاوی 
تولید کرده است. استفاده از این سوزن ها نسبت به 
سوزن های رایج درد کمتری دارد.به گزارش مهر، 
سامانه های  مهندسی  دپارتمان  از  آی این«  »سو 
انرژی، سوزن متخلخلی ساخته است که می توان 
کرد.محققان  استفاده  درمانی  بخش  در  آن  از 
همکاری  با  کره جنوبی  از  هانی  داگو  دانشگاه 
مؤسسه علوم و فناوری داگو روی این پروژه کار 
دنبال  به  این همکاری مشترک  در  آن ها  کردند. 
همگرایی فناوری  نانو و طب سوزنی بودند تا در 

نهایت این سوزن را تولید کنند.

کاریکاتور

دارای  سزارین  با  مقایسه  در  طبیعی  زایمان 
عوارض جنینی و مادری کمتری بوده و برای 
سالمت مادر و نوزاد مناسب تر است.به گزارش 
ایسنا خداوند نعمتی به زن داده که به راحتی 
اما  می کشد  درد  چه  اگر  کند  زایمان  بتواند 
بالفاصله فراموش مي کند به صورت طبیعی 
درد را کاهش می دهد و بعد هم فراموشی ایجاد 
مي کند.اما تغییر نگرش ها  که منجر به داشتن 
تنها یک فرزند شده است، نیز زنان جوان را 
ترغیب می کند تا نخستین و تنها زایمان شان 
به  و  صحیح  اطالع رسانی  باشد.  درد  بدون 
موقع از اولین گام های فرهنگ سازی در زمینه 
سالمت مادر و فرزند است که می تواند مادران 
را در تصمیم گیری آنچه که با سالمت خود و 

فرزندش ارتباط تنگاتنگی دارد یاری رساند.
رحمی  انقباضات  طبیعی،  زایمان  روند  در 
تکامل  به  که  می شوند  موادی  ترشح  سبب 
او  و شانس حیات  منجر می شود  ریه جنین 
شرایط  این  در  رو  همین  از  می یابد  افزایش 

زایمان طبیعی به نفع مادر و جنین است.

زنان با زایمان طبیعی احساس قدرت 
و رضایت بیشتری دارند 

مرضیه عطایی، یک متخصص زنان و زایمان 
در خراسان جنوبی، به ایسنا گفت: درد و ناراحتی 
بخشی از زایمان است، اما با زایمان طبیعی، 
زنان احساس قدرت و رضایت بیشتری دارند 
و از حس مادر شدن لذت می برند.وی با بیان 
سزارین،  به  نسبت  طبیعی  زایمان  در  اینکه 
بهبودی سریع تر حاصل می شود، ادامه داد: مادر 
مدت زمان کوتاه تری را در زایشگاه می ماند و 
بازگشت سریع عضالت بدن به فرم طبیعی 
خانواده  محیط  به  او  سریع تر  بازگشت  باعث 
و شروع زندگی عادی می شود.این متخصص 
زنان و زایمان با بیان اینکه در زایمان طبیعی 
خونریزی کمتر است، بیان کرد: احتمال عفونت 
در زایمان طبیعی کاهش می یابد و نیاز نیست تا 
مادر آنتی بیوتیک زیادی مصرف کند.عطایی، 
عنوان کرد: همچنین خطر زخم شدن و ایجاد 

عفونت و مشکالت دیگری مانند پارگی رحم 
نخواهد  وجود  بعدی  زایمان  در  سزارین،  در 
داشت.وی افزود: کاهش مرگ و میر در این 
روش نسبت به سزارین و مقرون به صرفه تر 
گرفت. نادیده  نباید  را  طبیعی  زایمان  بودن 
تاکید کرد: در  زایمان  زنان و  این متخصص 
حمل  وضع  از  قبل  درد  این  طبیعی  زایمان 
است و در سزارین درد بعد از زایمان به وجود 
می آید که بسیار شدید تر از درد زایمان طبیعی 
است.عطایی، گفت: درد زایمان طبیعی چون 

متناوب است بین فواصل درد برای فرد امکان 
استراحت هست، اما برای درد زایمان سزارین 

این طور نخواهد بود.
 

زایمان طبیعی بهترین روش
 برای کودک و مادر

فرشته درایتی یک ماما در خراسان جنوبی به 
ایسنا گفت: در زایمان طبیعی  احتمال خطر یا 
آسیب های جانبی برای مادر یا نوزاد کم است.

وی با اشاره به زایمان سزارین، ادامه داد: نوعی 
دادن  برش  با  آن  در  که  است  عمل جراحی 
بخشی از پوست شکم، رحم باز شده و بعد از 

اینکه مادر تحت بیهوشی عمومی قرار گرفت 
جنینش به دنیا می آید.این ماما بیان کرد: در 
از  از زایمان و پس  زایمان طبیعی درد پیش 
آن دیده می شود اما درد سزارین پس از زایمان 
بیان  با  در محل برش حس می شود.درایتی، 
اینکه مدت بستري شدن مادر بعد از زایمان 
عنوان  است،  سزارین  از  کمتر  خیلي  طبیعي 
کرد: مادراني که زایمان طبیعي مي کنند در امر 
شیردهي و دادن آغوز به نوزاد موفق تر هستند.

وی یادآور شد: درزایمان طبیعي، خانم ها تناسب 

اندام خود را با انجام ورزش هاي مناسب سریع تر 
از مادران سزارین شده بدست مي آورند.این ماما 
بهبود جراحی سزارین را کار ساده ای ندانست 
وگفت: مدت معمول اقامت در بیمارستان بعد 
روز  پنج  تا  چهار  معموال  سزارین  جراحی  از 
است در مقایسه با مادرانی که زایمان طبیعی 
انجام  درایتی،  است.  طوالنی تر  کمی  دارند، 
زایمان سزارین را محدود به افرادی دانست 
که مشکلی خاصی دارند و افزود: بسیاری از 
مادران وقتی از بیمارستان مرخص می شوند 
بردارند. را  برای مدتی وسیله سنگینی  نباید 

زایمان  وی خاطر نشان کرد: خانم هایی که 
طبیعی دارند بسیار زودتر از خانم های سزارین 

فعالیت روزانه خود را آغاز می کنند.

شادابی، پس از زایمان طبیعی

و  زنان  متخصص  یک  سیف الدین،  فرزانه 
گفت:  ایسنا  به  خراسان جنوبی  در  زایمان 
سرحالی و شادابی مادر پس از زایمان طبیعی 
خواهد بود و دردهای پس از سزارین نیز زیاد 
از  ناراحتی بخشی  و  داد: درد  ادامه  است.وی 
زایمان است که بیشتر زنان از آن وحشت دارند، 

درد زایمان ناشی از انقباضات رحم بوده و باعث 
تسهیل زایمان می  شود.

زنان از زایمان طبیعی استقبال 
بیشتری می کنند

سیف الدین با بیان اینکه انقباضات رحمی در 
روش زایمان طبیعی موجب ترشح هورمون 
انجام  راحت  شیردهی  و  شده  شیردهی 
می شود، تصریح کرد: در حالی که در سزارین 
از آنجا که این انقباضات وجو ندارد شیردهی 
با تاخیر انجام می شود و امکان ایجاد زخم و 
اگزما در نوک پستان وجود دارد.وی ادامه داد: 

خونریزی پس از زایمان طبیعی در حد ۵۰۰ 
سی سی بوده در حالی  که در زایمان سزارین 
۱ تا ۱.۵ لیتر است که گاهی کنترل خونریزی 
را دشوار می کند.این متخصص زنان و زایمان 
بیان کرد: در زایمان طبیعی رابطه بهتری بین 
مادر و نوزاد شکل می گیرد و خونریزی های 
به دنبال سزارین و عفونت های محل عمل و 
رحم بیشتر از زایمان طبیعی است.سیف الدین 
تصریح کرد: سزارین در هر صورت یک عمل 
جراحی است و به دنبال آن مشکالتی ناشی 
از جراحی نیز برای مادر پیش خواهد آمد.وی 
زایمان   طبیعی را بهتر از زایمان  های سزارین 
به  نادرست  اطالع رسانی  افزود:  و  دانست 
مادران جوان باعث شده است تا به مرور زمان 
فرهنگ زایمان نیز مورد هجوم قرار گرفته و از 
حالت طبیعی به سمت عمل پرهزینه سزارین 
زایمان  و  زنان  متخصص  برود.این  پیش 
زندگی  از  مهمی  قسمت  زایمان  افزود: 
بر  مالحظه ای  قابل  تاثیر  و  است  خانم ها 
دارد و تصمیم گیری در مورد  آن ها  زندگی 

آن هم مهم و قابل توجه است. 

زنان مشارکت کنندگان فعال، تجربه 
زایمان طبیعی است

در  تنفسی  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
کودکانی  که از طریق سزارین بدنیا آمده اند 
زایمان طبیعی  آمده  بدنیا  از کودکان  بیشتر 
است، یادآور شد: بعد از زایمان طبیعی زنان 
حس قدرت و توانایی می کنند همچنین در 
بارداری آنی درد خانم ها کم تر بوده و کودک 
زنان  متخصص  این  می آید.  دنیا  به  زودتر 
طور  به  که  کودکانی  کرد:  بیان  زایمان  و 
طبیعی به دنیا آمده اند در خطر کمتری برای 
غذایی  حساسیت های  و  آلرژی ها  به  ابتال 

وعدم تحمل الکتوز در بزرگسالی هستند.
اگر مادران اطالعات خود را در زمینه زایمان 
سزارین  زایمان  دنبال  به  دیگر  ببرند  باال 
نخواهند رفت مگر در مواردی که مادر مجبور 

به انجام این زایمان باشد.

چرایی،برتریزایمانطبیعیبرسزارین؟

اگرشیشهبخاریتانشکستهاستبرایجلوگیریازخطرخفگی،حتماآنراتعویضکنید.
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی

لولـهبـازکنـیشبانهروزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی   32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاهقالببتنتـوکــل

رسول آذرگون
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آیه روز  

مردم  بيشتر  ليكن  نفرستاديم  مردم  تمام  براى  هشداردهنده  و  بشارتگر  سمت[  ]به  جز  را  تو  ما   و 
نمى  دانند.سوره سبأ، آيه 28

حدیث روز  

عاجز ترين مردم کسى است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسى است که 
دوستان بدست آورده را از دست بدهد. امام على عليه السالم

ای خالق خلق رهنمایی بفرست
بر بنده  بی نوا نوایی بفرست

کار من بیچاره گره در گره است
رحمی بکن و گره گشایی بفرست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

اگر کتاب بخوانید...

به  است  بخوانيد ممكن  کتاب  اگر يک جلد   *
کتاب خواندن عالقه مند شويد.

کتاب  به  حتما  بخوانيد  کتاب  جلد  دو  اگر   *
خواندن عالقه مند می شويد.

* اگر سه جلد کتاب بخوانيد به فكر فرو می رويد.
با  خلوت  در  بخوانيد  کتاب  جلد  چهار  اگر   *

خودتان حرف می زنيد.
*  اگر پنج جلد کتاب بخوانيد سياهی ها را سفيد 

و سفيدی ها را سياه می بينيد.
* اگر شش جلد کتاب بخوانيد نسبت به خيلی 
عقايد و نظرات بی باور مى شويد و به     توده 

های مردم و باورهايشان خشم می گيريد. 
* اگر هفت جلد کتاب بخوانيد کم کم عقايد و 

نظرات جديد پيدا می کنيد.
* اگر هشت جلد کتاب بخوانيد در مورد عقايد 

جديدتان با ديگران بحث می کنيد.
* اگر نُه جلد کتاب بخوانيد در بحثهايتان کار 

به مجادله می کشد.
*اگر ده جلد کتاب بخوانيد کم کم ياد می گيريد 
که با کسانی که کمتر از ده جلد کتاب خوانده 

اند بحث نكنيد...
* اگر صد جلد کتاب بخوانيد ديگر با کسی بحث 

نمی کنيد و سكوت پيشه می گيريد... . 
*اگر هزار جلد کتاب بخوانيد آن وقت است که 
قرار  مكتوبات  تاثير  تحت  ديگر  ايد  گرفته  ياد 
نگيريد و با مهربانی در کنار ديگر مردمان  زندگی 
می کنيد و اگر کمكی از دستتان بر بيايد در حق 

ديگران و  جامعه انجام  مى دهيد.

که  است  دستمان  دم  آنقدر  گاهی،   خوشبختی 
نمی بینیمش، که حسش نمی کنیم، چایی که مادر 
برایمان می ریخت و می خوردیم، خوشبختی بود، 
دستهای بزرگ و زبر بابا را گرفتن، خوشبختی بود، 
خنده های کودکی هایمان، شیطنت ها، آهنگهای 
آرام  و  ندیدیم  اما،  بود،  خوشبختی  مان،  نوجوانی 
از کنارشان گذشتیم، چای را با غر غر خوردیم که 
کمرنگ یا پر رنگ است، سرد یا داغ است، زور زدیم تا 
دستمان را از دست بابا جدا کنیم و آسوده بدویم، گفتند 
ساکت، مردم خوابیده اند و ما ، غر غر کردیم و توپمان 
را محکمتر به دیوار کوبیدیم ، خوشبختی را ندیدیم یا 

، نخواستیم ببینیم
شاید، اما، حاال ، دوست نازنینم، هر کجا که هستی، هر 
چند ساله که هستی، با تمام گرفتاریهای تمام نشدنی 
ها که همه مان داریم،  امروز را ، قدر بدان ، خوشبختی 
های کوچکت را بشناس و باور کن، عشق را بهانه 
کن، برای بوییدن دامان مادرت که هنوز داریش، برای 
بوسیدن دست پدرت که هنوز نمی لرزد ، هنوز هست، 
بهانه کن برای به آغوش کشیدن یک دوست، رفیق 
جانم ، خوشبختی ها ماندنی نیستند ، اما ، می شود تا 

هستند زندگیشان کرد، نفسشان کشید.

آیا تا به حال یک ایده کسب  و کار پاره وقت 
داشته اید و به این فکر کرده اید که در کنار 
شغل اصلی تان، یک کار پاره-وقت نیز داشته 
باشید؟ آیا می خواهید در کنار شغل فعلی تان 

یک کسب وکار جانبی داشته باشید؟
کنجکاو  کارآفرینی  مورد  در  ساده  خیلی  یا   
دنیای  به  ورود  از  قبل  می خواهید  و  هستید، 
تجارت تنی به آب بزنید و با شرایط آشنا شوید؟ 
دلیل تان هر چه باشد، همین امروز کار پاره-

وقت خودتان را شروع کنید.
۱.عتیقهجات

کنید  کسب  تازه  پول  کهنه  گنجینه های  از 
شوید!  سرگرم  حسابی  کار  این  انجام  با  و 
حراج های گاراژی، مزایده ی امالک و بازارهای 
فروش اجناس دست دوم را برای برای خرید 
مبلمان ، اسباب بازی و لباس های عتیقه و دیگر 
در  کنید.  جست وجو  گذشتگان  گنجینه های 
اجاره  را  فضایی  عتیقه  تعاونی  فروشگاه های 
کنید، یا در نمایشگاه های هفتگی برای فروش 

عتیقه جات تان غرفه بگیرید.

۲.مدرسکامپیوتر
در  لینوکس،  یا  باشید  متخصص  ویندوز  در 
یا  اچ تی ام ال  شبکه،  تحقیقات  رومیزی،  نشر 
واژه پردازی فرقی نمی کند، شما می توانید به همه 
کمک کنید که مهارت های کامپیوتری شان را 
افزایش بدهند. کم کم خدمات تعلیم کامپیوتر 
خود را توسط کالس های آموزشی موسسات 
بزرگساالن  آموزش  دوره های  که  محلی تان 

ارائه می دهند، بهبود بدهید.
۳.زیورآالتدستساز

وسفارشیولوازمجانبی
طراحی  برای  خالقانه تان  استعدادهای  از 
زیورآالت سفارشی و لوازم جانبی استفاده کنید. 
بازیافت  فلزات  یا  استرلینگ  نقره ی  از  خواه 
شده استفاده کنید، خواه از خاک رس یا کاغذ 
فشرده، برای فروش گوشواره ها، سنجاق سینه 
و سر، دستبند، کمربند در نمایشگاه های هنری، 
صنایع دستی و بوتیک های تعطیالت بازاری 
وجود دارد. این ایده کسب  و کار پاره وقت با 

هنر شما کامال جور درمی آید.

۴.خدماتنظافتوتخلیهی
گاراژواتاقزیرشیروانی

هیچ کس دوست ندارد تعطیالت آخر هفته ی 
خود را برای تمیز کردن گاراژ، اتاق زیر شیروانی 
یا آلونک داخل باغ صرف کند  این کار حسابی 
آدم را کثیف می کند و وقت گیر است، و تازه 
هنگامی که کارمان به پایان برسد، هنوز هم 
کار بیرون بردن آن همه آت و آشغال های دور 
ریختنی باقی مانده است. اما اگر وقت صرف 
اشکالی  برای تان  فیزیکی  کار  برای  کردن 
می تواند  تخلیه  و  کردن  تمیز  خدمات  ندارد، 
بسیار سرگرم کننده باشد. شما معموال می توانید 
چند شیء قدیمی در میان زباله هایی پیدا کنید 
که آدم ها از خدای شان هست که آنها را دور 
بطری های  از  استفاده  با  می توانید  و  بریزند، 
دیگر  که  فلزی  اشیاء  و  روزنامه ها  بازیافتی، 
کنید.  اضافه  درآمدتان  به  نمی شوند،  استفاده 
شما به یک وانت نیاز خواهید داشت یا وسیله ی 
نقلیه ی دیگری که بتواند هر چیزی را از چدن 

تا الوارهای قدیمی حمل کند.

۵.تعمیرکار
می توانید  شما  شود،  خراب  که  چیزی  هر 
لحظه  هر  همراه تان  تلفن  کنید.  تعمیرش 
زنگ خواهد خورد و صاحب خانه ها، شهروندان 
سالخورده و کسانی که نمی خواهند خودشان 
کار تعمیر وسایل خراب شده را انجام بدهند 

مدام با شما تماس خواهند گرفت.
تابلوهای  روی  و  فروشگاه ها  نشریه ی  در   
اعالنات تبلیغ کنید، و برگه های آگهی تان را 
در دفاتر امالک و مستغالت بگذارید. سپس 
تعمیر همه چیز را شروع کنید از شیر آبی که 

چه می کند تا پنجره های شکسته. 
۶.بازرسیخانه

خریدارانی که یک بازرس خانه را برای انجام 
رویایی شان  خانه  در  کامل  فیزیکی  معاینه ی 
استخدام می کنند، دیگر نیاز ندارند که خودشان 
باشد.  خانه  کنار  و  گوشه  به  حواس شان  هم 
شما خانه را جهت یافتن مشکالت ساختاری 
نزد  را  مشتریان  و  می کنید  بازرسی  احتمالی 
می توانند  که  تعمیرکارهایی  یا  پیمانکاران 

تعمیرات را انجام دهند، می فرستید. 
۷.رونویسیسوابقپزشکی

پزشکی  تیم  یک  از  مهمی  عضو  عنوان  به 
اصلی تان  کار  دفتر  این که  بدون  کنید  کار 
از  دارد  وجود  زیادی  تقاضای  کنید.  ترک  را 
دندانپزشکان،  پزشکان،  بیمارستان ها،  سوی 
که  دامپزشکانی  و  کایروپرکتیک  متخصص 
برای نوشتن سوابق پزشکی بیمار نیاز به کمک 
دارند. آموزش در زمینه ی اصطالحات پزشکی 
و مهارت های زبانی کسب وکار شما را پویا و 

پررونق نگه می دارد.
۸.خدماتسیاردستگاههای

سرگرمیخانگی
بدهید  اختصاص  را  روز  یک  می توانید  شما 
پلیر  استریو، دستگاه سی دی  به کسانی که 
قطع  یا  خراب  کثیف،  ویدئویی شان  یا ضبط 
شده است و می خواهند مثل گذشته کار کند. 
و  سیم کشی  فن  و  فوت  آموزش  دوره ی 
دستگاه های الکتریکی را بگذرانید. برگه های 

آگهی تان را در خانه ها بیندازید.

عارفانه روز

خدایا به اندازه مهربانیت درکاردوستانم برکت 
دروجودشان سالمتی درزندگیشان خوشبختی 

ودرخانه شان آرامش قرار ده

زندگی  مثل دوچرخه سواری  می مونه
 واسه  حفظ تعـادلت هميشه بايد 
در حرکت باشی.)آلبرت انيشتين(

تنها خوِد شما مسئول جنبه هاى قطعى 
موقعيت زندگى خود هستيد و فقط

 خودتان قدرت تغيير دادن آن را داريد. 

178625439
654319287
293748615
415263798
986457123
327981546
839172864
742836951
561594372

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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امروز حواسم به انديشه ها و کالمم خواهد
 بود .همه ی انسانها را دوست دارم 

و ميدانم که زندگی ام پر است از الطاف الهی.

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

دعوت به همکاریتجربه کنید.   09158668002
سایت خبری تحلیلی بیرنامه برای تکمیل کادر خود به تخصص های ذیل نیازمند است.

تعدادجنسیتتخصص
1خانم - آقاخبرنگار
1خانمبازاریاب

 شماره تماس: 32222816 - 09331549905

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت کاماًل توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و کارگر ماهر          

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

کار خوب اتفاقی نیست

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

دعوت به همکاری

استخدام با حقوق عالی و آموزش رایگان
شرکت گلرنگ پخش به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های توزیع و پخش سراسری محصوالت غذایی و 

شوینده در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود از افراد پویا، با انگیزه و خالق با حقوق و مزایای مکفی دعوت به 

همکاری می نماید: فروشنده حضوری: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، کارت پایان خدمت

مزایا: حقوق ثابت، پاداش، ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه عمر و حادثه، تکمیلی و 

سایر مزایای رفاهی 

آدرس : بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تالش شرقی 1، نبش کوشش 3   تلفن: 32255092- 32255093

فروش فست فود
 با موقعیت عالی و قیمتی استثنایی

 به علت مهاجرت

09153634381

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش واحد همکف در دستگرد 150 متر 
زیربنا و 218 متر زمین با موقعیت عالی
 دو نبش - کامل       09151611808

به یک نفر کارگر ساده )آقا( برای گچکاری نیازمندیم.  09158619248

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717
خرید ضایعات نقدی 

درب کارخانه 350 تومان
آدرس: شهرک صنعتی، همت 3 

کارخانه دوم سمت چپ
32255221

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر 20 ساله و ارزان تر از 
ایزوگام / مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607
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طالی وزنه برداری نوجوانان آسیا به ایران رسید

ایرنا - علی داودی قویترین وزنه بردار نوجوان جهان بار دیگر کاروان 
آسیایی  های  رقابت  مدال  مرغوبترین  صاحب  را  ایران  برداری  وزنه 
2016 ژاپن کرد. داودی ملی پوش وزنه برداری ایران در دسته فوق 
سنگین به همراه محمدرضا روشنی دیگر نماینده سنگین وزن تیم ملی 
وزنه برداری نوجوانان ایران در رقابت آسیایی ژاپن روی تخته رفتند. این 
دو ملی پوش کشورمان در گروه خود با رقبایی از کشورهای ازبکستان، 
دو نماینده از ژاپن، نماینده کشورعربستان و وزنه بردار نوجوان چین 
تایپه رقابت کردند. علیرضا داودی نماینده دسته به اضافه 94 کیلوگرم 
کشورمان در حرکت یک ضرب با ثبت وزنه های 155 و 166 کیلوگرم 
موفق شد گردن آویز طالی را بدست آورد. داودی در سومین حرکت 
خود پشت وزنه 171 کیلوگرم قرار گرفت اما موفق به مهار آن نشد و 
تا با همان وزنه 166 کیلوگرمی صاحب مدال طالی یک ضرب این 
دوره از پیکارها شود. محمدرضا روشنی دیگر ملی پوش دسته فوق 
داودی  با  همراه  کشورمان  نوجوانان  برداری  وزنه  ملی  تیم  سنگین 
موفق شد با ثبت سه حرکمت صحیح 143، 148 و 152 کیلوگرم بعد 
از داودی عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره حرکت یک ضرب را بگیرد.

تیم های نوجوانان و جوانان وزنه برداری ایران 
قهرمان آسیا شدند

 616 کسب  با  ترتیب  به  ایران  جوانان  و  نوجوانان  ملی  های  تیم 
ایستادند.  آسیا  برداری  بر سکوی نخست وزنه  امتیاز  امتیاز و 599 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فدراسیون وزنه برداری و به نقل از 
جوانان  و  نوجوانان  قهرمانی  برداری  وزنه  مسابقات  پایان  در  ایرنا، 
توکیو  میزبانی  به  ماه سال جاری  آبان  تا 25  آسیا در روزهای 19 
ژاپن وزنه برداران رده سنی نوجوانان با 616 امتیاز و تیم جوانان با 

599 امتیاز بر سکوی نخست وزنه برداری آسیا قرار گرفتند.

تیم سرکل کبدی ایران با قبول شکست مقابل بریتانیا 
از فینال باز ماند

ایرنا- تیم سرکل کبدی ایران در دیداری حساس با قبول شکست مقابل 
بریتانیا در مرحله نیمه نهایی رقابت های جهانی، از رسیدن به فینال باز ماند و 
راهی دیدار رده بندی شد. تیم سرکل کبدی ایران روز گذشته با نتیجه 41 بر 39 
در وقت های اضافه از بریتانیا شکست خورد تا حریف بازنده دیدار دو تیم هند و 
آمریکا برای کسب مقام سومی شود. در دقیقه پایانی و 40 این دیدار حساس، در 
حالی که ایران با نتیجه 35 بر 34 از بریتانیا پیش بود، پس از تقاضای ویدئو چک 
برای تیم انگلیسی و رای داوران،  دو تیم با تساوی 35 نیمه دوم را به پایان بردند 
تا در وقت های اضافه فینالیست این دوره از رقابت ها مشخص شود. در وقت 
های اضافه نیز بریتانیا با نتیجه 41 بر 39 تیم سرکل کبدی ایران را شکست 
داد و راهی فینال شد. ایران برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی در دور مقدماتی 
تیم های تانزانیا، آرژانتین، کنیا، آمریکا و استرالیا را در گروه دوم این رقابت ها 
شکست داده بود و به عنوان سرگروه همراه آمریکا به نیمه نهایی صعود کرد.

یک کشته بر اثر واژگونی وانت تویوتا 
در شهرستان قاینات 

این  در  آن  راننده  کشته شدن  و  تویوتا  وانت  خودرو 
شهرستان خبر داد. به گزارش ایرنا، سرهنگ اسماعیل 
واعظی در تشریح این خبر گفت: این سانحه در جاده 
در  افزود:  وی   است.  داده  رخ  سرایان  شهر-  آرین 
این سانحه راننده خودرو و سرنشین به شدت مجروح 
اثر  بر  راننده  که  منتقل  بیمارستان  به  مداوا  برای  و 
به  انتقال  مسیر  در  تصادف  از  ناشی  وارده  جراحات 
بیمارستان فوت کرد. واعظی تصریح کرد: کارشناس 
از  انحراف  و  آلودگی  را خواب  راه علت حادثه  پلیس 

مسیر توسط راننده وانت تویوتا اعالم کرده است.

1-انجیر: از نظر ارزش غذایي بسیار قابل توجه است و 
تب را پایین مي آورد و از عطش مي کاهد. انجیر براي 
تنگي نفس و سرفه و سینه درد مفید است.اگر انجیر را 
با معده خالي میل کنید به چاقي شما اگر الغر هستید 
تأثیر  عصبي  سیستم  بر  مي کند2-کشمش:  کمک 
مثبت دارد و به شما کمک مي کند جلوي عصبانیت 

خود را بگیرید. کشمش قلب را تقویت مي کند و صفرا 
را کوچک مي کند. از مخلوط کشمش و میوه هاي 
دیگر براي بهبود بیماري ها ي مختلفي استفاده مي 
شود 3-گردو: اندام ها را نرم مي کند و ذرات جامدات 
را حل مي کند. براي سوء هاضمه بسیار مفید است مغز 
و قلب و جگر را تقویت مي کند و باعث تقویت حواس 

پنج گانه مي شود. گردو براي افراد مسن بسیار مفید 
است4- عسل: خون را تصفیه کرده شکم و روده را 
پاکیزه مي گرداند. مخلوط آن با شکر براي بینایي و 
گلو درد مفید آست و براي تنگي نفس و زخم معده 
مفید است 5- پسته:براي قلب و مغز مفید است و 
براي حالت تهوع و ناراحتي هاي کبدي مفید است.

مواد  غذایی زیر را بیشتر مصرف کنید ...

زائر اربعین از مرگ نجات یافت 

جام جم- با تالش یک ساعته کادر پزشکی جمعیت هالل احمر در 
مسیر نجف به کربال، جوان 28 ساله ای که دچار برق گرفتگی و ایست 
قلبی - تنفسی شده بود، به زندگی باز گشت. صبح روز گذشته پسر 
جوان ایرانی که حامل یک علم بلند در مسیر راهپیمایی اربعین بود، به 
علت برخورد علم با کابل فشار قوی، دچار برق گرفتگی و مصدومیت 
شدید شده و توسط همراهان خود به نزدیکترین درمانگاه هالل  احمر در 
عمود 1120 منتقل شد. در نهایت به دنبال ارزیابی های اولیه تیم پزشکی 
و پرستاری مشخص شد که مصدوم در هنگام ورود به درمانگاه، عالئم 
حیاتی خود را از دست داده و مبتال به ایست قلبی و تنفسی شده است.  
اما خوشبختانه با تالش کادر پزشکی، خطر حتمی مرگ برطرف شده و 
وضعیت مصدوم 28 ساله کردستانی رضایت بخش اعالم شده است.

آنچه درباره ویتامین D نمی دانید!

کمبود ویتامین D با افزایش خطر ابتال به سرطان 
سینه و افسردگی به ویژه در سالمندان در ارتباط 
است. ویتامین D که به طور عمده در نتیجه قرار 
گرفتن پوست در معرض نور خورشید در بدن 
تولید می شود، نقشی حیاتی در سالمتی  بدن ایفا 
می کند، و 50 درصد از افراد بزرگسال 50 سال به 

باال و بسیاری از جوانان دچار درجاتی از کمبود این 
ویتامین هستند. محدود بودن منابع غذایی حاوی 
ویتامین D، آلودگی هوا و عدم قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید، از دالیل کمبود این ویتامین 
است.برای تامین ویتامین D مورد نیاز باید پوست 
بدن روزانه 15 تا 20 دقیقه در معرض نور مستقیم 
خورشید قرار گیرد. روغن کبد ماهی، شیر غنی 
شده و تخم مرغ منابع غذایی ویتامین D هستند.

شکالت بخورید و الغر بمانید!

وزن  خورند  می  شکالت  اغلب  که  افرادی 
کمتری نسبت به سایرین دارند، بنابراین در رژیم 
های کاهش وزن نیازی به حذف کامل شکالت 
نیست. متخصصان تغذیه معتقدند که شکالت 
تلخ )60 درصد کاکائو و یا بیشتر( یک انتخاب 
خوب برای کسانی است که از رژیم غذایی کم 

کالری پیروی می کنند.طعم تلخ شکالت تلخ، 
اشتها را مهار می کند. چربی موجود در این ماده 
غذایی نیز سرعت هضم را کاهش داده و اشتها 
را برای مدت نسبتا طوالنی کنترل می نماید.

عالوه بر این، شکالت حاوی مقادیری کافئین 
است که در افزایش متابولیسم نقش دارد.توصیه 
شده است 5 گرم شکالت تلخ که 30 کالری 
انرژی دارد، در رژیم غذایی خود بگنجانید.

مالیدن گوش ها برای رفع خستگی
حدود 1دقیقه به آرامی گوش های خود 
نشان  که  میشوند  گرم  آنها  بمالید.  را 
و  است  گردش  حال  در  خون  میدهد 
احساس نیرو و چاالکی بیشتری در راه 

رفتنتان خواهید کرد.

مالیدن چشم  و
 شکسته شدن عروق خونی

مالش چشم می تواند منجر به شکسته 
شدن عروق خونی کوچک زیر سطح 
پوست شود و افتادگی پلک و چین و 

چروک زیر چشم را تشدید کند.

اگر سردرد شدید
یک سیب سبز بخورید

هر گاه که احساس سردرد کردید، یک سیب 
سبز بخورید. بوی سیب سبز، انقباض عضله 
گردن و سر و در نتیجه سردرد واضطراب را 

کاهش می دهد.

نوشیدن با نی و ایجاد چین وچروک

فشاری که نوشیدن با نی به لب ها 
می آورد مثل کشیدن سیگار است. 

نوشیدن با نی باعث  خطوط و چین 
وچروک در اطراف لب می شود. 

چای پوست لیموترش 
و تسکین دردهای مفصلی 

را  مفصلی  دردهای  لیموترش  پوست  چای 
تسکین داده، باعث دفع مازاد چربی، از بین 
رفتن لکه های پوست، خوشبو شدن نفس و 

آرامش تان می شود.

مرغ های کم وزن سالمترند
باال بودن وزن الشه مرغ سبب میشود 
تامرغ چربی بطنی و چربی بین بافتی 
باالتری داشته باشد. این چربی ها وارد 
بدن شده و میتواند سالمت آنها را به 

خطر بیاندازد.

داده نما،

کوتاه از 
سالمتی

پژو پارس با 15میلیون ریال خالفی 
توقیف شد

یک  توقیف  از  قاینات  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با خالفی 15میلیون و 650 هزار  پارس  پژو  دستگاه 
اسماعیل  سرهنگ  ایرنا،  از  نقل  به  داد.  خبر  ریال 
در  خودرو  این  گفت:  خبر  این  تشریح  در  واعظی 
ساز  حادثه  و  متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستای 
شد.  متوقف  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام 
رسیدگی  قانون  هشت  ماده  برابر  داشت:  بیان  وی  
متخلف  های  خودرو  تردد  از  رانندگی  تخلفات  به 
در  و  جلوگیری  ریال  میلیون   10 از  بیش  خالفی  با 

صورت مشاهده توقیف می شوند.

ماجرای مرد تبر به دست در مشهد چه بود؟ 

جام جم- خبری مبنی بر حمله مردی با تبر به خودروهای 
سواری در منطقه پیروزی مشهد شنیده شد که معاون دادستان 
مشهد در این خصوص، گفت: دو نفر با یکدیگر اختالف مالی 
داشتند و یکی از طرفین نزاع از خودرو خود پیاده شده و با 
تبر به فرد مقابل حمله می کند، اما به سایر خودروهای در محل 
حمله ای نشده است. محمد بخشی محبی افزود: این موضوع 
مربوط به اختالف مالی دو نفر بوده و این افراد از منطقه وکیل آباد با 
خودروهای خود نزاع را آغاز کرده اند و در منطقه پیروزی با یکدیگر 
درگیر شده اند. وی ادامه داد: پس از این که یکی از خودروها راه 
خودروی دیگر را سد می کند درگیری آغاز شده و یکی از طرفین 
نزاع از خودرو خود پیاده شده و با تبر به فرد مقابل حمله می کند.

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع( مهرشهر
 برای عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند

محل ثبت نام: مهرشهر، بین ولی عصر)عج(  13 و 11 
جنب هیئت ، چهار راه جوادیه ، مشاور امالک اسکندری

تلفن: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی:
 722006070 بانک کشاورزی 

  6037701116055994 شماره کارت
امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع( 
پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی
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نمایندگی استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان شهدا - شهدا یک - پالک 51 - شرکت رسانه آفاق کویر

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

 ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم به شما همشهریان محترم، مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع( تاالر پذیرایی درویش 

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب

آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

اجناس به قیمت درب کارخانه
پودر ماشینی هوم کر 2500 تومان

شکر 2800 تومان                       آبمیوه یخدانه طرح سن ایچ 540 تومان

انواع کیک دوقلو 410 تومان    دستمال توالت 1250 تومان

دستمال 300 برگ 1250 تومان
کلیه اجناس جزیی به قیمت کلی عرضه می گردد

در ضمن خرید باالی 100 هزار تومان داخل شهر ارسال رایگان می باشد
آدرس: فلکه خوسف- روبروی دادگستری- پخش مواد غذایی مروارید 

   09151603194            مدیریت: عباسی

مــژده مــژده

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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بزرگترین معدن تمام مکانیزه زغال سنگ کشور وارد فاز بهره برداری شد

ارغوانی- مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس اظهار کرد: با پایان یافتن برنامه تعمیرات اساسی تجهیزات النگوال و ارسال و نصب این تجهیزات 
در کارگاه النگوال E0، عملیات استخراج امروز به صورت رسمی آغاز شد. کریتی ثانی تصریح کرد: ششمین کارگاه النگوال نخستین و بزرگترین معدن 

سه شنبه * 26 آبان 1395 * شماره 3652تمام مکانیزه زغال سنگ کشور با تکیه بر توان و تخصص نیروهای داخلی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، وارد فاز بهره برداری شد. 
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 ژن زرشک خراسان جنوبی
 باید دراستان بماند 

با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  برزجی- عضو 
تاکید بر اینکه باید ژن محصول زرشک در خراسان 
حفاظت  الیحه  کلیات  گفت:  بماند  باقی  جنوبی 
کمیسیون  در  ژنتیکی  منابع  از  برداری  بهره  و 
کشاورزی مجلس تصویب شده است. نظر افضلی 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما ضمن اعالم 
این خبر افزود: هر گونه گیاهی که از نظر ژنتیکی 
بگیرد.  قرار  عمومی  اموال  جزء  باید  باشد،  مهم 
نماینده مردم سربیشه و نهبندان خاطر نشان کرد: 
منحصر  محصوالت  از  عناب  و  زعفران  زرشک، 
باید در جهت  به فرد خراسان جنوبی هستند که 
تالش  استان  نام  به  محصوالت  این  شدن  برند 
در  انجام شده  به تالش های  اشاره  با  شود. وی 
راستای تثبیت قیمت زرشک در استان اظهار کرد: 
در همین رابطه  نامه ای  نیز  به جهاد کشاورزی 
خواستار  همچنین  وی  است.  شده  ارسال  استان 
ایجاد کارخانه های فرآوری محصوالت راهبردی 
استان شد و گفت: نحوه جمع آوری و خشک کردن 
این محصوالت نیز باید به کشاورزان آموزش داده 
شود تا محصوالت با ارزش تر به فروش برسد. وی 
با تاکید بر اینکه ژن محصول زرشک باید در استان 
حفظ شود یاد آور شد: نمایندگان مجلس به دنبال 
طرحی هستند که مانع خروج ژن این محصول از 
استان شود.الزم به یادآوری است خراسان جنوبی 
98 درصد تولید زرشک کشور را دارد اما تولید و 
صادرات آن با هم همخوانی ندارد و این موجب شده 
تا ارزش افزوده زیادی نصیب کشاورزان این استان که 
زحمات زیادی را در زمینه کاشت، داشت و برداشت 
این محصول دارند، نشود. کار برداشت زرشک در 
استان از اوایل مهر شروع و تا اواسط آبان به طول 
می انجامد و بنا بر گفته مسئوالن استانی ساالنه بیش 
از 40 هزار تن برداشت زرشک در این استان داریم.  
زرشک با نیاز کم به آبیاری، توانسته با شرایط خاک و 

آب شور این منطقه، خود را تطبیق دهد.

فضاهای مطالعه بر اساس نیاز
و جامعه هدف جانمایی شود

تسنیم- استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به میزان مراجعه کننده و امکان دسترسی هر چه 
بیشتر به کتابخانه ها فضاهای مطالعاتی در استان 
جانمایی شود. پرویزی در بازدید از کتابخانه مرکزی 
الغدیر و کتابخانه استاد سعیدی بیرجند اظهار کرد: 
دستگاه ها  از  بعضی  بالاستفاده  و  خالی  فضاهای 
روستاها  در  بالاستفاده  ورزشی  مکان های  مانند 
اشاره  با  وی  شود.  گرفته  به کار  منظور  این  برای 
به پیگیری احداث ساختمان مرکزی کتابخانه های 
استان تصریح کرد: باید هم زمان با فراهم کردن فضا 
در راستای مرکزیت دادن کتابخانه ها نیز به ابعاد و 
جانمایی این مکان از لحاظ دسترسی میزان مراجعه 
کننده و جامعه هدف توجه شود تا اعتباری که در 

این راستا هزینه می شود کمال بهره را مردم ببرند.

سهم آب طبس از کارون اختصاص یابد

معاون  نشست  در  طبس  جمعه  امام  ارغوانی- 
و  روحانیت  با  طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار 
بسیار  خشکسالی  مساله  کرد:  اظهار  اصوالگرایان 
به  نیاز  و عشق آباد  دیهوک  بخش  در  است  مهم 
باید  نیز  طبس  آب  و  دارد  بیشتری  پیگیری های 
مشکلش مرتفع شود و با وزیر نیرو صحبت هایی 
آب  سهمیه  که  است  شده  گرفته  مصوبه  و  شده 
طبس از رود کارون اختصاص یابد و امیدواریم با 
االسالم  اجرایی شود. حجت  زودتر  پیگیری الزم 
مهاجریان مهم ترین خواسته های مردم طبس بعد 
و  ویژه  فرمانداری  را  جنوبی  به خراسان  الحاق  از 
تفکیک حوزه انتخابیه بیان کرد و خاطرنشان کرد: 
تفکیک حوزه انتخابیه طبس و بشرویه باید انجام 
شود و نامه هایی به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده 
و پیگیر این موضوع هستم و این مهم باید طبق 
به تصویب  نماینده در محلس  افزایش 20  قانون 

برسد و تاخیر در این موضوع مناسب نیست.

پوستر نمایشگاه “میراث عاشورا
در قاب عکس” رونمایی شد

عاشورا  “میراث  نمایشگاه  پوستر  مقدم-  دادرس 
و  معاونین  کل،  مدیر  با حضور  قاب عکس”  در 
مسئولین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و  رونمایی شد  دیروز  استان صبح  و گردشگری 

این نمایشگاه رسمًا کار خود راآغاز کرد. رمضانی 
گفت:  مراسم  این  در  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
2۶۳ عکاس با ارسال 2449 اثر به دبیرخانه، در 

این نمایشگاه شرکت کردند.

۳۳ مشاور مذهبی به مدارس
شهرستان بیرجند اعزام می شوند

شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  مهر- 
مدارس  به  مذهبی  مشاور   ۳۳ اعزام  از  بیرجند 
داد.  خبر  جاری  سال  طی  شهرستان  دخترانه 
حجت االسالم ابوالقاسم لطفی با بیان اینکه اعزام 
استان  سطح  دخترانه  مدارس  به  تنها  مشاوران 
انجام می شود، افزود: هر مشاور مذهبی ۵0 ساعت 

در مدارس به تبیین احکام دینی خواهد پرداخت.

 بازدید از مراکز فنی و حرفه ای برای 
گرایش به این حرفه ها انگیزه ایجاد می کند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان گفت: بازدید 
انگیزه ای  حرفه ای  و  فنی  مراکز  و  کارگاه ها  از 

از  و  می کند  ایجاد  حرفه ها  این  به  گرایش  برای 
استان کم  در  تولیدات کشاورزی  آنجا که درصد 
است بنابراین باید درصد امکانات فنی و حرفه ای 
و صنعت بیشتر باشد. آیت ا... عبادی در دیدار با 
استان  حرفه ای  و  فنی  حوزه  فعاالن  و  مدیرکل 
تأمین  نیروی الزم  باید  این راستا  اظهار کرد: در 
شود و خانواده توجیه شوند و آموزشگاه ها و مراکز 
آموزشی در این زمینه همکاری کنند  تا جوانان به 

سمت رشته های فنی بیشتر تمایل پیدا کنند.

 خراسان جنوبی رتبه چهارم اجراي
طرح هاي ارتقاي ایمنی عابران پیاده

در راه ها را کسب  کرد

مالئی- مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي 
تلفات حوادث  آمار  انتشار  به  باتوجه   : عنوان کرد 
رانندگی در شش ماهه  گذشته و با ارزیابی وضع 
آماري ایمنی کاربران جاده اي و عملکرد استان ها 
در این زمینه، خراسان جنوبی در کشور رتبه چهارم 
اجراي طرح هاي ارتقاي ایمنی عابران پیاده در راه 
ها را کسب  کرد. شهامت با اشاره به اینکه سهم 
۳0 درصدي تلفات گروه هاي آسیب پذیر در راه 
ها شامل عابرین پیاده و راکبین دوچرخه و موتور 
تلفات  گذشته،  سال  در  افزود:  شوند  می  سیکلت 
سیکلت  موتور  راکبین  و  درصد  پیاده 44  عابرین 
10 درصد کاهش داشته است. وی بیان کرد: این 
کاهش ها نتیجه بهبود نظارت بر ترافیک جاده اي، 
همکاري مردم در رعایت ایمنی و اجراي طرحهاي 
ایمن سازي در نقاط حادثه خیز استان بوده است که 
در صورت تخصیص یافتن اعتبارات مناسب امسال 

اثر گذاري بیشتري خواهد داشت.

استان به عطر شهدا معطر می شود

نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  جانشین  تسنیم- 
حضور  اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع  ارزش های 
شهدا برای ما برکات زیادی دارد گفت: خراسان 
جنوبی به عطر شهدا معطر می شود و ۶ آذر ماه 
استان می شوند. سرهنگ  وارد  گمنام  سه شهید 
استقبال،  برنامه ریزی  جلسه  در  برازنده مقدم 
تشییع و تدفین شهدای گمنام عنوان کرد: پیکر 
پاک این شهیدان ساعت 7:۳0 دقیقه روز ششم 
آذرماه وارد فرودگاه بیرجند شده و 8:۳0 دقیقه به 

سمت حسینیه جماران تشییع می شود.

 پرداخت ۵۵۰ کمک هزینه ازدواج
به بیمه شدگان استان

مهر- مدیرکل تأمین اجتماعی از پرداخت ۵۵0 
کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تحت پوشش 
این سازمان از ابتدای سال جاری خبر داد. درویشی 
با اشاره به اینکه میزان کمک هزینه ازدواج برابر 
با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است، 
این مبلغ جمع دریافتی  بیان کرد: برای محاسبه 
بیمه شده در آخرین دو سال قبل از ازدواج بر عدد 
درصورتی که  داد:  ادامه  وی  می شود.  تقسیم   24
حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در 
پرداخت  قابل  مبلغ  باشد  ازدواج  عقد  وقوع  زمان 

معادل حداقل مذکور خواهد بود.

کمپ ترک اعتیاد
در شهرستان درمیان ایجاد شود

که  آنجایی  از  گفت:  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
این  در  آسیب پذیر  افراد  و  آسیب پذیر  روستاهای 
شهرستان زیاد است و کلینیک ها ظرفیت محدودی 
دارند باید کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان ایجاد 
هماهنگی  و  فرعی  شورای  در  بشیری زاده  شود. 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان درمیان اظهار کرد: 
کنترل مرزها به صورت دقیق انجام می شود و از 
بین  فرعی  مسیر  درمیان  شهرستان  که  آنجایی 
طریق  از  مخدر  مواد  است  نهبندان  و  سربیشه 

کوله بری و به صورت خرده فروشی حمل می شود.

۲۵ پروژه محرومیت زدایی هفته بسیج
در استان افتتاح می شود

سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  تسنیم- 
با هفته بسیج 2۵  انصارالرضا)ع( گفت: همزمان 
استانی  پروژه   1۳ شامل  محرومیت زدایی  پروژه 
سپاه  پروژه   12 و  اعتبار  تومان  میلیون   480 با 
تومان  میلیون  اعتبار 280  با  کوثر  قرب  قرارگاه 
مهم ترین  اسماعیلی  سرهنگ  می شود.  افتتاح 
را  بسیج  هفته  از  روز  اولین  در  محوری  برنامه 
اربعین حسینی  راهپیمایی  برگزاری  مشارکت در 
دانست و افزود: این برنامه در شهرستان بیرجند از 
ساعت 8:۳0 دقیقه صبح از میدان آزادی به سمت 

امامزادگان باقریه آغاز می شود.

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون   - کاری 
از دستگاه های  آهن شرق  راه  طبس گفت: 
ویژه شهرستان است که در سند توسعه نیز راه 

آهن را ویژه می بینیم.
سید مهدی طالیی در دیدار مدیر راه آهن 
شرق تصریح کرد: نگاه به پروژه ها هزینه ای 
است اما دید نسبت به راه آهن سرمایه است و 
دولت از سرمایه گذاری در این بخش مطمئن 
اینکه ظرفیت خوبی  بیان  با  است. طالیی  
در راه آهن وجود دارد افزود: این اداره کل از 
دستگاه های ویژه و خاص شهرستان است 
که در سند توسعه نیز بحث راه آهن را ویژه 
و خاص می بینیم. وی در خصوص احداث 
بندر خشک راه آهن را یکی از مزیت های 
شهرستان عنوان کرد و اشاره نیز به ظرفیت 

های  منابع جوار ریلی داشت.
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس عنوان 

کرد: با توجه به بسته های حمایتی ارزشمندی 
که دولت برای حمل و نقل در نظر گرفته است 
الزم است این منابع به سمت بخش خصوصی 

هدایت شود تا از این ظرفیت به شکل مناسب 
استفاده شود.

مدیر کل راه آهن شرق نیز در این دیدار 
ضمن اعالم همبستگی، همیاری و تعامل با 
فرماندار جدید طبس بیان کرد: این اداره کل 

بزرگترین منطقه ریلی کشور است که از بافق 
شروع شده و تا کاشمر ادامه دارد که در سه 

استان واقع شده است.

کل  اداره  این  بارگیری  سوم  رتبه  به  وی 
در بین مناطق 19 گانه راه آهن اشاره و ابراز 
امیدواری کرد و به زودی به رتبه اول بارگیری 
برسیم. محمد ابراهیم اقبالی ادامه داد: راه آهن 
که  بود  آهن  راه  کل  اداره  هجدهمین  شرق 

احداث شد و از سابقه بسیار باالیی برخوردار 
نیست ولی تا این لحظه با توجه به قدمت کم 
عملکرد بسیار خوبی در زمینه های مختلف از 
جمله حمل بار و مسافر داشته و توانسته است از 

ادارات کل با قدمت باال پیشی بگیرد.
واگن   ۳۵0 روزانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بارگیری در این منطقه انجام می شود؛ افزود: 
در این منطقه بارهای کک ، زغالسنگ وسنگ 

آهن بارگیری و حمل می شود .
مدیر کل راه آهن شرق گفت: معدن مزین 
و نیز در حال تکوین است که صحبت های 
اولیه درباره بار آن معدن انجام شده است که 
تحول بزرگی در حجم بارهای این اداره کل 

ایجاد خواهد شد.
اقبالی درباره قطارهای مسافری اداره کل نیز 
عنوان کرد: قطارهای محلی طبس -  تهران، 
طبس - مشهد، خواف - تهران و بالعکس و 

قطارهای عبوری از  مشهد به یزد، بندرعباس، 
اصفهان،کرمان و شیراز را داریم که در تمامی 
نظر  در  نیز  برای طبس  قطارها سهمیه  این 
گرفته شده است. وی ادامه داد: برنامه داریم 
نیز  را  اردکان  از مسیر  تهران  قطار طبس - 
راه اندازی کنیم که 4 ساعت مسیر کوتاه تر 
می شود که این امر  با توجه به ترافیک باال، 
مستلزم دو خطه شدن مسیر می باشد. رضا 
شرقی معاون فنی و زیربنایی راه آهن شرق 
نیز با بیان پروژه های در حال احداث در این 
اداره کل به اجرای پروژه نت، دو خطه شدن 
مسیر و پیگیری در خصوص افزایش سرعت 
و ایمنی بیشتر قطارها اشاره کرد. سید مهدی 
میرزاده رئیس پلیس راه آهن شرق نیز انتصاب 
طالیی را به عنوان معاون استاندار و فرماندار 
ویژه طبس تبریک گفته و در خصوص هرگونه 

همکاری اعالم آمادگی کرد.

مدیر کل راه آهن شرق کشور:

راه آهن طبس بزرگترین منطقه ریلی شرق  کشور

نهبندان  مردم  نماینده  نظرافضلی  مالئی- 
و سربیشه در مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: با ساخت پادگان در نهبندان جمعیتی اعم 
از پرسنل، نیرو های خدمتی و سربازان که بالغ 
بر 10 هزار نفر می شوند در  این شهرستان 
ساکن خواهند شد که موجب توسعه شهرستان، 
رشد اقتصادی مردم و ارتقای امنیت مرز خواهد 
شد. سال 78 درسفر مقام معظم رهبری به 
نهبندان ۶0 میلیارد تومان اعتبار برای رونق 
نیروی  پادگان  ساخت  و  شهرستان  این 
گذشت  با  که  کردند  مصوب  ارتش  زمینی 
تومان  میلیارد   ۳0 دستور  این  از  1۵سال 
اختصاص داده شده و امسال هم اختصاصی 
نداشته است. برای اینکه از آخرین خبرهای 
)نظر  با  شویم  مطلع  پادگان  ساخت  درباره 
افضلی( نماینده مردم نهبندان و سربیشه در 

مجلس شورای اسالمی گفتگو کردیم.

سردار  با  که  خود  پیگیری  آخرین  از  وی 
ارتش  زمینی  نیروی  مهندسی  معاون  باقری 
با  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  است  داشته  کشور 
گذشت 1۵ سال همچنان مردم نهبندان منتظر 

عملیاتی شدن مصوبات سفر هستند.

شهرستان به تعهدات خود
عمل کرده است

اینکه  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
این  برای  خود  اعتباری  منابع  از  شهرستان 
گفت:  است  نظرگرفته  در  ردیفی  پادگان 
کشی،  فنس  چاه،  حفر  شهرستان  تعهدات 

لوله کشی بوده که انجام شده است.
از  را  لوله کشی آب شرب  افضلی برق و 
نیاز های این پادگان دانست و تاکید کرد: دو 
نیروی  مهندسی  معاون  باقری  با  پیش  روز 

وی   که  کردم  گفتگو  کشور  ارتش  زمینی 
های  خانه  ساخت  برای  زمین  ۵00قطعه 
گفته  افزود:  وی  کرد.  درخواست  سازمانی 
شده  ساخته  سوله   4 تاکنون  باقری  سردار 
برای  تومان  ۶00میلیون  میلیارد  یک  و 
پادگان هزینه کرده اند. این نماینده مجلس 
اعم  جمعیتی  پادگان  ساخت  با  کرد:  تاکید 
سربازان  و  خدمتی  های  نیرو   ، پرسنل  از 
این  در   شوند  می  نفر  10هزار  بر  بالغ  که 
موجب  که  شد  خواهند  ساکن  شهرستان 
و  مردم  اقتصادی  رشد   ، شهرستان  توسعه 

ارتقای امنیت مرز خواهد شد.

ساخت پادگان 15ساله
100میلیارد تومان اعتبار می خواهد

افضلی به سفر ماه گذشته معاون سازمان 

گذشته  ماه  کشور  دارایی  و  اقتصادی  امور 
ساخت  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  نهبندان  به 
اعتبار  تومان  نیازمند100میلیارد  پادگان 
جد  به طور  باید  استان  مسئوالن  که  است 

پیگیرتامین این اعتبار باشند.
دو  مبلغ  این  تامین  برای  کرد:  بیان  وی 
روش وجود دارد یکی از منابع داخلی ارتش 
اعتباری  ردیف  آن که  دیگر  و  استفاده شود 
ملی گرفته شود تا هر چه سریعتر این موضوع 
محقق شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: 
هم استاندار قبلی و هم استاندار فعلی بارها 
صالحی  و  ملی  امنیت  دبیرکل  شمخانی  با 
فرماندهی کل ارتش  مکاتبه کرده اند که این 

موضوع نیاز به پیگیری بیشتر دارد.
که  است  قرار  کرد:  خاطرنشان  افضلی 
کارهایی   آخرین  از  امروز  نهبندان  فرماندار 
که در پادگان انجام شده برای من گزارشی 

بفرستند تا با امور حقوقی کمیسیون امنیت 
ملی در مجلس در این باره صحبت کنم.

نوبخت خلف وعده کرد

مشکالت  پیگیری  وعده  به  توجه  با 
استان که نوبخت در پاسخ به سواالت آوا 
مشترک  جلسه  از  مطبوعات  نمایشگاه  در 
نظر  از  بود،  داده  خبر  استان  نمایندگان  با 
جویا  جلسه  این  برگزاری  درباره  افضلی 
مجمع  جلسه  داد:  پاسخ  وی  که  شدم 
جلسه  اما  شد  برگزار  مجلس  نمایندگان 
تا  و  نشد  برگزار  نوبخت  با  شنبه  مشترک 

این لحظه به ما وقت نداده اند. 

با  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
این  در  باران  کمی  و  خشکسالی  به  توجه 
است  قطره ای  آبیاری  راه  بهترین  منطقه 
گفت: اگر کشاورزان اراضی خود را یکپارچه 

کنند بهره وری آنها افزایش می یابد.
به گزارش تسنیم، سید علی اکبر پرویزی 
زعفران  مزارع  از  بازدید  در  دیروز  صبح 
راه  تنها  کرد:  اظهار  سرایان  شهرستان 
امکانات  ایجاد  آبی  منابع  حفظ  برای  چاره 
و بهره برداری مناسب از منابع آبی است که 

باید مردم در این راستا همکاری کنند.
را  خود  اراضی  کشاورزان  اگر  افزود:  وی 
آنها  بهره وری  حتم  طور  به  کنند  یکپارچه 
افزایش خواهد داشت و اگر در این راستا مردم 
استانداری  باشند  نداشته  مناسبی  مالی  توان 
خراسان جنوبی برای اجرای آبیاری قطره ای 

آمادگی کمک و همکاری دارد.

استاندار با بیان اینکه آینده استان در گروه 
بهر ه برداری درست از منابع آبی منطقه است 

جهاد  و  مردم  همکاری  و  کمک  با  گفت:  
کشاورزی دولت تا 8۵ درصد هزینه ها را در 
قبال کمک های بالعوض تأمین و پرداخت 
می کند. پرویزی افزود: یکی از مناسب ترین 

اجرای  منطقه  این  در  آبیاری  برای  راه ها 
سیستم آبیاری قطره ای است زیرا با توجه به 

شرایط منطقه آبیاری بارانی جوابگو نیست.
وضعیت  حاضر  زمان  در  کرد:  اظهار  وی 
بارندگی در خراسان جنوبی نامناسب است و 
نظام، دولت و مجلس کار زیادی نمی توانند 

گفت:  استاندار  دهند.  انجام  زمینه  این  در 
وجود  و  بارندگی  میزان  کاهش  به  توجه  با 
از  خشکسالی های 18 ساله در شرق کشور 
تنها  جنوبی،  خراسان  استان های  در  جمله 
راه نجات آموزش و حفظ سطح زیر کشت 
موجود و افزایش تولید در واحد سطح است.

روش های آبیاری نوین و بازاریابی
تکلیف مهم اقتصاد مقاومتی

در بخش کشاورزی است

مزارع  از  بازدید  در  همچنین  استاندار 
اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  زرشک 
کشاورزان  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
گفت:  است  بازی  دالل  استان  دامداران  و 
روش های آبیاری نوین و بازاریابی و فروش 
اقتصاد  بخش  در  مهم  تکلیف  محصوالت 

افزود:  پرویزی  است.  کشاورزی  مقاومتی 
جنوبی  خراسان  کشاورزان  حاضر  حال  در 
به دلیل اینکه مکان مناسبی برای نگهداری 
محصول خود ندارند، ناچارند محصول خود 

را به نصف قیمت بفروشند.
تا  فراهم شود  اگر شرایط  بیان کرد:  وی 
کشاورزان بتوانند در زمان مناسب محصول 
خود را برداشت و نگهداری کنند و در زمان 
درآمد  کنند  عرضه  بازار  به  آن  مناسب 

پایداری برای آنها ایجاد می شود.
استاندار عنوان کرد: 10 درصد از اعتبارات 
و  کشاورزی  بخش  به  ملی  توسعه  صندوق 
ستاد  در  که  است  یافته  تخصیص  صنعت 
صندوق،  امنای  هیئت  و  مقاومتی  اقتصاد 
کم  محروم  استانهای  مخصوص  سهمیه ای 
برخوردار در نظر گرفته شده و تالش می کنیم 

تا بتوانیم  این اعتبارات را جذب کنیم.

ساخت پادگان 10هزار نفر را وارد نهبندان می کند

خداقوت استاندار به کشاورزان

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان کرد:

در بازدید از مزارع زعفران و باغات زرشک استان انجام شد ؛

پرویزی: افزایش بهره وری کشاورزی خراسان جنوبی در گرو یکپارچه سازی اراضی است

برگزاری همایش مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
قوسی- پیش از ظهر دیروز همایش مبارزه 
با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در هنرستان 
عصرانقالب بیرجند برگزار شد. تهامی رییس 
اجتماعی  های  آسیب  برابر  در  مراقبت  اداره 
آموزش و پروش استان اظهار کرد: در ارتباط 
با آسیب های اجتماعی و اهمیت آن، از سوی 
وزارت آموزش و پرورش 22 الی 28 آبان به 
های  آسیب  و  اعتیاد  با  مبارزه  هفته  عنوان 
راستا  در همین  است.  معرفی شده  اجتماعی 
فعالیت هایی در مدارس استان اجرا می شود. 

همایش مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
یکی از این برنامه هاست که به طور نمادین 
در یکی از مدارس همه شهرستان های استان 
اجرا می شود. وی ادامه داد: عالوه بر آن در این 
هفته میثاق نامه ای در روز 24 آبان در مراسم 
صبحگاه مدارس استان قرائت شد. همچنین 
دانش  والدین،  ویژه  آموزشی  های  کارگاه 
آموزان و کارکنان، نمایشگاه های سیار، تهیه 
بروشور  تهیه  فرهنگی-آموزشی،  های  بسته 
راهیپمایی  اجرای  آموزشی،  های  پمفلت  و 

عمومی و غبارروبی مزار شهدا از دیگر برنامه 
های این هفته می باشد. وی در مورد اهداف 
فعالیتهای صورت گرفته توضیح داد: آشنایی 
دانش آموزان، اولیا و کارکنان با خطرات پیش 
روی جامعه دانش آموزی برای پیشگیری از 
وقوع آسیب های اجتماعی هدف عمده این 

فعالیت هاست. 

 130 میلیون تومان اعتبار
برای مدارس رشدمدار

گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان  تهامی 
مدارس  در  پیشگیرانه  های  طرح  اجرای 
رشدمدار استان 10 درصد بوده است که امسال 
به 40 درصد ارتقا پیدا کرده است. طرح های 
پیشگیرانه شامل مدرسه عاری از خطر، مهارت 
های مقابله ای، مهارت های مراقبت از خود و 
موضوعات اجتماع محور می باشد. اعتبار این 
طرح از دو محِل وزرات آموزش و پرورش و 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تامین 
میلیون   1۳0 اول  مرحله  در  که  شود  می 

است.  شده  داده  رشدمدار  مدارس  به  تومان 
مدارسی  رشدمدار،  مدارس  داد:  توضیح  وی 
هستند که احساس می شود نیاز بیشتری به 
فعالیت های پیشگیرانه با آسیب های اجتماعی 
دارند. تهامی خبر داد: ششمین جشنواره دانش 
پیشگیری  محوریت  با  سالم  نوجوان  آموزان 
از اعتیاد، خشونت و دخانیات در قالب مقاله، 
روزنامه دیواری، نقاشی، فیلم کوتاه، عکس و 
ایده پردازی بین همه دانش آموزان استان در 

پایان سال برگزار خواهد شد. 
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ذوالنور: پول های آزاد شده از برجام 
صرف هزینه های انتخاباتی نشود

نماینده قم نسبت به استفاده از اعتبارات آزاد شده 
راستای  در  انتخابات  آستانه  در  برجام  نتیجه  در 
جلب آرا هشدار داد. ذوالنور اظهار کرد: آقای رئیس 
جمهور برای بیان موفقیت های برجام مرتب اعالم 
می کند تحریم ها برداشته شده و مدیریت اعتبارات 
مان را در خارج از کشور در اختیار داریم و فروش 
نفت مان به ۴ برابر افزایش یافته است. اگر چنین 
آمارهایی درست است که باید درست باشد، چرا در 
اعتبارات ادارات و سازمان های ما تغییری مشاهده 
نمی شود. وی ادامه داد: نکند خدای ناکرده این 
پول ها برای حل مشکل بیکاری هزینه نمی شود، 
بلکه در آستانه انتخابات با اقدامات خاصی صرفاً در 

جهت جلب آرا استفاده می شود.

تقدیر تایمز اسرائیل از اقدام زیباکالم

روزنامه »تایمز اسرائیل« از اقدام »صادق زیباکالم« 
در خودداری از لگدکردن پرچم رژیم اشغالگر قدس 
در ورودی یکی از دانشگاه ها به گرمی استقبال و 
آن را تقابل با سیاست های ایرانی اسالمی دانست. 
این سایت صهیونیستی با اشاره به فیلم های مربوط 
به تالش وی برای دور زدن و حتی باال رفتن از 
نرده های راه پله آن هم فقط برای قدم نگذاشتن 
بر روی پرچم رژیم های استکباری، تصریح کرد: از 
نظر او آتش زدن و یا قدم گذاشتن بر روی پرچم 

کشورهای دیگر اشتباه است.

برخی دولتی ها چراغ خاموش منتقدان 
آقای روحانی را تهدید می کنند

رئیس ستاد اقوام ایرانی حسن روحانی در انتخابات 
سایبری  تیم های  استان ها  در  گفت:   ۹۲ سال 
ترور  به  و  شده اند  درست  جعلی  پروفایل های  با 
می پردازند.  دولت  منتقدان  تهدید  و  شخصیتی 
دو  به  اصالح طلبان  اینکه  بیان  با  رضایی  محمد 
دسته دولت  طلب و اصالح  طلبان میانه در شرایط 
دولت طلبان  کرد:  تصریح  می شوند،  تقسیم  فعلی 
جبهه اصالحات تمایل به حمایت از روحانی دارند، 
آرمان های  به  دنبال  که  میانه  اصالح طلبان  اما 
ما  افزود:   وی  دارند.  دیگری  دیدگاه  هستند  خود 
ردیابی کرده ایم که برخی از مسئوالن دولتی چراغ 

خاموش منتقدان را تهدید می کنند.

سید حسن خمینی برنامه ای 
برای انتخابات ریاست جمهوری دارد؟

نوه امام خمینی )ره( در پاسخ به سوالی در مورد 
انتخابات  در  خمینی  حسن  سید  نامزدی  احتمال 
آتی ریاست جمهوری، گفت: نظر اجماعی ما برای 
انتخابات ۹6، حسن روحانی است. نعیمه اشراقی 
ریاست  انتخابات  برای  افزود: سید حسن خمینی 

بازدید استاندار از مزارع زعفران استان    عکس: روابط عمومی استانداریعکس روز جمهوری سال ۹6 برنامه ای ندارد.

پاسخ ابراهیمی به علت خوشحالی 
اصولگرایان از پیروزی ترامپ

خصوص  در  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو 
خوشحالی برخی جریان های اصولگرا از پیروزی 
ایران هم برخی خوشحالند  اگر در  ترامپ گفت: 
که  شکوهی  و  اقتدار  آن  که  است  این  برای 
و  ندارد  واقعیت  دادند،  می  نشان  ها  آمریکایی 
آمریکا آن توان و ابرقدرتی که قبال مدعی آن بود 
 را از دست داده و خوشحالی آنها به این معناست.

توسط  برجام  کردن  پاره  خصوص  در  ابراهیمی 
وفایی  بی  با  هم  برجام  آینده  افزود:  نیز  ترامپ 
تا  آمریکایی ها مسلم است. مگر  و عهد شکنی 
به حال چه سودی از برجام بردیم. من معتقدم در 
برجام آنچه ما توقع داشتیم، حاصل نشد و عهد 
شکنی دشمنان ما کاری کرده طعم شیرین برجام 

به کام ما نباشد. 

سخنگوی وزارت خارجه: حضور عناصر 
طالبان در ایران بی پایه و اساس است

 سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای
وزارت خارجه در واکنش به انتشار اخباری در برخی 
از رسانه های افغانستان مبنی بر حضور  تعدادی 
از رهبران طالبان در ایران و همکاری ایران با آنها 
اظهار کرد: حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه 
و اساس است و روابط ایران با افغانستان بر اساس 

دولت محوری تعریف شده است.

ترامپ: جزئیات طرح هایم برای نابودسازی 
تروریست های داعش را فاش نمی کنم 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت: 
طرح هایی برای مقابله با تروریسم دارد اما حاضر 
به افشای جزئیات آن نشد. ترامپ افزود: جزئیات 
نابودسازی داعش را فاش نمی  طرح هایم برای 
کنم، من مثل اشخاصی نیستم که قبل از آغاز نبرد 
موصل طرح هایشان را گفتند و االن می گویند 
این نبرد آسان نیست. پایگاه اینترنتی شاشه نیوز 
اعالم طرح های  ترامپ گزارش کرد:  از  نقل  به 
باعث شد  آغاز آن  از  قبل  ماه  نبرد موصل چهار 
سرکردگان داعشی از این شهر خارج شوند، لذا من 

درباره طرح هایم علیه داعش سخن نمی گویم.

اوباما : به ترامپ گفتم فعالیت تبلیغاتی
 با رئیس جمهور بودن فرق دارد

که  گفته  او  به  ترامپ  با  دیدار  در  گفت:  اوباما 
فرق  بودن  جمهور  رئیس  با  تبلیغاتی  »فعالیت 
دارد.« وی درباره توافق اتمی ایران نیز اظهار کرد: 
»برخی منتقد آن بودند و می گفتند که ایران از آن 
پیروی نمی کند. چرا باید توافقی را که درست اجرا 
می شود تغییر دهیم.« رئیس جمهور آمریکا افزود: 
به خاطر داشته باشید که این توافق فقط بین ما و 
به  برجام خارج شویم  از  ما  اگر  ایرانی ها نیست. 
معنای آن خواهد بود که باید کشورهای اروپایی، 

یا روسیه و چین را تحریم کنیم.

جای امثال توکلی در این مجلس خالی است

دلیل  به  اینکه  بیان  با  مجلس،  امید  فراکسیون  عضو 
برادران  از حضور برخی  انتخابات  قانون  نارسایی های 
ایم،  شده  محروم  مجلس  این  در  دلسوز  و  باتجربه 
گفت: جای برادرانی مانند احمد توکلی در این مجلس 
انتخاباتی ما  اگر نظام  افزود:  الیاس حضرتی  خالیست. 
حزبی بود آنها هم می توانستند از ۳۰ درصد رای و اقبال مردم، تعدادی افراد 

پخته و باتجربه را وارد مجلس شورای اسالمی کنند.

تهدید ترامپ به پاره کردن برجام مثل تهدید احمدی نژاد به پاره کردن قطعنامه هاست
 

فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نباید گرفتار تحلیل های سنتی درباره انتخابات آمریکا و ایران شویم؛ تحلیل سنتی این 
است که می گویند اگر در انتخابات کشور دشمن، یک جناح تندرو روی کار بیاید، در کشور ما نیز یک جریان تندرو انتخاب می شود. باید توجه 
داشت که قدرت آمریکا هرگز به اندازه قدرت آنها در سال ۲۰۰۰ که بوِش پسر آن را نمایندگي مي کرد، نیست و این، حقیقتي غیر قابل انکار است. 
نه احمدي نژاد توانست قطعنامه ها را پاره کند، نه ترامپ مي تواند برجام را پاره کند؛ تهدید هاي ترامپ هم درباره پاره کردن برجام، شبیه تهدیدهاي 

احمدي نژاد درباره پاره کردن قطعنامه هاي بین المللي است . احمدي نژاد و ترامپ، این توان و امکان را ندارند که این قرارداد بین المللي را نادیده بگیرند و پاره کنند.

معاون رئیس جمهور: دنبال سیاسی کاری نیستیم

معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: ما تالش کردیم 
حوزه زنان و خانواده را از سیاسی کاری و درگیر حاشیه 
شدن دور کنیم، البته خیلی ها می خواهند ما را درگیر 
حاشیه ها کنند تا از ماموریت های اصلی خود باز بمانیم، 
بعضا هم موفق بودند اما در مجموع از نتیجه دلخواه خود 
بازماندند. موالوردی همچنین درباره نحوه روی کارآمدنش در دولت نیز گفت: 

بدون رانت خاصی و بدون اتکا به رابطه سببی و نسبی منصوب شده ام.

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
گفت: افرادی که تعامل را طوری معنا 
دست  از  را  چیزی  باید  که  می کردند 
دهیم تا چیزی به دست آوریم، اکنون 
در صرف فعل به »دست آوردن« دچار 
داد:  ادامه  جلیلی  سعید  شده اند!  لکنت 
آمریکا  منطق  در  برد-برد  معنای 
اما  باشد  بردی  ایران  برای  اگر  یعنی 
از  باید  نباشد  کدخدا  برای  برد  همراه 
از  دشمن  و هدف  کرد  نظر  آن صرف 
است  بردهایی  از  نظر  صرف   ۲ برجام 

که به ضرر کدخداست.
اقتصاد  در  برد-برد  داد:  ادامه  وی 
تعامل  در  ملی  اقتصاد  محوریت  یعنی 
ملی؛  منافع  کردن  دنبال  و  جهان  با 
کدخداهای  نامشروع  منافع  با  چه  اگر 

باشد! تضاد  در  بین المللی 
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ادامه 
از تعامل یعنی تنظیم  داد: هدف آمریکا 

مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با 
محوریت آمریکا. یعنی آمریکا بگوید چه 
چیز بخرید یا نخرید! با چه کسی معامله 

بکنید یا نکنید!

وی تاکید کرد: افرادی تعامل را این گونه 
معنا می کردند که باید چیزی را از دست 
و  بیاوریم  دست  به  را  چیزی  تا  بدهیم 

سپس فاز اول را که از دست دادن بود به 
سرعت به انجام رساندند. فعل از »دست 
دادن« برای گذشته و حال و آینده صرف 
فعل »به دست  امروز در صرف  اما  شد 

آوردن« دچار لکنت شده اند!
که  کسانی  کرد:  نشان  خاطر  جلیلی 
می گفتند چرا خودمان را از ظرفیت های 

غرب محروم کنیم امروز باید پاسخ دهند 
محروم  داخل  های  ظرفیت  از  باید  چرا 
باشیم؟ عضو مجمع تشخیص مصلحت 
با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  نظام 
بیان اینکه مهمتر از مفاد برجام »تجربه 
امروز  است  خوب  گفت:  است،  برجام« 
دانشگاه های  در  خوانی«  »برجام  سیر 
تجربه  بر  دقت  با  تا  بیفتد  راه  به  کشور 
بتوانیم منافع کشور  به دست آمده بهتر 
آمریکایی ها  افزود:  وی  کنیم.  تامین  را 
می خواهیم  می گفتند،  برجام  از  قبل  که 
تحریم های فلج کننده علیه ایران وضع 
 7۳ امروز  به  تا  برجام  از  پس  کنیم، 
طرح و بیانیه علیه ایران به کنگره ارائه 
و  است  پسابرجام  واقعیات  اینها  داده اند! 
خارجی  سیاست  می گویند  که  کسانی 
عرصه واقع نگری است باید این واقعیات 
واقعیت های سیاست  اینها  زیرا  ببینند  را 

خارجی آمریکاست.

سعید جلیلی: تجربه برجام مهم تر از خود برجام است

نحوه فروشتوضیحاتآدرس قیمت پایه - ریالاعیان )متر مربع(عرصه )متر مربع(نوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف
ماشین آالت کارخانه بسته بندی 1

گوشت
برای بازدید به دایره پشتیبانی منطقه بیرجند - شهرک صنعتی733/500/000------

مراجعه نمایید
50 درصد نقد

 الباقی 36 قسط متوالی
قطعه 4050 از بلوک صنایع 2

شیمیایی )سروشان پلیمر سابق(
کارخانه 7/120/000/000 47301600صنعتی

ماشین آالت 
2/327/200/000

بیرجند - شهرک صنعتی  
خیابان پویندگان 4- قطعه 4050 

از بلوک صنایع شیمیایی

محل طرح واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی 
می باشد و متقاضی می بایست شرایط شرکت 
شهرکهای صنعتی را برای جانشینی دارا باشد

20 درصد نقد
 الباقی 36 قسط متوالی

کارخانه تولید بدنه موتور )پالک 3 
ثبتی 23 فرعی از 1584 فرعی(

کارخانه 3746/472459/42صنعتی
5/264/434/350

بیرجند - شهرک صنعتی 
 بلوار تالش شرقی 6

کارخانه 50 درصد نقد کارخانه تولید بدنه موتور سیکلت
الباقی 36 قسط متوالی

ماشین آالت کارخانه تولید 4
بدنه موتور

ماشین آالت------
2/469/000/000

بیرجند - شهرک صنعتی 
 بلوار تالش شرقی 6

ماشین آالت موجود در کارخانه به شرح 
ذیل:

ماشین آالت به صورت 
نقدی

ارزش به ریالتعدادنام و مشخصاتردیف
1490/000/000دستگاه پرس هیدرولیک به ظرفیت 500 تن با الکتروموتور چینی  hp  40به ابعاد 4×1×2 متر همراه با سیستم هیدرولیک و سایر متعلقات جانبی 1
1180/000/000دستگاه پرس هیدرولیک 250 تن - ابعاد کلی m 4×1×20 /1 –  بدون الکتروموتور – با شاسی، مجموعه  هیدرولیک و تجهیزات ناقص2
1100/000/000دستگاه پرس هیدرولیک 150 تن- ابعاد کلی m 3×1×1– توان الکتروموتور  HP 10 – با شاسی، مجموعه  هیدرولیک و تجهیزات ناقص3
2210/000/000دستگاه جوش اتومات مستعمل ویژه جوشکاری رام شاسی با موتور گیربکس، جک پنیوماتیک و سایر متعلقات4
945/000/000دستگاه جوش مستعمل 630-250 آمپر با مارک خزر ترانسفو5
1150/000/000سیستم رنگ پودری الکترواستانیک شامل : گان پاشش مارک ESTA - OMEGA2000 – اتاق رنگ به ابعاد 3×2×2 متر – مجموعه جت فیلتر- کوره پخت اتومات با واگن مربوطه و سایر متعلقات جانبی6
115/000/000دستگاه پرس ضربه ای 10 تن به ابعاد m 2×0/5×1 فیکس شده به ستون7
214/000/000دستگاه نقطه جوش مستعمل با  مارک های کاترانس و الکتروابتکار8
36/000/000دستگاه نقطه جوش مستعمل و ناقص با مارک ابتکار9
2280/000/000دستگاه جرثقیل سقفی برقی مستعمل به ظرفیت 5 تن با جابجایی عرضی 12 متر و کورس حرکت 50 متر همراه با ریل و شاسی و سایر متعلقات جانبی 10
13/000/000دستگاه کمپرسور مستعمل دو پیستونی با مخزن 200 لیتری11
327/000/0000دستگاه اره آتشی مستعمل یک تیغ، دو تیغ و سه تیغ12
13BEKA-MAK 120/000/000دستگاه اره  لنگ مستعمل با مارک
انواع قالب مربوط به شاسی موتور سیکلت CG225 - از جنس فوالد آلیاژی SPK شامل قالب های رام، دو شاخه عقب، میل جلو، گلویی، کلیه بست ها، جک وسط، جک پهلو، فیکسچر و سایر قسمت ها14

 جمعا 46 دست قالب متوسط، کوچک و بزرگ
--75/000/000

152×0/5×1/5 m 112/000/000دستگاه گردبر ساخت ماشین سازی آریا – ابعاد
110/000/000دستگاه اره لنگ اسقاطی16
1760 mm 2532 سریال 1177/6- قطر سوراخکاریN-K&W  160/000/000دریل رادیال مدل
125/000/000دستگاه گیوتین 2 میل بر- 2/5 متری ساخت شرکت ماشین سازی پایا برش18
19MACC و  THOMAS 224/000/000دستگاه اره آهن بر با مارک های
218/000/000مخازن ذخیره 5000 و 12000 لیتری از جنس ورق سیاه20
30/000/000--وسایل و تجهیزات متفرقه شامل: انواع میزکار، گیره دستی، قیچی برش، دریل و...21

مزایده شماره 8/95           نام مزایده گذار: بانک سپه        موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه

اصالحیه دعوت به گردهمایی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی 
از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی دعوت می شود برای شرکت در جلسه 
گردهمایی اعضای کانون هموفیلی استان که پنجشنبه 1395/9/4 ساعت 9 در محل هیئت حسینی به 

نشانی بیرجند-  خیابان انقالب  برگزار می شود، شرکت فرمایند. 
دستور جلسه: ارائه گزارش مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان - ارائه گزارش مالی 
توسط خزانه دار دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان - انتخاب نمایندگان بیماران و اعضای 

کانون هموفیلی استان
مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران  در استان خراسان جنوبی

شرکت  به  مندان  عالقه 
توانند  می  مزایده  در 
برای  آگهی  نشر  از  پس 
شرایط  برگ  دریافت 
مزایده با در دست داشتن 

فیش واریزی به مبلغ 100000ریال به حساب 
460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی 
از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت 
در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در 
خراسان جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی دایره 

پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف: مهلت دریافت اسناد:

حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 95/09/07
ب: مهلت تحویل پیشنهادات:

حداکثر تا آخر وقت اداری روز  چهارشنبه 95/9/17
ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت 

موجود به فروش می رسد.
د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.

ه: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی 
سود تعلق می گیرد.

برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

056- 32387125

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات
مدیریت خراسان جنوبی


