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سرمقاله

وقف و توسعه
* هرم پور

  اگر در همه این سالها به درستی وقف را صدقه ای 
جاریه در طول زمان نامیده اند، من وقف را نماد 
دانم، می  توسعه  برای  تالش  و  یافتگی   توسعه 
 آن را در دلسوزی و دلواپسی زنان و مردانی می بینم
وقف  نگرانند،  فردایشان  و  امروز  نسل  برای  که 
 را آینده اندیشی و ژرف نگری مردمانی می بینم 
 که از نداشته های گذشته درس و تجربه گرفته اند
و از آنچه اکنون دارند برای عمران و توسعه امروز 

و فردا بخشش می کنند.
این همان چیزیست که در جامعه امروز می تواند 
و می باید مهم ترین و تأثیرگذارترین نقش را در
توسعه ایفا کند، نقشی  ارزان، با نیتی خالص و در 
عین حال پربازده و همیشه جاری. استانی را تصور 
کنید که وقفیاتش تنها نیمی از وقفیات استان ما 
 باشد، در مقایسه ای کاماًل عادی به راحتی می توان

برخی  علیرغم  جنوبی،  خراسان  که  شد  متوجه 
عقب افتادگی های عمرانی و صنعتی، اما بخش 
زیادی از حفره های  مشکالتش را با گنجی به 
نمانند،  گرسنه  تا محرومانش  کرده،  پر  وقف  نام 
تا زنان و  بیاموزند،  تا کودکان و نوجوانانش علم 
دخترانش با آموزه های دینی و حسینی و زینبی 
بزرگ شوند، تا جامعه شهری و شهر نشینی اش، 
در گذر زمان آسوده و با رفاه باشد، تا گنجینه های 
علم و فرهنگ و ادب و دانشش، همیشه متبلور و 
همیشه جوشان باشند. با مردان و زنانی اینچنین با 
نیت های عاشقانه و عارفانه، چه می توان گفت 
و چه می توان کرد؟ جز این که خدا قوتی گفت 
به همتشان، دستشان را که بوی بهشت می دهد 
بوئید و بوسید و به نیت های خیرخواهانه شان با 
عمل واقعی به آنچه که نیت های وقفشان است 
انگیزه داد و آفرین گفت.    ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

رئیس جمهور : 
صراحتاً اعالم می کنم تمدید 

تحریم ها نقض فاحش برجام است

رئیس مجلس شورای اسالمی  :
حساب های قوه قضائیه شخصی نیست 

نباید به مسایل تشنج آمیز دامن بزنیم

زاکانی ، نماینده سابق تهران :
اذعان روحانی به بدعهدی آمریکا

دیرهنگام اما قابل ستایش است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

بذرپاش ، نماینده سابق تهران :
 دولت به جای حل مشکالت

 به دنبال تولید کنایه است
 صفحه ۸

برخی اظهارات »محمود صادقی« در راستای ایفای نقش نمایندگی نبوده است  / صادقی: چرا مجلس از من دفاع نمی کند ؟ / نامزدی قالیباف باز هم قابل بررسی است / »کاندیداتوری چند اصالح طلب همراه روحانی« را خطای استراتژیک می دانم / مطهری: جریان حساب های قوه قضائیه آن طوری که شایع شده، نیست / صفحه ۸
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اصالح فرسودگی 30 درصدی شبکه
آب روستایی استان 280 میلیارد اعتبار می خواهد

 استاندار ُمهر پایان را بر وعده ها زد ؛ 

  پرویزی : استفاده از آب سد رزه درمیان فقط برای کشاورزی نوین باشد / بازگشایی بازارچه های مرزی پیگیری می شود / صفحه ۷

افتتاح سیمان باقران تا آخر سال
نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
در گفتگوی با آوا خبر داد :

استان عالوه بر
 رشد بودجه سنواتی 
یک ردیف اعتباری 
خاص می خواهد

گفتگوی  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
اختصاصی با آوا از رشد 13 درصدی بودجه سال 
مالی 96-95 خبر داد و عنوان کرد: دیروز الیحه 

برنامه و بودجه سال آینده ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

 طرح جامع مالیاتی تا بهمن 
در استان اجرا می شود

صفحه ۷ 

کسب رتبه برتر تیم 
وزنه برداری نونهاالن
 بیرجند  در کشور

صفحه 6 

حل مشکل کم آبی 
استان در سه سوت
صفحه ۴ 

خاندان محترم لطفی ،فرزین ، فاطمی و خیریه
با کمال تأسف و تأثر فقدان غم انگیز  مرحوم حمیدرضا لطفی

را صمیمانه حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم علو درجات 
و براى خانواده هاى داغدار و ساير بازماندگان محترم رحمت واسعه مسئلت مى نمايم. 

سید محمدرضا علیزاده 
 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

خانواده های محترم لطفی و دانشگر 
خبر درگذشت مرحوم حمید رضا لطفی

 موجب تاسف و تاثر گرديد، ما را در غم خود شريک بدانید.

علی اصغر باللی مود و بانو ، خانواده فریدونی

خانواده های محترم لطفی ، خیریه ، فرزین ، فاطمی ، دانشگر
با نهايت تأسف درگذشت 

شادروان حمیدرضا لطفی
 را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده 

براى آن مرحوم مغفرت و براى شما صبر آرزومنديم.

فرزین ، بهزاد ، ابراهیم زاده ، سلطانی نیا

همیشه مونس و يارم پدر بود    به وقت رنج ، غمخوارم پدر بود
طريق زندگى آموخت بر من    به هر سختى ، مددکارم پدر بود
 با نهايت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

کربالیی حاج ابراهیم مودی )فریور(
را به اطالع کلیه اقوام، دوستان و آشنايان محترم مى رساند: 

مراسم ختم آن مرحوم امروز دوشنبه 95/9/15
 از ساعت 14 الی 15 در محل مسجد امام حسین )ع( 

واقع در خیابان پاسداران برگزار مى گردد
 حضور پرمحبت شما سروران گرامى به ذکر فاتحه موجب 
 شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: فریور ، مودی ، عسکری و سایر فامیل وابسته

سرکار خانم دکتر سرفرازی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند سرکارعالى را که مبین درايت،شايستگى و توانمندى اجرايى شما مى باشد صمیمانه تبريک 
عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان سربلندى و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جديد آرزومنديم.

 اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

سرکار خانم دکتر بی بی عصمت سرفرازی
انتصاب شايسته سرکار عالى را به عنوان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی 
صمیمانه تبريک گفته و ضمن تشکر از حسن انتخاب استاندار محترم جناب آقای مهندس پرویزی نظر به سوابق 
ارزشمند مديريتى و تجربیات گرانبهاى شما  امید است با حضورتان چرخ توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 

استان رونق بیشترى گیرد. آرزوى ما سربلندى و سالمتى شماست 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

استاد  ارجمند و خیر گرامی

 جناب آقای دکتر رادنوش پشم فروش 
حضور مجدد و مغتنم جناب عالی را در خطه  خراسان جنوبی

 و شهر عزيزمان بیرجند صمیمانه گرامى داشته و امیدواريم 
پس از گذراندن دوره فوق تخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب 
در کشور سوئیس و فرانسه چنان گذشته شاهد خدمات اثربخش

 و امید آفرين تان در اين منطقه از میهن عزيزمان باشیم.

خزیمـه

خاندان معزز و داغدار لطفی
مصیبت فقدان فقید سعید

 شادروان حمیدرضا لطفی
را از صمیم قلب حضور شما و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده براى 

آن عزيز علو درجات و براى شما صبر جمیل و اجر جزيل
 از خداوند متعال مسئلت مى نمايیم. 

مهدی بهمنیار درخش )از تهران( و سید مهدی علیزاده خانواده های محترم لطفی ، دانشگر، خیریه و فرزین
خبر درگذشت

 شادروان حمید رضا لطفی 
موجب تاسف و تاثر فراوان گرديد. صمیمانه اين ضايعه را تسلیت عرض نموده، براى آن مرحوم 

غفران الهى و علو درجات و براى داغداران عزيز صبر و شکیبايى از خداوند متعال خواستاريم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

خانواده های محترم خیریه ، فرزین 
و جناب آقای مهندس پویا لطفی

درگذشت ناگهانى مرحوم مهندس حمیدرضا لطفی 
را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده

  براى شما و بازماندگان از درگاه خداوند منان صبر آرزومنديم.

مدیریت تولید و کارشناسان شرکت مجتمع تولیدی
 مرغ مادر جنوب خراسان

خاندان محترم لطفی
درگذشت ناگهانى مرحوم حمیدرضا لطفی چنان سنگین و جانسوز 
است که به دشوارى به باور مى نشیند ولى در برابر تقدير پروردگار چاره اى جز تسلیم 

و رضا نیست، اين ماتم جانگداز را صمیمانه تسلیت عرض نموده، براى آن عزيز 
سفر کرده علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر الهى مسئلت مى نمايیم.

شرکت خدمات هوایی ، جهانگردی و زیارتی کویران بیرجند
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 در بودجه سال ۹۶ ؛ مبلغ وام ازدواج ثابت ماند

عصر اعتبار- بر اساس الیحه بودجه ۹۶ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج مطابق بودجه 
سال ۹۵ واصالحیه مربوط به این سال برای هر یک از زوجین در سال آینده نیز یک 
صد میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۴ ساله تعیین شده است.

بنزین گران می شود

مهر- دولت در الریحه بودجه سال ۹۶ کل کشور 
پیشنهاد کرده است که قیمت بنزین و سایر فرآورده 
های نفتی در سال آینده حداقل ۵درصد افزایش یابد.
است:  آمده  بودجه  الیحه  یک  تبصره  )د(  بند  در 
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است 
نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال 
نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و 
تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پاالیشگاهها 
و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده 
اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج 
درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی پس از 
واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار 

ریال به مصرف برساند. 

جرائم رانندگی گران نمی شود

ایسنا - بر اساس الیحه بودجه سال آینده دولت 
حدود ۲۸۰ میلیارد تومان رقمی برابر با سال جاری را 
برای درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی تعیین کرده 
است.رقم پیشنهادی در الیحه بودجه برای جرائم 
 ۲۸۰ به  نسبت  ماندن  ثابت  به  توجه  با  رانندگی 
قرار  ظاهرا  می دهد  نشان  مصوب  تومان  میلیارد 

نیست تغییری در نرخ های جریمه اعمال شود.

حقوق زیر 1.5 میلیون تومان
 از مالیات معاف می شود

جام جم آنالین- دولت در الیحه بودجه سال ۹۶ 
پیشنهاد کرد، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 
آینده 1۸ میلیون تومان در سال و 1.۵ میلیون تومان 
در ماه باشد.در بند الف تبصره ۶ الیحه بودجه سال 
مالیاتی  معافیا  سقف  است:  آمده  کشور  کل   ۹۶
موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب 
۶۶/1۲/3 و اصالحات بعدی آن در سال 13۹۶ مبلغ 
یکصدوهشتاد میلیون ریال در سال تعیین می شود.

شرایط خرید جریمه سربازی اعالم شد

ایسنا - دولت در الیحه بودجه سال آینده شرایطی 
تقریبا برابر با آنچه در قانون بودجه برای خرید جریمه 
است،تامشموالن  کرده  تعیین  مشموالن  سربازی 
خدمت وظیفه را که بیش از ۸سال غیبت دارند با 

پرداخت جریمه غیبت تا پایان سال ۹۶ معاف کند.

سرمقاله

وقف و توسعه
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( با یک چشم نگاه به آمار 

واقعیت های صحنه  به  نگاه  با  با چشم دیگر  و 
این استان بزرگ، می توان به خوبی فهمید که 
آنچه در طول زمان از صدر اسالم تاکنون برای 
و  نیکوکار  واقفی  بوده؛  نیاز  مکانی  و  نقطه  هر 
اال  قوت  ال  و  حول  »ال  مدد  به  خیراندیش 
بنایی  سنگ  و  برداشته  قدمی  برایش  بااللهی« 
کاشته است. اما اقتضای زمان هم در وقفی که 
انسان ساز و جامعه  می خواهد سرنوشت ساز و 
جامعه  در  وقف  اقتضای  دارد.  نقش  باشد،  ساز  
امروز و زمان حال، وقفی از جنس نیازهای مرتبط 
با حوزه جوانان است، چون قرار است وقف عالوه 
به  رونق  و  آخرت  برای  ثواب  کردن  جمع  بر 
زندگی دنیا، برکت جامعه انسانی هم باشد؛ مثل 
ازدواج،  برای  وقفی  اشتغال،  ایجاد  برای  وقفی 
خوابگاه  ایجاد  بری  وقفی  ورزش،  برای  وقفی 
برای  وقفی  هنرآموزان،  و  آموزان  علم  برای 
ارتقای علم و دانش. رشد خوب و نسبتًا مناسب 
وقفیات در سالهای اخیر خبر از اعتماد و اطمینانی 
این  به عامالن و عالمان وقف می دهد.  دوباره 
و  تاریخی  رمز  قضا  از  که  مهم  و  اساسی  نکته 
داران  میراث  و  وراث  و  واقف  رضایت  اصلی 
در  مردم  اطمینان  و  اعتماد  تداوم  رمز  آنهاست، 
آینده به وقف ها نیز  هست. در استانی همچون 
نیست،  کم  موقوفات  آمار  که  جنوبی  خراسان 
شاید این مقوله با شرایط ویژه تر و حساس تری 
می باید مورد توجه قرار گرفته و دنبال شود. هفته 
وقف، شاید فرصت خوبی برای خیلی از ما برای 
برداشتن قدم هایی در زمینه وقف باشد. هم به 
تفکر درباره اش و هم به تجربه کردن لذت بی 

پایانش می ارزد.
وقف کنیم، از هر  آنچه داریم؛ حتی اگر به اندازه 
باشد. مدیران ومسؤوالن حوزه وقف  یک کتاب 
نیز با شفاف سازی بیشتر و جلب اعتماد مناسب 
گام  حسنه  سنت  این  ارتقای  در  واقفین،  تراز 

تقدمی را محکم تر و مردانه تر بردارند!
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴3۸31 ارسال فرمایید (

طرح تحول سالمت هزینه های درمانی 
مردم را کاهش داد

مهر- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بخش  ارتقای  برای  سالمت  تحول  طرح  گفت: 
سالمت کشور بود و باعث شد هزینه های درمانی 
مردم کاهش یابد.ربیعی افزود: طرح تحول سالمت 
برای ارتقای سالمت طرحی بود که دولت آماده کرد 
و باعث شد که هزینه های درمان به 1۰ درصد یا 
کمتر از 1۰ درصد خروجی از جیب مردم برسد ودر 
وزارت رفاه برای کاهش میزان سهم پرداختی بیماران 

از هزینه ها تالش شد.

اعتبار ویژه برای توسعه آبرسانی شرب 
روستایی و عشایری

مهر- دولت در الیحه بودجه سال ۹۶ کل کشور 
پیشنهاد داد که 1۵۰ریال از فروش هر مترمکعب 
آب به توسعه آبرسانی شرب روستایی و عشایری 
اختصاص یابد. در بند ج  تبصره ۶ الیحه بودجه ۹۶ 
کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای 
ایران  امور عشایر  شهری سراسر کشور و سازمان 
مکلف شده است عالوه بر دریافت نرخ آب بهای 
شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 
1۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری 

کل کشور واریز کند.

رشد ۶۷ درصدی عوارض قبوض برق
 در سال آینده

تسنیم- بر اساس الیحه بودجه سال ۹۶، عوارض 
از 3۰ ریال در هر کیلوات ساعت به  قبوض برق 
برق  توسعه  در  آن  درآمدهای  سقف  و  ریال   ۵۰
روستایی و برق پاک از ۷ هزار میلیارد ریال به 11 
یابد.میزان عوارض  افزایش می  هزار میلیارد ریال 
دریافتی از هر کیلووات ساعت برق مصرفی در سال 
۹۵ طبق قانون بودجه این سال، 3۰ ریال بود اما در 
الیحه بودجه سال ۹۶ این رقم به ۵۰ ریال افزایش 
یافته است. سقف درآمدهای دولت از عوارض برق 
برای صرف در توسعه و نگهداری شبکه های برق 
روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از ۷ هزار 
میلیارد ریال به 11 هزار میلیارد افزایش یافته است. 

افزایش 5 درصدی عوارض واردات 
خودروهای سواری در سال آینده

تسنیم-سال آینده عوارض واردات خودروهای سواری 
افزایش  به میزان ۵ درصد قیمت بر روی کشتی 
خواهد یافت.براساس الیحه بودجه عوارض واردات 
خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت  بر روی 

کشتی افزایش خواهد یافت.

دولت گزارش حذف یارانه ثروتمندان را به 
مجلس می دهد

عصر اعتبار- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه 
دولت گزارش تفصیلی درخصوص روند اجرای 
تبصره 1۴ قانون بودجه سال ۹۵ به مجلس 
این  تا  گفت:  می کند  تقدیم  اسالمی  شورای 
لحظه بیش از 3 میلیون از افراد غیرنیازمند 
مذکور  افزود:روند  شده اند.وی  شناسایی 
طبق قوانین موجود از جمله بودجه سنواتی انجام گرفت که شامل 
مراحلی از جمله جمع آوری داده ها از پایگاه  داده های مختلف، انتخاب 
با  داده  عینی  تطابق  و  موجود  داده های  به  توجه  با  شاخص هایی 
واقعیت های اقتصادی خانوارها بوده است. تعیین قواعد رتبه بندی و  

شناسایی جامعه هدف با توجه به رتبه بندی انجام شده است.

ایجاد 1۳ هزار شغل برای افراد معلول

مهر- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 
سال ۹۵ تاکنون 13 هزار شغل برای افراد دارای معلولیت ایجاد شده 
است، گفت: در صدد هستیم حداقل دستمزد را 
به معلوالن ناتوان پرداخت کنیم.وی افزود: روز 
معلول یادآور حقوق و مطالبات معلوالن است 
و در این مناسبت شایسته است رفتار جامعه 
در قبال معلوالن مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
وی ادامه داد: در روز جهانی معلوالن باید شاخص های اخالقی جامعه 
را مرور کنیم. همچنین سیاست های دولت در قبال معلوالن  باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 
سازمانهای مردم نهاد، خانواده، دولت و خود شخص معلول چهار ضلع 

حمایت از معلوالن هستند.

دولت مکلف به پرداخت هزینه های آزمایش 
ژنتیک پیش از ازدواج است

مهر- سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به 
تصویب اجرای آزمایش رایگان ژنتیک پیش از 
های  هزینه  است  مکلف  دولت  گفت:  ازدواج 
روز  افزود:  وی  کند.  پرداخت  را  آزمایش  این 
خودباوری  تا  است  فرصتی  معلوالن  جهانی 
معلوالن به نمایش درآید.وی با تاکید بر اینکه 
نمی تواند، محدودیت  معلولیت  برسند که  باور  این  به  باید  معلوالن 
باشد؛ خاطرنشان کرد: مسئوالن نیز باید باور کنند که بهترین اقدامات 
در بخش معلولیت توسط خود معلوالن می تواند انجام شود و همچنین 
آنها باید باور کنند که می توانند از وجود معلوالن در بخش های مختلف 

و مدیریت استفاده کنند. 

جام جم آنالین -حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک در مراسم راه اندازی سامانه جامع ارتباطی مسکن 
گفت:از سال ۹۲ رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم است 
که متاسفانه مانا و پایا بوده است و اگر چه شاهد افزایش 
نسبی معامالت هستیم اما اینگونه نیست که به سراسر 
کشور تسری پیدا کرده باشد اما امیدواریم بعد از خرداد ۹۶ 
شاهد رونق در این بخش باشیم .وی ایجاد سامانه جامع 
معامالت امالک را گامی در جهت آسان شدن معامالت 
شهرداری  جمله  از  نهادها  ایر  س همکاری  اما  دانست 

گونه  هر  از  جلوگیری  برای  ناد  اس ثبت  سازمان  و  ها 
:خرید  داشت  اظهار  و  دانست  را ضروری  کالهبرداری 
دارد چرا که اطالعاتی  باالیی  ایران ریسک  در  مسکن 
قرارداد  امضاء  برای  واسطه ها  یا  و  امالک  که مشاوران 
دارند اطالعات جامع و کاملی نیست،و به همین دلیل 
مردم عادی از خرید خانه می ترسند.وی گفت: امروزه وقتی 
ورود  با  راحتی  به  کنیم،  خریداری  یلی  اتومب می خواهیم 
به حوزه مجازی و سامانه های مشخص اقدام به دریافت 
عدم خالفی و یا تمام موارد مرتبط با معامله بدون مشکل 

یک خودرو را انجام می دهیم، این در حالی است که در 
حوزه مسکن چنین شفافیتی دیده نمی شود و وقتی مردم 
از  دلهره  و  ترس  می کنند،  مراجعه  امالک  مشاوران  به 
این بابت که این ملک دارای معارض و یا بدهی بانکی 
نیز  از خرید مسکن  مالیاتی است، در برخی مواقع  یا  و 
امتناع می شود.عقبایی گفت: در پشت معامالت مسکن 
واقعیت هایی وجود دارد که شاید برخی از مشاوران امالک 
موارد  برخی  در  دلیل  همین  به  ندارند  دسترسی  آن  به 

موجب تضییع حقوق خریداران مسکن می شود.

حوزه خرید و فروش مسکن شفاف نیست

مهر-در تبصره ۲1 الیحه بودجه سال ۹۶ کل 
کشور دولت مکلف شده تا زمینه ای فراهم کند 
تمامی  اساسی،  قانون  اصل ۵3   اجرای  در  تا 
قانون  )ب(  بند  موضوع  اجرایی  دستگاههای 
موظف  سال 13۸3  مصوب  مناقصات  برگزاری 
شوند کلیه دریافت های خود را در حساب های 
نمایند.تمامی  متمرکز  کشور  کل  خزانه داری 
برخی دستگاهها  آن  اساس  بر  مجوزهایی که 
دریافتها  و  درآمدها  از  بخشی  یا  تمام  واریز  از 

به حساب های خزانه مستثنی شده اند، از تاریخ 
تصویب این قانون لغو می گردد.

موظف  کشور  کل  خزانه داری  میان  این  در 
مربوط  حساب های  مالی  گردش  امکان  است 
قانون  شمول  از  خارج  اجرایی  دستگاههای  به 
فراهم  کامل  طور  به  را  عمومی  محاسبات 
قانون  مشمول  اجرایی  دستگاههای  نماید. 
اقدامات  تمامی  موظفند  عمومی  محاسبات 
مربوط به دریافت و پرداخت حساب های درآمدی 

و هزینه ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت 
دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع 
و هزینه کرد تمامی مصارف بایستی بر مبنای 
احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف 
 ۲1 تبصره  ج  بند  است.در  عمومی  اموال  در 
است:  آمده  کشور  کل  سال ۹۶  بودجه  الیحه 
شمول  از  خارج  اجرایی  دستگاههای  تمامی 
درآمد  دارای  که  عمومی  محاسبات  قانون 
می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را 

از طریق حساب های مفتوح شده در خزانه داری 
امور  نمایند.وزارت  اظهار  و  انجام  کشور  کل 
اظهارنامه ها  بررسی  ضمن  دارایی  و  اقتصادی 
و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه 
صحت  به  نسبت  است  موظف  خود،  ذی ربط 
رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام 
مصارف دراین دستگاهها اطمینان حاصل و در 
یا تخلف حسب  صورت مشاهده هرگونه جرم 

مورد به دستگاه های ذیصالح گزارش نماید. 

ثبت اطالعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه دولتی

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

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 

نقاشی ساختمان  پالستیک  
طراحی  همراه  به  روغنی   - اکرولیک   
دیوار با رنگ  09159617909 - تنگلی

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

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/۹5/1   )نوبت اول(
مديريت شعب بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند 
. متقاضیان مي توانند از تاريخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در 
مزايده به نشاني بیرجند ،میدان شهدا، ساختمان مديريت بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمايند. حداکثر مهلت شرکت در مزايده 

10 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت اداری 1395/10/04 مي باشد. تلفن جهت پاسخگويی: 32213000  -  32213312   داخلی 408
توضیحات و شرایط :  1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود .  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 95/09/15 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي - امروزخراسان جنوبی( تاريخ 
انتشار آگهي نوبت دوم 95/09/22 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي - امروزخراسان جنوبی(  2- کلیه هزينه های درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه کارشناسی هر ملك بر مبنای 
دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزايده مي باشد .  3-  بانك در رد يك يا کلیه پیشنهادات مختار است .  4- اوراق شرکت در مزايده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می 
بايست يك نسخه از آن را دريافت و با قید قبولي امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه ونسبت به واريز فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت پايه کارشناسی هر ملك نزد بانك کشاورزي ) کلیه شعب حكم 
واحد دارد (  به حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( يا ارائه چك تضمینی بانكی به میزان 5 درصد قیمت پايه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزايده ، در پاکت الك و مهر 
شده ) با قید مربوط به ملك رديف ))       ((  آگهي شماره ع/95/1( به مسئولین مزايده تسلیم و رسید دريافت نمايند . 5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزايده و پیشنهاداتي که بعد 
از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .  6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تكلیف نهايي برنده مزايده مسترد 
نخواهد شد .   7-در خصوص امالك با کاربری صنعتی که دارای ماشین آالت منصوبه می باشند تحويل ملك به برنده مزايده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازديد از امالك 
از تاريخ اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزايده الزامی است . 9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج درفهرست امالك و الباقی ثمن در قالب عقد 
اجاره به شرط تملیك با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که متقاضی بايد در برگه پیشنهادات بصورت صريح و شفاف اعالم نمايد. 10- کلیه 
امالك  با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالكیت و اسناد  انتقال  اجرايي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خريدار مي باشد . 11- کلیه هزينه های ثبت قرارداد 
در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود .  12- هر گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده شرکت در مزايده آنها ضبط خواهد شد .  13- پاکتهاي دريافتي از شرکت 
کنندگان در مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ 1395/10/05 در محل مديريت بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، میدان شهدا، ساختمان مديريت بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي ، 
طبقه سوم سالن ويدئو کنفرانس بازگشايي خواهد شد . 14- شرکت کنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه کارت شناسايي معتبر و ارائه رسید تحويل پاکت مزايده در جلسه شرکت نمايند . 

تبصره :بديهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاکت ها نخواهد بود . 

مدیریت شعب بانک دراستان خراسان جنوبي  

مدیریت استان خراسان جنوبی

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی       مزایده عمومی شماره )) ع/۹5/1((

ف
کاربریمشخصات ثبتي ملکآدرس ملکردی

وضعیت 
تصرف

نوع 
میزان مالکیت مالکیت

بانک 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایه عرصه و اعیانی ملک

 نحوه فروش )ریال(

ک
بان

ره
غی

ع 
شا

م

وز 
فر

م

صه 
عر

ن 
عیا

ا

1

 آدرس  بیرجند  
خوسف - شهرک 
صنعتی - کارخانه 
تولیدی پنبه پاک 

کنی سپید وش

ششدانگ  از پالک ثبتی 
شماره  18 فرعي از 3 فرعي 
از 928 اصلي بخش 3 ثبتی 

بیرجند

 صنعتی        
)کارخانه 

پنبه 
پاک 
کنی(

ششدانگ عرصه *  *
90922146/288,330,400,000و اعیان

1 - اولویت به صورت 
نقدی   2- نقد و 

اقساط ) 30 درصد 
نقد 70 درصد 

اقساطی 60 ماهه ( 

2

 طبس گلشن 
 شهرک صنعتی  

شرکت تعاونی 
تولیدی مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم 
مشاع عرصه و 616/11 سهم 

از 985/40 سهم مشاع 
اعیان از کل ششدانگ 

پالک ثبتي شماره  2 فرعی 
از 1 فرعی از 387 اصلی 

واقع در فیروزآباد بخش 2 
طبس گلشن

صنعتی 
)کارخانه 
تولیدی 
ترشی و 

مربا(

 ** 

5000 سهم مشاع  
از 8000سهم 

ششدانگ عرصه 
و 616/11 سهم 

مشاع از 985/40 
سهم ششدانگ  

اعیان

8000985/402,997,000,000

1 - اولویت به صورت 
نقدی      

    2- نقد و اقساط
 ) 30 درصد نقد

 70 درصد اقساطی
 60 ماهه ( 

 شهرستان درمیان  3
روستای اره فورگ

40 سهم مشاع از 120 سهم 
مشاع از کل 1440 سهم 

مزرعه و قناتین اره فورگ 
و عباس آباد  از پالک ثبتي 
شماره  66 اصلی بخش 7 

بیرجند

باغی و 
 * *زراعی

40سهم مشاع از 
120 سهم مشاع 
از کل 1440 سهم 
مزرعه و قناتین 

اره فورگ و عباس 
آباد

40260868,950,000

1 - اولویت به صورت 
نقدی        
  2- نقد و اقساط
 ) 30 درصد نقد

 70 درصد اقساطی 
60 ماهه ( 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 15 آذر 1395 * شماره 3664

  مردم خراسان جنوبی ناراحت نباشید. دولت برای 
خشکسالی این دیار چاره اندیشی کرده است و آن 
)تخریب باغات شما که به خاطر یک خانه با خون 
دل در این چند سال خشک، زنده نگه داشته اید( 
اینم از کمکشون راست میگن استان محروم باغ 
می خواد چیکار . )با این اقدامات غیر کارشناسانه 

منتظر ریزگردها باشید (
939...864

شهرداری  از  همت  بلوار  مهرشهر  آسفالت  بابت 
تشکر فراوان داریم .

915...442
با سالم این آمار که آقای رییس سازمان صنعت 
تولیدکنندگان  به  دادیم  وام  ما  که  میدن  معدن 
کجاست این افراد که وام گرفتن چقدر آمار الکی! 

بترسین از خدا  
938...413

هشدار بانکها به آقای شهردار ! چقدر وام می خوای 
» بگذر از پارکینگ «

915...742
از  بعد  تبریک میگم  به میراث فرهنگی  با سالم 
هفت هزار سال هنر کرده و 42 اثر را در پترگان 
تازه شناسایی کرده !! لطفا قبل از اینکه صاحبش 

بفهمه آنرا ثبت ملی کنید .
915....742
برای روکش  نمایید  استاندار لطف  آقای    جناب 
بردارید  فکری  یه  بیرجند-اسدیه  جاده  آسفالت 
با  که  چرا  هستند  خواب  که  مسئولین  متاسفانه 
وجود 2 ماه قیرپاشی مسیر هیچ اقدامی نشده. شما 
مسئولین که با وسیله نقلیه شخصی رفت و آمد 

نمی کنید منتظر دستورتان برای آسفالت هستیم.
0915....803
 از همشهری بزرگواری که از نحوه پاسخگویی 
مسوالن به حوادث در سه استان متفاوت برخورد 
که  اندازه  همان  به  جانا  گفت  باید  شود  می 
محرومیم شهروند درجه سه به حساب می آییم  !
0915...211

با سالم اکثر اوقات آوا زحمت می کشد و گزارشاتی 
را درج می کند که آدرس آن گزارش  مشخص 
نیست و مردم به دنبال آن می گردند و یا بی خیال 
آن می شوند مثل آدرس همین کانون مداحان یا 

انجمن حمایت از حیوانات و غیره  .
0915...742
  سالم . آواجان شما مطالبتون رو از کجا میارین ؟

با  زمستون  و  پاییز  تو فصل  بودین  زده  روزشنبه 
کثیف شدن ماشین تندتند بشویید. من کارشناس 
در  ماشینو  دارم  که  اسنادی  طبق  ولی  مکانیکم 
رنگ  تا  میشورن  کمتر  و  میزنن  واکس  زمستان 
اگه دوست داشتی چاپ کن  نشه.  ماشین خراب 

تا بقیه هم متوجه بشن .
0915...807

های  پیامک  کیفی  که سطح  خوشحالیم  بسیار   
تیراژ  پر  های  روزنامه  از  آوا  روزنامه  در  مندرج 

سراسری باالتر است
0915...211

 تو رو خدا قضیه میزان رو پیگیری کنید . هنوز 
انسان  ما  مگر   . بالتکلیف هستن  گزاران  سپرده 
نیستیم . روزگارمان سیاه شد. دو سال شده داریم 
انتظار پول خودمون رو می کشیم.چه راحت تو این 

مملکت حق الناس رو پایمال می کنند.
915...826

برای  آمریکا  سنای  و  کنگره  مثبت  رای  غوغای 
تمدید ده ساله تحریم های ایران موسوم به داماتو 
نشان از شروع انزوای آمریکا در آینده را می دهد. 
اگر توافق هسته ای یا برجام نبود و ترامپ با این 
تیم بسیار تندرو و ضد ایرانی اش رییس جمهور 
خصوصا  دنیا  کشورهای  سایر  برای  ما  شد،  می 
دیگر طرف های مذاکره هسته ای چه چیزی در 
دست می داشتم؟ این توافق باز هم برگ برنده و 

نشانه حقانیت ماست.
915...305

سالم سیل پارسال روستای چهارفرسخ نهبندان را 
ویران کرد زمین های کشاورزی از بین رفت اما 
 مسووالن هیچ کمکی نکردند حاال جهت باز سازی

از  داریم  لودر  به  نیاز  کشاورزی  های  زمین 
مسووالن تقاضا داریم کمک کنند و مشکل را حل 

کنند متشکرم
990...709

اینکه مسوؤالن درباره حقوق های نجومی دست 
ناکارآمد  قوانین  از  ناشی  اند  گذاشته  دست  روی 
اینجاست که  و غیر کارشناسی شده است جالب 
از همه بیشتر معترض هستند خوب  مجلسی ها 
کارتان را درست انجام دهید تا اینقدر دیگران به 

مشکل نیفتند و آبروریزی نشود.
0915...211

ما در سرایان یک بیمارستان داریم دوشنبه ای 
کردیم  مراجعه  بیمارستان  به  بود  تعطیل  که 
)در  داشت  شیفت  پزشک  یک  فقط  بیمارستان 
 ) هستند  شیفت  پزشک  دو  هم  عادی  حالت 
اینقدر  کردیم  مراجعه  فرزندم  مریضی  برای 
فردوس  برویم  شدیم  مجبور  که  بود  شلوغ 
خواهشمندیم در روزهای تعطیل فکری به حال 

شیفت پزشکان برداشته شود. 
0915...498

بیش از ۴ هزار نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند
  

تسنیم- مدیرکل انتقال خون با اشاره به آمار اهدا کنندگان نذر خون از ابتدای محرم تا پایان صفر گفت: در 2 ماه محرم و صفر در استان 4 هزار و 81 نفر در نذر خون خود را 
اهدا کردند. عاملی با بیان اینکه از این تعداد 3 هزار و 811 نفر مرد هستند، تصریح کرد: در این مدت 270 نفر از بانوان استان خون خود را اهدا کردند که حضور بانوان نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته  8/8 درصد رشد داشته است. وی افزود: اهدای خون در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک هزار و 268 نفر افزایش داشته است.

نگاه روشن دالنه به زندگی

عصمت برزجی- آشنایی با زندگی و روند 
دستیابی به موفقیت افراد دارای معلولیتی که 
اند مشکالت و موانع سرراهشان را  توانسته 
کنار زده و همانند سایر افراد وارد جامعه ای 
شوند که از بسیاری جهات هنوز آمادگی الزم 
برای  پذیرش چنین قابلیتهایی هایی را ندارد 
می تواند الگوی مناسبی برای دیگر معلولین 
و سایر افراد باشد از این رو فرصتی دست داد  
 تا با یک بانوی روشندل موفق در  بیرجند  به 
فر«  مهربانی  »سکینه  بنشینیم:  وگو  گفت 
سال 1364در بیرجند متولد شد او هم اکنون 
معلم   ، ادبیات  ارشد  کارشناسی  مدرک  با 

مدرسه استثنایی است .
خراسان  آوای  به  خودش  معرفی  در  وی    
جنوبی می گوید :» مشکل من مادرزادی بوده و 
در دوران بارداری مادرم ، براثرضربه ای که به 
چشمم خورده از همان زمان چشمم رشد نمی 
کند. اما خانواده خیلی عادی با من برخورد می 
 کردند و من متوجه تفاوت با دیگران نمی شدم.
چون مادرم تمام کارهایی که از دیگر خواهران 
و برادرم می خواست از من هم می خواست و 
هیچ وقت احساس نکردم مشکلی دارم.اولین 
بینم  نمی  و  دارم  مشکلی  فهمیدم  که   باری 
کالس اول در مدرسه عادی بود. همه دانش 
معلمم  و  من  اال  دیدند  می  را  تخته  آموزان 
ناراحت شدم  با من داشت که  برخورد تندی 
و وقتی به خانه رفتم برای مادرم تعریف کردم 

و با پیگیری مادرم به مدرسه استثنایی رفتم.
آنطورکه او می گوید: تاکالس پنجم درمدرسه 
استثنایی درس می خوانده و از آن پس چون 
برای دیگر دوره ها در استان مدرسه استثنایی 
نبود ، به خاطر عالقه زیاد به تحصیل و تالش 
معلمانش توانسته به مدرسه عادی برود. وی 
ادامه می دهد: از آن موقع تصمیم گرفتم نباید 
از دیگران کم بیارم و فرقی با دیگران داشته 

باشم . در واقع اولین فکری که به ذهنم رسید 
این بود که طوری زندگی کنم که از دیگران 

کم تر نباشم.

شعر شهریار مرا از بقیه ممتایز کرد

  مهربانی فر با اشاره به روند تحصیلش در 
رشته  هم  دانشگاه  در  گوید:  نیزمی  دانشگاه 
ادبیات خواندم و شاید یکی از دالیل عالقه ام 
به این رشته تشویق معلمم در دوران راهنمایی 
بود. سال اول راهنمایی معلم ادبیات یک سوال 
درباره استاد شهریار پرسید و هیچ کدام از دانش 
 آموزان جواب ندادند اما من دستم را بلند کردم ، 
جواب دادم و شعر»علی ای همای رحمت«را 
خواندم و معلمم گفت استعداد تو از بقیه هم 
در  که  هایی  سختی  از  وی  است.  بیشتر 
یادی می کند و می  داشته  دانشگاه  دوران 
افزاید: دوران دانشگاه نیز با سختی بیشتری 
سپری شد؛ چرا که در دوران راهنمایی معلم 
در  ؛  نبود  اینگونه  دانشگاه  داشتیم.اما  رابط 
 ، مهربانم  اساتید  و  خوب  دوست  چند  آنجا 
نوارهای درس ها را برایم ضبط می کردند 

تا من توانستم درس بخوانم.

هیچ وقت در کارهایم کم نیاوردم

آزمون   نیز  برای دکتری  قبل    سکینه سال 
داده که در مرحله اول قبول شده اما به دالیلی 
موفق  به ادامه تحصیل در این  دوره  نشده 
آنطور که  کرد  ازدواج  در سال 87  او  است.  
خودش می گوید با همسرش در گروه سرود 

نابینایان آشنا شده است.
  وی ادامه می دهد: از زندگی ام بسیار راضی ام
 و زمانی که می بینم عده ای با وجود سالم 
و  مشکالت  مشترک  زندگی  در  اما  بودن  

سختی دارند ؛ خدا را شکر  می کنم که از همان 
اول زندگی خوبی شروع کردیم و مشکالتی که 

بوده را  با هم حل کردیم .
سکینه با تاکید بر اینکه  هیچ وقت در کارهایم 
البته نمی توان  نیاوردم اذعان می کند:   کم 
اما  آورد؛  نمی  بوجود  نابینایی مشکلی  گفت؛ 
مهم این است که چگونه با آن برخورد کنیم من 
همیشه مشکالت را کوچک می دیدم و معتقدم 
بیند  می  کوچک  را  مشکالت  انسان   وقتی 

قدرت حل آن مسئله را پیدا می کند.

خواندن کتاب بهترین 
تفریح من است

وی خاطر نشان می کند: معلولیت محدودیت 
است اما ناتوانی نیست و آن محدودیت را برای 

خودم بزرگ نمی کنم .
او هم اکنون صاحب دو فرزند است دخترش 
7 سال سن دارد و پسرش نیز به تازگی متولد 
شده او می گوید: فعال که در مرخصی زایمان 
هستم اما تا قبل از مرخصی  ازصبح تا ساعت 
12:30در مدرسه مشغول تدریس هستم . او که 
 خواندن کتاب را بهترین تفریح خود می داند 
می گوید:   برای همین یک کتابخانه در خانه 
دارم و حتی کتاب های قدیمی را گاهی می 
و  ورزش  و  خانواده   با  رفتن  پارک  و  خوانم 
تفریح  بعضی مواقع فیلم و اخبار را می بینم؛ 

البته به خواندن مجالت هم عالقه دارم .
 سکینه مهربانی فر در سه رشته قرآن، شعر 
آیینی و ورزش فعالیت می کند. در سال 1385 
سه مدال کشوری طال ، نقره و برنز در مسابقات 
شطرنج ، گلبال و دو و میدانی کسب کرده است  
مقام قرآنی هم داشته و در جشنواره حضرت 
علی اکبر )ع( در سال 1388 جزء برگزیدگان 

استانی بوده است .

حاصل   ابتدا  را  هایم  موفقیت   : گوید  می   
توکل به خدا و بعد زحمات پدر و مادرم که 
بزرگترین کمک را به من کردند و بین من و 
بقیه فرزندانشان فرقی نگذاشتند می دانم.  دلیل 
اجتماعی شدنم همین بودکه خانواده می گفتند 
خودت انجام بده و از حقت دفاع کن .وی در 
ادامه از تالش های همسرش نیز یادی می 
کند و می گوید: همسرم باعث پیشرفتم شد و 
من پایین پله های موفقیت ایستادم و همسرم 
مرا به باال هدایت می کرد. همین بود که فوق 

لیسانس را بعد از ازدواج گرفتم.
 از جمله موفقیت های سکینه مهربانی فر می توان

 به کسب مقام سوم کشوری دومیدانی در سال 

مسابقات  کشوری  دوم  مقام  کسب   ،  1385
گلبال در سال 1385 ، کسب مقام اول استانی 
 1387 و   1385 سال  در  شطرنج  مسابقات 
،کسب مقام دوم استانی قرائت قران در سال 
1385 ، کسب مقام اول استانی قرائت قرآن  در 
سال 1386 و 1387 و کسب مقام سوم استانی 
شعر جشنواره بسیج در سال 1386 اشاره کرد.

  وی که هم اکنون بیش از 40 لوح تقدیر برای 
مناسبت ها و موفقیت های گوناگونش دریافت 
شعر  مسابقه  در  کند:  می  نشان  خاطر  کرده 
خوسف  شهرستان  فرهنگیان  بین  عاشورایی 
مقام سوم را کسب کردم و شعرم نیز درکتاب» 

از خیزران بپرس «چاپ شده است.

سکینه مهربانی فر از شعر و شاعری تا حفظ قرآن و قهرمانی دومیدانی

بانوی بیرجندی فعل خواستن را صرف کرد  از میان نامه های رسیده

تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار 
هرچه خواهی ببر اما مبر نان کسی

 
پدرم چندی قبل به علت عمل قلب باز به طور 
موضوع  این  و  شد  کارافتادگی  از  دچار  کامل 
هم  و  بدوی  هم  مشهد)  پزشکی  کمیسیون  در 
اکنون  گرفت.  قرار  موافقت  مورد   ) نظر  تجدید 
اندازی  سنگ  وجود  با  دوندگی  یکسال  از  پس 
های زیاد مسئوالن برای من و پدر 63 ساله ام و 
بعد از اتمام مراحل قانونی در تیر سال 95 اولین 
افتاده  کار  از  پدرم  و  برگزار  پزشکی  کمیسیون 
و   .... شعبه  به  مراجعه  از  بعد  شد.  اعالم  کامل 
دنبال بقیه کارها روسای شعبه.... به دلیل اختالف 
از  ایراد  به  که  لفظی  دعوای  و  من  با  خود  نظر 
اختیارات شخصی  با  را  پرونده  بود،  پدرم  پرونده 
خود از زبان خودشان به تجدید نظر فرستاده که 
با اختیارات شخصی حقوق، مطالبات پدرم که از 
آبان 94 تا آبان 95 به تصویب رسیده بود مورد 
اولین فیش حقوقی صادر  شکایت قرار گرفت و 
به  آقایان  این  که  است  گواه حق  بر  مبنی  شده 
راحتی حق یک کارگر مریض و از کارافتاده را با 
تمام قدرت ضایع نمودند. اینجا این پرسش وجود 
دارد که آیا خوردن حق یک کارگر که از فیش 
های با دست  و  نبوده  برخوردار  نجومی   حقوقی 
پینه بسته کارگری نان حالل بر سر سفره خانواده 
گذاشته در برابر پینه پیشانی این آقایان انسانیت 
این  از  آیا غیر  تامین اجتماعی؛  است؟ مسئوالن 
مانند  به  کش  زحمت  کارگران  این  که  است 
شیرهای گرسنه زندگی کردند و نه مانند کفتارها 
و الشخورها!اصالت این کارگر 63 ساله و از کار 
افتاده خرید و فروش نمی شود گویا در قحطی امروز 
ایران در برخی ارگان ها قحطی انسانیت و شرافت 
نیز بیداد می کند. کاش می شد کسی می آمد باور 
تیره ی ما را می شست و به ما می فهماند دل ما 

منزلگاه تاریکی نیست.
 امیدوارم در استان خراسان جنوبی اگر مسئولی اندازه 
نیم جو وجدان و انسانیت و شرف دارد، به این پرونده 
نیم نگاهی بیندازد تا ببینند این معوقات عقب افتاده 
قانونی و شرعی بر سر سفره کدام یک از روسای به 
ظاهر محترم رفته است. در پایان امیدوارم به جای 
میلیاردها  که  مدیرانی  نجومی  حقوقهای  و  فیش 
تومان ناقابل از خزانه دولت برداشته شده و دیگر 
برنگشته ، حقوق ناچیز این کارگر از کارافتاده توسط 

سازمان تامین اجتماعی برگردانده شود.
یک شهروند

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحويل بگيريد
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحاديه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به نشانی شهر خوسف، خیابان پیام، پیام 17 واقع در طبقه سوم به مساحت 88 

مترمربع دارای پالک ثبتی 1069 فرعی از 928- اصلی بخش سه بیرجند به انضمام انباری با قدرالسهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات بر طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه 
اجرایی آن ملکی خانم معصومه رونده فرزنده محمد حسن به شماره شناسنامه یک و دارنده شماره ملی 0652191118 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 9954 صفحه 40 در دفتر جلد 109- امالک 
بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود چهارگانه زیر به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 11 متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط خلوت مشاعی شرقاً به طول 7/75 
متر دیواریست به دیوار پالک 1071 فرعی جنوباً اول به صورت مورب و به وضعیت شرقی به طول های 3/60 و3/60 دوم به صورت مورب به وضعیت غربی به طول 3/30 کال پنجره و دیواریستبه 
فضای حیاط مشاعی سوم به طول 3/15 متر دیواریست به فضای صحن حیاط مشاعی غربا اول به طول 1/10 متر دیواریست به دیوار پالک 1067 فرعی دوم به وضعیت شمالی به طول 2/93 متر 
دیواریست به راه پله مشاعی سوم به صورت مورب به طول 2/04 متر دیواریست به راه پله مشاعی چهارم به صورت مورب به طول 2/38 متر در و دیواریست به راه پله مشاعی ششم به طول 4/50 
متر دیواریست به دیوار پالک 1067 فرعی فضای ملک مجاور شماره 1552 فرعی، سقف با کف پشت بام مشاعی و اشتراکی است و کف با سقف طبقه دو اشتراکی می باشد با حقوق ارتفافی رعایت 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن الزامی است. اصل ملک برابر سند شماره 8547 مورخ 93/3/25 دفترخانه 14 خوسف در قبال مبلغ 315/088/575 ریال به انضمام سود و خسارت 
تاخیر تادیه موضوع بدهی نامبرده فوق در رهن بانک تجارت شعبه خوسف قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده، لذا بانک مرتهن مستند به ماده 
34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 293/897/287 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 217/027/287 ریال اصل طلب و مبلغ 61/000/000 ریال سود متعلقه 
و مبلغ 15/870/000 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 94/8/3 به انضمام جریمه دیرکرد تا زمان وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق را نموده که پرونده ای 
تحت کالسه 9400437 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت 
با نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 95001422 مورخ 95/3/24 ششدانگ 
مورد وثیقه به صورت یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم از یک مجتمع سه واحدی که ساختمان مذکور دارای چهار سقف )پیلوت و سه طبقه روی پیلوت می باشد( و از نظر استحکام در حد سازه 
های اسکلت فلزی دارای مهاربند جانبی و دارای پارکینگ و انباری و امتیاز آب و برق می باشد به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال )390/000/000( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت 
یافته است و در روز یکشنبه مورخ 95/10/12 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بانک تجارت از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. ضمناً به موجب جوابیه شماره 301/95/7804 - 95/5/26 اداره ثبت اسناد و امالک 
بیرجند مازاد ملک مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد و بانک مرتهن طی نامه شماره 79/979116/778 مورخ 95/8/20 به ضمن گواهی اینکه مورد وثیقه فاقد بیمه نامه رسمی است مانده 
طلب خویش را مبلغ 307/903/467 ریال اصل و مبلغ 249/02/220 ریال سود و خسارت تاخیر روزانه را مبلغ 101228 ریال اعالم نموده که به استناد ماده 4 آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از 
روز درخواست صدور اجراییه به بعد توسط این اداره محاسبه و اخذ خواهد شد، پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول می گردد. نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک تجارت 
جایز خواهد بود. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت 

تاریخ انتشار: 95/9/15یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950047 محکوم علیهم محمد علی نوکی و طیبه مجتهدی نیا و محمد صادق قهستانی محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 132687375 ریال بابت اصل 
خواسته و غیره در حق محکوم له بانک قوامین و پرداخت مبلغ 5853092 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال به شرح ذیل که به مبلغ 151000000 یکصد و پنجاه و یک میلیون 
ریال کارشناسی شده است. 1- یک عدد ارگ یا کیبورد سالم PA2x  به ارزش 68/000/000 شصت و هشت میلیون ریال 2- یک عدد پاور میکسر دایناکورد 1600 تری به ارزش 64000000 شصت و چهار 
میلیون ریال 3- یک عدد تلویزیون LCD چهل اینچ سونی به ارزش 12000000 دوازده میلیون ریال 4- یک عدد لپ تاپ ایسر به ارزش 7000000 هفت میلیون ریال که از طریق مزایده در روز یکشنبه 
تاریخ 95/9/28 از ساعت 9 الی 10 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
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تعارفات دانشجویی

ضرب المثل بیرجندیو
اگر سیستُو  دورّه ِمیدُو نزدیکّه : یعنی اگه فالن امر محال است، ولی فالن امر 
دیگر امکان دارد. مثاًل کسی که میخواهد دعوا کند و ادعایش می شود که من با صد نفر 
می توانم بجنگم، به او می گویند اگر صد نفر نیست ولی با یک نفر که می توانی بجنگی.

داستان طنز

در  که  جوانی  خانم 
بچه  برای  کودکستان 
های ۴ ساله کار می کرد 
می خواست چکمه های 

یه بچه ای رو پاش کنه ولی چکمه ها به پای 
بچه نمی رفت بعد از کلی فشار ... و خم و راست 
شدن،بچه رو بغل میکنه و میذاره روی میز، بعد 
روی زمین بالخره باهزار جابجایی و فشار چکمه 
ها رو پای بچه میکنه و یه نفس راحت میکشه 
که ... ، هنوز آخیش گفتن تموم نشده که بچه 

میگه این چکمه ها لنگه به لنگه است .
خانم ناچار با هزار بار فشار و اینور و اونور شدن و 
مواظب باشه که بچه نیفته هرچه تونست کشید 
از پای  تا بالخره بوتهای تنگ رو یکی یکی 

بچه درآورد.
گفت: ای بابا و باز با همان زحمت زیاد پوتین ها 
رو این بار دقیق و درست پای بچه کرد که لنگه 
به لنگه نباشه ولی با چه زحمتی که بوت ها به 
پای بچه نمیرفتن و با فشار زیاد بالخره موفق 
شد که بوت ها رو پای این کوچولو بکنه که بچه 

میگه این بوتها مال من نیست.
تکان  کله  و  طوالنی  بازدم  یه  با  جوان  خانم 
دادن که انگار یک مصیبتی گریبانگیرش شده. 
با خستگی تمام نگاهی به بچه انداخت و گفت 
آخه چی بهت بگم. دوباره با زحمت بیشتر این 
بوت های بسیار تنگ رو در آورد. وقتی تمام 
شد پرسید خب حاال بوت های تو کدومه؟ بچه 
گفت همین ها بوت های برادرمه ولی مامانم 
گفت اشکالی نداره میتونم پام کنم ... . مربی که 
دیگه خون خونشو میخورد سعی کرد خونسردی 
خودش رو حفظ کنه و دوباره این بوتهایی رو که 
به پای این بچه نمیرفت به پای اون کرد یک آه 
طوالنی کشید وبعد گفت:خب حاال دستکشهات 

کجان؟ توی جیبت که نیستن. 
بچه گفت: توی بوتهام بودن دیگه!!!

افراد زیادی از این راز اطالع ندارند؛ 
شما چطور؟

سمت  به  اگر 
فرمان  چپ 
کنید  نگاه 
وسیله  یک 
نام  به  ای 
راهنما  دسته 

پایین  و  باال  با  را مشاهده خواهید کرد، که 
بردن آن یک چراغ در طرفین ماشین شما 
روشن می شود. حال اگر در زمان رانندگی 
دسته  آن  از  لطفًا  داشتید  پیچیدن  قصد 
می  که  سمتی  دادن  نشان  برای  راهنما 
استفاده  ها  راننده  سایر  به  بپیچید  خواهید 
در  کمتر  شود  می  باعث  کار  این  کنید. 

معرض خطر قرار بگیرید ... !

زندگی  ترین غم  بزرگ  دنیا  تمام مردم  اگر 
شان را در  دست بگیرند و در صفی بایستند 
تا یک قاضی حکم کند که غم چه کسی از 
همه بزرگ تر است؛ هر کس با نیم نگاهی 
می  جیب  در  را  خود، غمش  دستی  بغل  به 

گذارد و به خانه برمی گردد ...
نیچه

وقتی بچه بودم، دعا میکردم که خدا به من 
دوچرخه بدهد؛بعد فهمیدم که تخصص خدا 
در دادن چیزهای دیگرست. بخاطره همین 
تقاضا کردم  از خدا  و  دزدیدم  یک دوچرخه 

که مرا ببخشد. 
آل پاچینو

یادداشت طنز

حرف های جالب شخصیت های مشهور

آیا این راز را می دانید ؟!

حل مشکل کم آبی خراسان جنوبی 
در سه سوت

زرنویس-  صحبت خشکسالی و کم آبی که 
پیش می آید خیلی ها کارشناس می شوند و 
راهکارهایی می دهند که بیا و ببین. در این 
وانفسای کارشناس شدن ما هم دیدیم حاال که 
مسئوالن توی حل مشکل کم آبی مانده اند، 
چرا خودمان دست به قلم نشویم و راهکارهای 
اسره وقت  در  برای حل مشکل  اندیشمندانه 

ارائه ندهیم؟
آبی خراسان  برای مشکل بی  راه حل اول: 
در  فرد که  و  از طرح زوج  توانیم  جنوبی می 
ببریم  بهره  اینجا  در  شود  می  اجرا  پایتخت 
فرد کنیم؛  و  نیز زوج  را  چگونه؟ مصرف آب 
یعنی روزهای زوج، کسانی که شماره آخر کارت 
ملی شان زوج است آب بخورند و روزهای فرد 
هم آدمهای مجرد. بچه ها چون هنوز بزرگ 
نشده اند و کارآیی الزم را برای کشور ندارند، 

روزهای جمعه می توانند آب بخورند. 
رحم  صله  به  که  آنجایی  از  دوم:  حل  راه 
خیلی تاکید می شود می توانید روزهای تعطیل 
عالوه بر اینکه این سنت حسنه رو اجرا می 
کنید ماشین خود را هم در خانه اقوام بشویید. 
مثاًل وقتی مهمانی می روید یک آه سوزناک 
از ته دل بکشید و بگویید: این ماشین ما هم 
چقدر کثیف شده است. هععی ... . و از آنجا که 
ما خراسان جنوبی ها خیلی تعارفی و مهمان 
دوست هستیم، میزبان می گوید: جان تو اگر 
ماشین را نیاری تو حیاط بچه ها بشورن، ازت 
دلخور میشوم و دیگر نه من نه تو!  پنج دقیقه 
بعد اعضای خانواده ی میزبان از سر و گوش 
ماشین باال می روند و ماشین را شسته و اتو 

کشیده تحویل می دهند ... 
راه حل سوم: در تحقیقات که کردیم متوجه 
شدیم کنتورهای آب عامل اصلی نشان دادن 
رقم های باالی مصرف هستند، می توانید برای 
حل این مشکل، کنتور آب منزلتان را طوری 
دستکاری کنید که اصاًل چیزی نشان ندهد و 
هر وقت مأمور آب در کنتور را بر می دارد و 
به رقم شمار داخلش نگاه می کند، بجز سالم 

و التماس دعا چیزی برای گفتن نداشته باشد.
اصل مطلب!   روم سر  راه حل چهارم: می 
دوست عزیز که حمام می روی و دوساعت و 
نیم وقتت را در آنجا سپری می کنی و هی آواز 
می خوانی و در نهایت 3 دقیقه آخرش را دوش 
می گیری فقط شیر آب را ببند! دوست عزیز که 
می خواهی آب خنک بخوری، به ما هیچ ربطی 
ندارد، بخور! فقط تو را جان عزیزت هر شب 
یک شیشه آب را در یخچال بگذار تا خنک 
شود که مجبور نباشی شیر آب را 20 دقیقه باز 

نگه داری که سرد شود.
حل مشکل اصلی: به نظر ما مشکل اصلی، 
مسئوالن و مدیران نیستند. رسانه ها و اینترنت 
ما  هستند.  خبرنگاران  و  نگاران  روزنامه  و 
معتقدیم اگر همین چهار تا روزنامه و همین 
چهار تا سایت باز هم فیلتر شوند، دیگر کسی 
به مشکل بی آبی و به این چیزها اعتراض نمی 
کند. اگر کسی اعتراض نکند، مردم هم متوجه 
نمی شوند، مسئوالن هم کارشان را می کنند! 

کارمندان و رئیس ها
یک  باید  بخواهم،  مرخصی  من  وقتی   -

جلسه دلیل و توجیه بیاورم.
باید  برود،  مرخصی  به  رییسم   وقتی 

می رفت چون خیلی کار کرده است.
-  وقتی یک روز مرخصی استعالجی داشته 

باشم، من همیشه مریض هستم.
وقتی رییسم در مرخصی استعالجی باشد، 

او حتما خیلی بیمار است.
دهم،  می  انجام  خوبی  کار  من  وقتی   -

رییسم هرگز بخاطر نمی آورد.
وقتی من کار اشتباهی انجام دهم، رییسم 

هرگز فراموش نمی کند.
- وقتی من یک کاری را دیر تمام می کنم، 

من کند هستم.
وقتی رییسم کار را طول دهد، او دقیق و 

کامل است.
- وقتی کاری رابدون اینکه از من خواسته 
را  خودم  دارم  قصد  من  دهم،  انجام  شود 

زرنگ جلوه دهم.
وقتی رییسم این کار را کند، او ابتکار عمل 

به خرج داده است.
- وقتی من سعی در جلب رضایت رییسم 

داشته باشم، من چاپلوسم.
وقتی رییسم، رییسش را راضی نگه دارد، او 

همکاری می کند.

تفاوت در نگهداری کودک توسط افراد مختلفقاب عکس کاریکاتور بی بدیل

حتماً می دانید که کیسه هوا برای خودروهای سواری داخلی اجباری شده است؟!

هم  دانشجویی  روزهای   - بیان  شیرین 
شده  زندگی  دیگر  خاص  های  دوره  مانند 
مثال سربازی لبریز از خاطرات جالب و شیرین 
است.هفته اول دانشجویی را می گذراندیم با 
بعضی دوستان هم مدرسه ای و دوستان جدید 

در شهری تازه ..
یکی از جذاب ترین خاطرات این دوران که 
هنوز هم یادآوری آن باعث انبساط خاطر است 

مربوط به سلف غذا خوری است
روزهای اول تحت تاثیر آشنایی کمتر و ادب 
بیشتر! بعد از نهار کشمکشی بین دوستان بر 

سر شستن ظروف در می گرفت.نه جان شما 
امکان نداره... من می شورم..

بود  منوال  همین  وضع  مدتی  تا  خالصه 
بازوی  زور  البته  و  تعارف  قدرت  هرکس  و 
می  و  قاپید  می  را  ظرفها  داشت  بیشتری 
شد  قرار  گذشت  که  روزی  چند  شست. 
باشد  برنامه  براساس  ظروف  شستشوی 
 مثل شنبه ها میم ر د یکشنبه ز ن ب و ... 

به همین ترتیب.
این برنامه ریزی هم البته به 2 هفته نکشید و 
به علت شستشوی نادرست و غیر بهداشتی و 

دالیل دیگر مقرر شد  هر کس ظروف خود 
را بشوید. اندکی بعد این کار هم تعطیل شد 
 و به مرحله ای رسیدیم که هیچکس ظرفی 
نمی شست حتی ظرف خودش را. می پرسید 

چگونه عرض می کنم:
کشیدن  با  باهوش  و  تنبل  دانشجوی  یک 
پالستیک فریزر روی بشقاب غذای خود روش 
این شکل که  روی  به  ابداع کرد.  جدیدی 
بشقاب ته گودی پالستیک می کشید و همان 
را به آشپز می داد که همزمان خورش، برنج 
و ماست روی آن می ریخت. پس از صرف 

غذا موقعی که دانشجوی هوشمند کنار سطل 
زباله می ایستاد و پیروزمندانه و با سرانگشت 
بشقاب  روی  ار  را  فریزر  پالستیک  روکش 
جدا می کرد و به بقیه دانشجویان لبخندی 
مشابه لبخند ژکوند! تحویل می داد نمی دانید 
بقیه که به سختی و جان کندن ظرف می 
شستند چه حالی پیدا می کردند.. چند روز بعد 
از ملزومات اصلی  به یکی  پالستیک فریزر 
زندگی دانشجویی بدل شد و اندکی بعد در 
آن شهر کوچک تا مرحله کمیابی و نایابی هم 

رفت و حتی مبالغی هم گران شد!

آیا می دانید ...

داده نما،

خواص شلغم

. اشتها آور
. درمان بیماري هاي پوستي

. سرفه را تسکین مي دهد
. آب شلغم قند خون را پایین مي آورد

. رشد و نمو استخوانها
. شب کوري را درمان مي کند

برای مرگ یک  دانستید که در چین جبران خسارت  می 
آسیب  خسارت  جبران  از  تر  ارزان  تصادف  اثر  در  نفر 
از  بعد  رانندگان  از  بعضی  علت  همین  به  است  دیدگی 
مطمئن  تا  شوند  می  رد  عابر  روی  از  بار  چند  تصادف 

آیا واقعًا او مرده است ! شوند که 

شما  حرف  وقتی  مردم،  درصد   90 که  دانستید  می   -
شما  های  به حرف  حواسشان  یا  شوند  نمی  متوجه  را 

نیست، فقط می خندند!

- میدانستید فتحعلی شاه قاجار 108 بچه داشت که 60 
تای آن پسر و ۴8 تای آن دختر بود ؟!

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

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

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ن

گا
رای

ل 
نز

ب م
در

ل 
وی

ح
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

سقف کاذب، کناف ایران 
پارکت، دیوار پوش 

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی



5

اقداماتی ساده و کوتاه برای بهبود کیفیت شغلی

دوشنبه *15 آذر  1395 * شماره 3664

آیه روز  

پس صبر كن كه وعده خدا راست است پس چه پاره  اى از آنچه را كه به آنان وعده داده  ايم به 
تو بنمايانيم چه تو را از دنيا ببريم  به سوى ما بازگردانيده مى  شوند. سوره غافر، آيه 77

حدیث روز  

هر كه به خدا اعتماد كند، خداوند كارهاى دنيا و آخرتش را، كه او را بى قرار كرده اند، كفايت 
مى كند. امام صادق )ع(

دستى زكرم به شانه ى ما نزدى
بالى به هواى دانه ى ما نزدى

ديريست دلم چشم به راهت دارد
اى عشق سرى به خانه ى ما نزدى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

وقتیمشاجرهباهمسرتانباالمیگیرد...

ارتباط چشمی را حفظ کنید: وقتی همسر شما حرف 
می زند، به چشم هایش نگاه کنید. با این کار نشان 
می دهید به صحبت های او توجه می کنید.هر 2-3 
دقیقه یکبار، حرف های همسر خود را جمع بندی و 
بازگو کنید. این روش به همسر شما که ممکن است 
آشفته و عصبی باشد، کمک می کند به  آسانی و با 

اطمینان، احساس های خود را به زبان بیاورد. 
آرامش خود را حفظ کنید: وقتی اختالف و درگیری 
اوج می گیرد، حفظ آرامش دشوار است. وقتی مشاجره 
و ردوبدل شدن عبارت ها و کلمات نامناسب افزایش 
می یابد و خشم بر 2 طرف حاکم می شود، نتیجه ای 
جز بروز احساس های بد و آسیب دیدن ندارد. بهترین 

راه برای مهار مشاجره و نزاع، پیشگیری است. 
به درک متقابل برسید: شاید مهم ترین عامل در هر 
رابطه، تحمل است. تحمل، توانایی ای است که به 
 سادگی می توان به دست آورد و به دیگران نیز منتقل 
کرد. همچنین، تحمل، به معنای احترام به نیازهای 
یکدیگر است. برای اجرای موفقیت آمیز این نکته باید 
خودخواهی و غرور را کنار گذاشت و از همدلی و 

درک متقابل استفاده کرد.
هدیه را فراموش نکنید: خشم زمانی نمایان می شود 
که افراد، احساس قدرشناسی و رضایت نکنند. آنها 
در این زمان، عصبی، فرسوده و افسرده می شوند. 
همسران باید برای پیشگیری از بروز چنین عالئم و 
نشانه هایی، روش های نشان دادن محبت و برقراری 
ارتباط دوستانه را بیاموزند. با دادن هدیه، دسته گل، 
به زبان آوردن جمله کوتاه »دوستت دارم« می توان 

محبت را بروز داد.

در طول تعطیالت آخر هفته سرعت همه چیز 
کندتر می شود. اغلب افراد در این دوران به 
استراحت و تجدید قوا می پردازند تا در شروع 
هفته کاری جدید با نیروی بیشتری کار را آغاز 
ساده  بسیار  اقداماتی  زیر  کنند.پیشنهادهای 
هستند که در کمترین زمان قابل انجام اند. در 
عین حال، تاثیرات قابل توجهی با این تغییرات 
کوچک ایجاد می شود که می تواند روند امور را 
بهبود بخشیده و حرفه شما را با کیفیت سازند.

نامخودرادرگوگلسرچکنید
با قرار دادن نام خود در عالمت “ “ می توانید 
نتایج مرتبط با آن را مشاهده کنید. اگر مدیریت 
دارید،  برعهده  را  کار شخصی  و  یک کسب 
نام شرکت را جستجو و اخبار و نوشته های 
احتمالی پیرامون آن را مشاهده کنید. از این راه، 
نسبت به وضعیت موجود و نظر دیگران آگاهی 

پیدا خواهید کرد.
شرکتهاییراکهمایلبهکارکردن

درآنهاهستید،بشناسید
با استفاده از جستجوی اینترنتی می توانید از 

بازار کار مرتبط با تخصص خودتان اطالع پیدا 
کنید. اگر شرکت یا مجموعه خاصی را برای 
آینده مد نظر دارید، در هنگام آسایش درباره 
آنها جستجو کنید و چشم انتظار موقعیتی برای 
کارکردن در آن ها باشید. از این راه، در صورت 
نیاز به نغییر شغل، فرایند کاریابی با هوشمندی 

و سرعت بیشتری پیش خواهدرفت.
ارتباطبادوستانراازسربگیرید

تاثیر  بر روابط شما  ممکن است فشار کاری 
رنگ  کم  روابط  از  برخی  و  باشد  گذشته 
مناسبی  زمان  تعطیالت  فرصت  باشد.  شده 
 برای بهبود این روابط است. می توانید با هر
بهانه ای به دوستان قدیمی خود ایمیل بزنید و 
ضمن احوال پرسی آن ها را در جریان زندگی 
کار،  در  کلید موفقیت  قرار دهید.  کار خود  و 
کاری ضرر  انجام چنین  از  و  است  ارتباطات 

نخواهید کرد.
اطالعاتشبکهتجاری

رابهروزرسانیکنید
بسیاری از ایرانیان در شبکه حرفه ای لینکداین 

اینترنتی  های  شبکه  دیگر  یا   )LinkedIn(
حرفه ای عضواند. سعی کنید در فرصت های 
موجود، اطالعات خود را در این شبکه ها به روز 
کنید و کارفرمایان احتمالی را نسبت به چند و 

چون حرفه ای خود آگاه سازید.
درشبکهاجتماعیتازهایعضوشوید
اجتماعی  های  شبکه  در  افراد  اغلب  امروزه 
شخصی  و  ای  حرفه  اطالعات  و  اند  فعال 
هر  گذارند.  اشتراک می  به  بادیگران  را  خود 
روز به شمار این شبکه ها افزوده می شود و 
شبکه های اجتماعی جدید امکانات تازه ای را 
به مخاطبان عرضه می کنند. از این رو شاید 
بتواند در مسیر  عضویت در شبکه ای جدید 

حرفه ای شما موثر واقع شود.
فهرستیازکتابهایمفید
برایکسبوکارتهیهکنید

مطالعه یکی از کلیدهای اصلی وفقیت است. 
می توانید در اوقات فراغت با جستجویی ساده 
فهرستی از کتاب های مناسب در حوزه کسب 
و کار تهیه کرده و برای خواندن آن ها برنامه 

ریزی کنید. مطمئن باشید که تاثیرات حاصل از 
مطالعه شما روی کار و حرفه مورد عالقه تان، 

باعث شگفتی خواهدبود.
فهرستیازآرزوهایخودتهیهکنید

در دنیا به هرچه بخواهید می رسید؛ اما باید 
به درستی و دقت بدانید که چه می خواهید. 
دوران تعطیالت بهترین زمان برای شناسایی 
اهداف و آرزوهای شماست. می توانید محیطی 
آرام انتخاب کرده و آرزوهای خود را روی کاغذ 
بنویسید. اگر ازدواج کرده اید با شریک زندگی 
خود نیز در این باره گفت و گو کنید و آرزوهای 

مشترک را شناسایی نمایید.
تفریحاتسادهراازیادنبرید

نیست.  بخش  لذت  تفریح  بدون  زندگی 
امروزه طیف متنوعی از تفریحات وجود دارد 
که با صرف کمترین هزینه می توانید خود و 
عزیزانتان را از آن ها بهره مند سازید. سعی 
تفریحات  از  تعدادی  کنید در هنگامی کاری 
از آن ها  استفاده  برای  پیدا کنید و  را  جذاب 

برنامه ریزی نمایید.

کارتویزیتسفارشدهید
با ظهور فن آوری های جدید استفاده از کارت 
اما  است؛  یافته  کاهش  حدودی  تا  ویزیت 
ایجاد  ابزار جهت  این  از  توانید  همچنان می 
چهره ای حرفه ای برای خود استفاده کنید. 
کارت ویزیت با کمترین هزینه قابل چاپ است

دربارهدستمزدخودتحقیقکنید
انواع  برای  مناسبی  زمان  آسایش  هنگام 
تحقیقات است. شاید مهم ترین مورد دراین 
میان، یافتن دستمزد متوسط برای فردی مثل 
شما در بازار است. با این کار می توانید موقعیت 
کنونی خود را مورد ارزیابی قرار دهید و برای 

تغییرات احتمالی آماده شوید.
برنامههایخودرادرتقویمیادداشتکنید

کیفیت  روی  توجهی  قابل  تاثیر  بندی  زمان 
کاری شما دارد. سعی کنید فهرستی از کارهای 
را تهیه  کرده و آن ها را  آینده  یا ماه  هفته 
روی تقویم خود ثبت کنید. استفاده از ابزارهای 
هوشمند و تقویم رایانه ای نیز گزینه ای قابل 

استفاده برای شماست.

عارفانه روز

صبح يعنى همه ى شهر پراز بوى خداست 
عابرى گفت: كه اين مطلق ناديده كجاست؟؟ 
شاپرک پرزد و با رقص خود آهسته سرود 

چشم دل بازكن اين بسته به افکار شماست. 

اگر بدانیدبزرگترین سرمایۀزندگی، شادبودن 
ولذت بردن از زندگیست، به صاحبان خانه های 

میلیاردی و اتومبیلهای میلیونی حسادت
 نمی کردید. فقط افراد شاد حسادت برانگیزند

از سختی ها نترسید سختی،   آدم  را سرسخت 
می کند میخ هایی در دیوار محکمتر هستند 
که ضربات سخت تری را تحمل کرده باشند!

  مى توان زيبا زيست نه چنان سخت كه از 
عاطفه دلگير شويم، نه چنان بى مفهوم كه 
بمانيم ميان بد و خوب! لحظه ها مى گذرند

گرم باشيم پر از فکر و اميد عشق باشيم

طراح: نسرین کاری                        

روي  نگار  و  نقش   -1 افقي: 
ديوار يا سقف - اثر كنستانتين 
روماني  بزرگ  اديب  گئورگيو 
كشور  نقاش-   - گنگ   -2
قديمي-  قفل   -3 نيشكر 
دهنده  عبرت  درس  همدم- 
ماه  سوئيس-  در  شهری    -4
كه  فلزي   -5 سودمند  برفي- 
ترتيزك   - شود  طال  بود  قرار 
مرغابي  صداي   - حميت   -
دهنده  ترويج   - تندرست   -6
- سروده 7- كنايه از سخت و 
سمج - آگاه كردن- مانند 8- 
كوچه ته بسته - پول خارجي- 
مركبدان-   -9 مخروطي  ميوه 
ايراني  جزيره  كردن-  حالي 
10- كشت و زرع- وال- روانه 
11- گاه از نهاد برآيد- شهري 
طاليي-  سمنان-  استان  در 
ابد 12- شهري در  نفي  حرف 
اگر-  افغانستان- مخفف  كشور 
راستي   -13 نگارشي  عالمت 
توانايي 14-  اندرزگوي-  خبر- 
وجود- كشوري جزير هاي در 
چين- حشره پركار 15- فيلمي 
به كارگرداني علي اكبر كوهكي 

و جواد ارشاد- ديپلماتيك

زينتي  گياه   -1 عمودي: 

ترشي- اثري از ويليام شكسپير 
2- شهري در استان مازندران- 
دودكش- شيوا  3- پيراه نكار- 
مركز  به وطن-  كننده  خدمت 
ارتشي  ناروا - درجه  اتم  4-  
تو  ني   - نسبت  پسوند   -5
مفقود-   -6 علت  به   - خالي 
قصد كردن - چهار نعل - گل 
خوشبو  گل  نوعي   -7 الي  و 
غذا  8-  - صورت  - مستحب 
گازي   - واضح   - جال  روغن 
شبيه ازت 9- مزاحم تابستاني- 

طبيعي و ذاتي- سرخ مايل به 
بار   - آذري  زمين   -10 كبود 
خم   - شرط  كلمه  درخت- 
بزرگ 11- دلگشايي- سازمان 
جاسوسي- داراي مزه اي خاص 
مركز  نمودن-  شكوه   -12
چهره  كارزار-   -13 فنالند 
از معصومان)ع( -  نقاشي شده 
گلر سابق  14-  رسول خدا- با 
فرانسه  لغت  فرهنگ  اعتبار- 
فالسفه  مكتب  نوعی   -15

تجربه گرا  - بی پولی.

روزی مردی از بازار عطرفروشان می گذشت، ناگهان 
بر زمین افتاد و بیهوش شد. مردم دور او جمع شدند و 
هر کسی چیزی می گفت، همه برای درمان او تالش 
می کردند. یکی نبض او را می گرفت، یکی دستش را 
می مالید، یکی کاه ِگِل تر جلو بینی او می گرفت، تا 
حالش بهتر شود. اما این درمانها هیچ سودی نداشت. 
مردم همچنان جمع بودند. هرکسی چیزی می گفت. 
حال مرد بدتر و بدتر می شد و تا ظهر او بیهوش افتاده 
بود. همه درمانده بودند. تا اینکه خانواده اش باخبر 
شدند، آن مرد برادر دانا و زیرکی داشت او فهمید 
که چرا برادرش در بازار عطاران بیهوش شده است، با 
خود گفت: من درد او را می دانم، برادرم دباغ است و 
کارش پاک کردن پوست حیوانات از مدفوع و کثافات 
است. او به بوی بد عادت کرده و الیه های مغزش پر 
از بوی سرگین و مدفوع است. کمی سرگین بدبوی 
سگ برداشت و در آستینش پنهان کرد و با عجله به 
بازار آمد. و مرد دباغ بهوش آمد. مردم تعجب کردند 
و گفتند این مرد جادوگر است. در گوش این مریض 

افسونی خواند و او را درمان کرد.گفت:
 من رنجش همی دانم ز چیست

چون سبب دانی دوا کردن جلیست
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همانشیامنهقعاص1

فیقوتترپارمرف2

تسردکمدرموراو3

هرابایایلاهی4

نریانرالاتسا5

اجسلاپبیرنان6

وربنلیتسایمر7

هرالگدلوههیدب8

ورپتافانمنیا9

رمشغویررودنز10

هدشیاشگمارما11

تهمرنیهاراور12

ورودگنلالالکی13

شوگهرساندنولا14

هیوستیسانشتفاب15

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش آپارتمان در حال ساخت 
) غفاری ( محدوده ظفر ، 90 متر مفید 

 دو خوابه با پرداخت ۳0 میلیون تومان  
0915561۴208 - 09155612۴۳1

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09۳05617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: ۳220۴0۳6

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

به یک نفر خانم برای همکاری
 در گالری میرداماد نیازمندیم.

۳2225820 -091581851۴7

به یک شرکت طراحی برای طراحی نما و 
داخل دو پروژه تجاری - مسکونی نیازمندیم.

09120876690    

فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری با تمام امکانات و قیمت 
استثنایی یا معاوضه با اتومبیل 

واقع در بیست متری اول
099022۴258۴

به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک برای 
همکاری در تاسیس شرکت پیمانکاری با حداقل سه 
سال سابقه بیمه نیازمندیم.      09157719805

فوری / به یک یا دو خانم برای نگهداری تمام وقت 
از یک خانم سالمند نیازمندیم. )با حقوق مناسب، 
اسکان و غذا( 090۳2775976- ۳2۴۳926۳

به تعدادی بازاریاب برای کار در شرکت 
پخش مواد غذایی و سلولزی با حقوق 

ثابت نیازمندیم.       ۳222002۴

شرکت لبنیات صباح شعبه خراسان جنوبی
برای تکمیل کادر فروش خود تعداد 2 نفر 

ویزیتور استخدام می نماید
مزایا: حقوق قانون کار + پورسانت

 + هزینه ماموریت + بیمه از روز اول 
+ پاداش

شهرک صنعتی - بلوار همت - همت 7
۳2255601 - ۳2255600

امالک باقـران
* فروش آپارتمان شمال شهر ، 75 متر ، تکمیل 

قیمت نقدی 55 میلیون تومان
 فروش با شرایط 6 ماهه امکان پذیر می باشد.
*  فروش منزل خیابان سپیده )سحر( ویالیی

 به متراژ 110 متر با قیمت 100 میلیون تومان
* فروش آپارتمان مجتمع یاس ، 102 متر

 با امکانات کامل و شیک با قیمت 100 میلیون 
تومان نقدی

* فروش 200 متر زمین ، سپیده 17
 با قیمت 85 میلیون تومان

* فروش آپارتمان خیابان سحر - 60 میلیون 
تومان نقدی 50 میلیون تومان وام 

مجتمع با واحد کم
خیابان سپیده - بین سپیده 16و 18

 ۳2۳29150
0915720۳00۴ 

خرید انواع ضایعات آهن آالت ، کارتن ، 
کاغذ و پالستیک با باالترین قیمت

با ما تماس بگیرید
بیرجند - مدرس 7 - نرسیده به مسجد 

مرتضوی    
  0915562۴598 - رمضانی

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717
خرید ضایعات نقدی 

درب کارخانه ۳50 تومان
آدرس: شهرک صنعتی ، همت ۳ 

کارخانه دوم سمت چپ
۳2255221

 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 ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - ۳221168۴

الستیک فرازی

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

یک باب مغازه الکتریکی با کلیه وسایل 
و تجهیزات به فروش می رسد. فی:  10 

میلیون تومان    09۳08608061

یک واحد آپارتمان واقع در جوادیه ، ارکیده 6 
با تمام امکانات به فروش می رسد. قیمت 80 
میلیون + 20 میلیون وام     091516۳۳05۴

خرید دستگاه قالی بافی و درب
 و پنجره دست دوم یا تعویض با نو

091596595۴9 -09159659552

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

به یک استادکار ماهر قنادی 
)خلیفه( دارای تجربه و رزومه کاری 
برای کار در کارگاه کیک و شیرینی

 واقع در بیرجند نیازمندیم.
09155611800

به یک شاگرد نیمه ماهر و یک 
 MDF استادکار برای کار در کارگاه

نیازمندیم.
 کابینت ایده آل - نبش پاسداران 27
09155626909 - شهریاری

دعوت به همکاری
نظر به آغاز فعالیت

 مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
از کلیه آشپزهای مجرب و ماهر 

برای طبخ غذای مجالس
 دعوت به همکاری می گردد.

آدرس دفتر: نبش توحید ۳۳ 
ساعت مراجعه:6-9شب

یک شرکت ساختمانی برای اجرای پروژه های در دست اقدام نیاز به تخصص های 
ذیل دارد:

1- پیمانکار برای اجرای سقف کامپوزیت ، عرشه فوالدی
2- پیمانکار برای اجرای آرماتور بندی و قالب بندی

۳- استادکار ماهر برای اجرای سنگ آنتیک و سنگ های تزئینی داخل و خارج ساختمان
۴- استادکار ماهر برای اجرای کاشی و سرامیک

5- استادکار برای اجرای دیوارهای هبلکس و غیره
      090۳۴090۴1۳            ساعت تماس: 11-1۳

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: ۳2200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه ۳ نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
 091576۳9200
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کسب رتبه برتر تیم وزنه برداری نونهاالن بیرجند
 در مسابقات کشوری

بیرجند  برداری  وزنه  هیئت  رئیس  رو  پوشیده  حسن  محمد  کاری- 
در مسابقات  بیرند  نونهاالن  تیم  آوا گفت:  با خبرنگار  در گفتگو  که 
کشوری که در استان گلستان برگزار شد خوش درخشیدند.  در این 
مسابقات امیر پوشیده رو، محمد سیادت و حسین محمدی به مربی 
گری مجتبی مددی و سرپرستی احمد سیادت به مسابقات اعزام شده 
و موفق شدند نمره 90 را از 100 امتیاز کسب کنند و به مقام برتر 
این مسابقات نایل آیند. و گواهی شرکت در مسابقات را هم کسب 
شد  برگزار  کشوری  در سطح  مسابقات  این  شد:  یادآور  وی  کردند. 
است  ذکر  داشتند.شایان  درخشانی  پیروزی  ما  نونهال  ورزشکاران  و 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور از 14 تا 17 شهریور به میزبانی 

استان گلستان در شهرستان گرگان برگزار شد.

برد تیم فوتسال توفان سرایان برابر عماد نظام فردوس

اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان و  به گزارش روابط عمومی 
به نقل از هیئت فوتبال این شهر، تیم فوتسال جوانان توفان سرایان 
خود، صبح  بیشتر  آمادگی  برای سطح  فردوس  نظام  عماد  جوانان  و 
جمعه مورخ 12 آذرماه 95 در شهر فردوس و در سالن ورزشی انقالب 
به مصاف هم رفتند.این دیدار دوستانه در پایان با نتیجه 3 بر 2 به نفع 
توفان سرایان به پایان رسید. امیرحسین خیبری،محمد جواد رضازاده و 
رضا عطائیان  گلزنان توفان در این دیدار بودند. مربیگری تیم توفان 
را حسن سپهری برعهده داشت و اسماعیل مصطفوی مسؤل کمیته 
جوانان هیئت فوتبال شهرستان سرایان نیز وی را همراهی می کرد. 
گفتنی است: مهرانپور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس با 
حضور خود در این دیدار ازبازیکنان و مربیان دو تیم تقدیر و تشکر نمود.

دیدار دوستانه فوتسال ایران - روسیه

مسابقه تیم های ملی فوتسال ایران و روسیه ، امروز ساعت 16:00 
از  مسابقه  شد.این  خواهد  پخش  سیما  سه  شبکه  از  زنده  به صورت 
سری دیدار های دوستانه است که درسالن فدراسیون هندبال تهران 

برگزار خواهد شد.

برگزاری رقابت قهرمانی پاراگالیدر ایران در ترکیه

طی 2 سال گذشته مسابقات قهرمانی کشور پاراگالیدر ایران از سوی 
فدراسیون انجمن های ورزشی لغو می شود برای پی بردن به اهیمت 
این مسابقات که نقش پررنگی در گرفتن سهمیه جام جهانی پاراگالیدر 
دارد، ابتدا باید به سیستم جهانی برای پذیرفتن خلبانان در مسابقات 
جام جهانی توجه کرد.هر خلبان در سیستم انتخابی جام جهانی دارای 
2 لتر برتر است که بهترین لتر، آ است و همین امتیازات مبنای انتخاب 

خلبانان برای مسابقات جهانی است.

 کدام آجیل برای کدام بیمار ؟

بین  بادام  ها:  فشارخونی  برای  1-بادام 
باالترین  دارای  تقریبا  مختلف،  مغزهای 
حجم از منیزیم است. درواقع و برخالف باور 
بسیاری از مردم، منیزیم موجود در گردو هم 
درصد   67 حدود  که  طوری  به  است.  بیشتر 
دارد  وجود  بادام  گرم   100 هر  در  منیزیم 
مغزی:گردو  و  قلبی  بیماران  برای  2-گردو 

با  تنها مغزی است که مصرف آن را معادل 
اسیدهای چرب  دریافت  برای  ماهی  مصرف 
اند 3- بادام زمینی برای کم  امگا 3 دانسته 
خون ها: آهن غیرِهم و فوالت فراوان موجود 
در بادام زمینی، باعث شده این مغز مغذی به 
کم  افراد  برای  ها  خوراکی  بهترین  از  یکی 

خون تبدیل شود.

سر وقت غذا نخوردن و عوارض آن!

تنها چیزی که می خورید روی سالمتتان تاثیر 
نمی گذارد بلکه چه زمانی می خورید هم موثر 
خواهد بود.افرادی که به صورت مرتب 6 وعده 
کسانی  به  نسبت  کنند  می  میل  غذا  روز  در 
ندارد سطح  برنامه خاصی  غذا خوردنشان  که 
کلسترول و انسولین پایین تری دارند. افراد بالغی 
که در طول وعده هایی مرتب کالری دریافت 

هایشان  وعده  که  افرادی  از  کمتر  کنند  می 
نامنظم است دچار چاقی می شوند.نامرتب غذا 
خوردن می تواند فرد را آماده:چاقی،فشار خون 
باال،دیابت نوع 2 کند.بی مالحظه غذا خوردن 
می تواند روی ساعت درونی بدن تاثیر بگذارد و 
این بهم ریختگی می تواند باعث اضافه وزن و 

دیگر مشکالت سالمت شود.

میوه های چربی سوز کدامند؟

تری  نام  به  چربی  اسید  شامل  نارگیل 
تا 30  را  بدن  متابولیسم  است که  گلیسیرید 
درصد افزایش می دهد. شما می توانید این 
میوه را به عنوان اسنک جایگزین هله هوله 
ها کنید. سیب و هلو، هر کدام به دو شیوه 
متفاوت، موجب کاهش وزن می شوند. این 
متابولیسم  و  هستند  فیبر  از  سرشار  ها  میوه 

بدن را سرعت می بخشند.گریپ فروت حاوی 
آنتی اکسیدانی است که میزان انسولین بدن 
را کنترل می کند، چربی های بدن را آسان تر 
می سوزاند و شما را در مدت زمان زیادی سیر 
نگه می دارد. کافی است یک عدد از این میوه 
را از وسط نصف کنید و با قاشق مواد مغذی 

داخل آن را مصرف کنید.

خوردن تخم مرغ و اثر مفید آن

حاوی  مرغ  خون:تخم  کلسترول  1-بهبود 
کلسترول باالیی است، اما که وقتی تخم مرغ 
می خوریم کبد کلسترول کمتری را پردازش می 
کند 2-کاهش خطر بیماری های قلبی: مصرف 
تخم مرغ به دلیل کاهش کلسترول بد یا ال 
های  بیماری  خطر  کاهش  به  منجر  ال  دی 
قلبی خواهد شد3- از دست دادن وزن: پروتئین 

موجود در تخم مرغ باعث ترویج احساس سیری 
شده و شما کالری کمتری دریافت خواهید کرد 
4-بهبود سالمت چشم: زرده تخم مرغ حاوی 
دو ماده مغذی به نام های لوتئین و زیگزانتین 
است که منجر به بهبود عملکرد چشم می شود 
5-بهبود عملکرد مغز: تخم مرغ سرشار از ماده 
ای به نام کولین است که به مغز کمک می کند.

فواید میوه پاییزی ” به “

متعدد  احادیث  در  به  میوه  بی نظیر  خواص 
یکی  عنوان  به  آن  از  و  است  شده  بیان  هم 
گیاه  کرده اند.این  یاد  بهشتی  میوه های  از 
بی نظیر نه تنها میوه ای پرخاصیت دارد، بلکه 
دانه ها و برگ های این گیاه نیز دارای خواص 
برای  میوه  هستند.این  شگفت آوری  درمانی 
کاربرد  وبسیار  پودینگ  مارماالد،  مربا،  تهیه 

دارد. این مربا برای تسکین مشکالت روده ای 
استفاده می شود. به سرشار از فروکتوز، گلوکز، 
پتاسیم،  نمک  اسید،  مالیک  لمون،  پکتین، 
روی،  آهن،  منگنز،  منیزیم،  کلسیم،  سدیم، 
 ،A فسفر، مس، کلر، سولفور، کارتو، ویتامین
ویتامین   ،E، B1، B2 ویتامین   ،C ویتامین 

B3، ویتامین B6 است.

حادثه رانندگی در طبس یک کشته و دو مجروح 

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک دستگاه سواري لیفان در طبس یک کشته و دو مجروح 
برجای گذاشت. سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت:صبح امروز با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110مبنی بر تصادف در کیلومتر سه محور »طبس-ده محمد«بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه 
گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک 
دستگاه سواري لیفان واژگون شده است که در این سانحه رانندگی،یک تن کشته و دو نفر از سرنشینان 
خودرو به شدت مجروح شدند که جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ رضایی تصریح 
کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناشي از خستگي و خواب آلودگي راننده سواري لیفان به علت 
عدم توجه به جلو اعالم کرد.رئیس پلیس راه استان خاطر نشان کرد:با توجه به اینکه فاصله بین شهري 
در محورهاي مواصالتي استان خراسان جنوبي زیاد مي باشد لذا این مهم مي طلبد رانندگاني که قصد 

تردد در این محورها را دارند هنگام خستگي و خواب آلودگي اکیدا از ادامه رانندگي خودداري کنند.

عصبانیت در کوتاهی عمر جدی است و مردانی که 
دارند.پس  تری  زود عصبانی می شوند، عمر کوتاه 
از انجام تحقیق روی مردان حدود 35 ساله متوجه 
تحملشان  آستانه  که  مردان  از  دسته  آن  که  شدند 
پایین بود، در قیاس با مردانی که کمتر عصبانی می 
شوند، با احتمال کمتری برای این که 35 سال بعد در 

قید حیات باشند، روبرو بودند.یک هزار و 307 مرد 
سرپرست خانوار، افرادی که در زمره 25 درصد مردان 
بسیار عصبانی قرار داشتند، در قیاس با افرادی که در 
زمره 25 درصد مردان بسیار آرام بودند، 1.57 برابر 
بیشتر در معرض خطر مرگ زودهنگام قرار داشتند.
حتی بعد از در نظر گرفتن عوامل دیگری نظیر سطح 

درآمد،وضعیت ازدواج و سیگاری بودن، متوجه شدند 
است. باقی  خود  قوت  به  همچنان  ارتباط  این  که 
عصبانیت یک سری فرایندهای فیزیولوژیکی منفی 
اند که به تصلب شرایین منجر می شوند. این عارضه، 
رگ ها توسط موانع چربی به نام پالک ها مسدود می 

شوند و می تواند به  حمله قلبی منجر شود.

عمرتان را با عصبانیت کوتاه می کنید

ناکامی عامل اخاذی یکصد میلیون ریالی تلگرامی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی گیالن 
گفت: با دخالت پلیس فتا ، عامل درخواست یکصد میلیون ریال وجه نقد 
برای عدم انتشار فیلم خصوصی خانم 32 ساله گیالنی در تلگرام، ناکام 
ماند و دستگیر شد. سرهنگ ایرج محمدخانی بیان داشت: در پی ارجاع یک 
فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رشت به دادخواهی 
خانم 32 ساله گیالنی مبنی بر تهدید به انتشار فیلم خصوصی در تلگرام 
و درخواست یکصد میلیون ریال برای عدم انتشار ویدئوهای شخصی، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: با 
پی جویی های فنی و پلیسی ، عامل تهدید اخاذی یکصد میلیون ریال، 

شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در رشت دستگیر شد.

کشف اجساد کوهنوردان در کوه های البرز

رئیس جمعیت هالل احمر چالوس از کشف اجساد سه کوهنورد از اهالی این 
البرز  شهرستان که براثر برف سنگین و سرمای شدید در کوه های استان 
جان باختند؛ خبر داد کردکار محمودی گفت: این افراد به همراه 2 تن دیگر 
روز پنجشنبه هفته پیش با پای پیاده از روستای انگوران مرزن آباد از توابع 
چالوس به سمت تهران حرکت کرده بودند که در روز بعد زمان برگشت از 
جاده روستای آزادبر بخش آسارا از توابع استان البرز و گردنه های عسلک 
به علت ریزش سنگین برف و کوالک زمین گیر شدند.وی افزود : سه نفر از 
این افراد با هم برادر و 2 نفر دیگر نیز برادرزاده آنان بودند و متاسفانه 2 برادر 
و یک برادر زاده به علت قرار گرفتن در محاصره برف و درپی آن یخ زدگی 

فوت می کنند و بقیه نیز به علت جدا کردن مسیر جان سالم به در بردند.

از همشهریان عزیز دعوت می شود

 به بازارچه خیریه در تاریخ 13 الی 16 آذر ماه 
به مدت 4 روز در محل نگارخانه )واقع در میدان ابوذر( 

که با همکاری مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
 و موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( برگزار می شود تشریف فرما شوند.

 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

تاالر پذیرایی درویش 

کار خوب اتفاقی نیست

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

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151630283 - 32225494  

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
 09155610262-  32342112 056 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل فاطمــی
پرشین سابق

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

32442331  

09155622050 

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 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

ایـزوگام رهبـردار
   فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 
   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 
چهارراه دولت

تعمیر لوازم خانگی 
 در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین فنی  و حرفه ای و بنیاد شهید برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

دادرس مقدم- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه همکاری بین آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان منعقد شد. خوش آیند  تصریح کرد: تفاهم نامه مذکور با هدف توانمند سازی و آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار برای خانواده های معظم شهداء، 
دوشنبه * 15 آذر 1395 * شماره 3664جانبازان، آزادگان منعقد شده است. وی با بیان اینکه مدت اجرای این تفاهم نامه دو سال است، یادآور شد:تفاهم نامه همکاری مربوطه پس از بازنگری و اصالح با توافق طرفین تمدید می شود.

7
 طرح جامع مالیاتی
تا بهمن در استان
اجرا می شود

برزجی- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی استان از اجرای طرح جامع مالیاتی تا بهمن 
در خراسان جنوبی خبر داد. محمد رضا پاک گهر در 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما ضمن اعالم این 
اجرای  فیزیکی  های  زیرساخت  کرد:  اظهار  خبر 
بهمن  تا  شود  می  بینی  پیش  و  آماده شده  طرح 
استان  در  این طرح  کامل  به صورت  جاری  سال 
همزمان با سراسر کشور اجرا شود. وی همچنین 
به توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف اشاره کرد و 
گفت: طبق این توافق در خرداد ، مالیات مشاغل بند 
جیم که شامل کسبه جزء می شدند برابر سال 93 
محاسبه شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
این توافق برای مالیات سال 95 نیز قابل اجرا است 
گفت: هنوز در این خصوص ابالغیه ای نداشته ایم.

 
۳۸۸۵ حادثه دیده توسط امدادگران 

هالل احمر استان امدادرسانی شدند

تسنیم- مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 3 هزار و ۸۸5 نفر حادثه دیده 
امدادرسانی  استان  احمر  هالل  امدادگران  توسط 
شدند. خامسان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
در مجموع 741 حادثه به وقوع پیوست که از این 
تعداد 496 حادثه مربوط به جاده های استان بوده 
است. وی مجموع کل نجات یافتگان را از ابتدای 
امسال تاکنون 539 نفر عنوان کرد و تصریح کرد: 
از این تعداد 3۸4 نفر به مراکز درمانی انتقال داده 

شدند و 155 نفر سرپایی مداوا شدند.

پرونده واحدهای مسکونی نیمه تمام
سیل نهبندان در سال جاری بسته می شود

روستایی  مسکن  بازسازی  امور  معاون  ایرنا- 
گفت:  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  اداره 
مسکونی  نیمه  واحدهای  پرونده   1395 سال  در 
نهبندان  در شهرستان   92 سال  به سیل  مربوط 
بسته خواهد شد. یزدانی عنوان کرد: تاکنون 136 
بیان  به متقاضیان تحویل شده است. وی  واحد 
کرد: همچنین 149 واحد به دلیل نبود سهم آورده 
متقاضی نیمه تمام است، با پیگیری های صورت 
تا  نیاز 10  اساس  بر  واحدها  این  به  بنیاد  گرفته 
40 میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت خواهد 
کرد.وی ادامه داد: همچنین در این روستاها 70 
واحد دیگر در دست ساخت است که این واحدها 

دیرتر برای دریافت تسهیالت اقدام کرده اند.

خسارت ۲۳ میلیاردی به سبزی کاران طبسی

مهر- مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس از 
برداشت هفت هزار و 350 تن سبزیجات برگی از 
سطح مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: وقوع 
کاران  سبزی  به  ریال  میلیارد   23 اخیر  سرمای 
خسارت زد. بخشایی اظهار کرد: برداشت سبزیجات 
این  از سطح 440 هکتار مزارع زیر کشت  برگی 

محصول در شهرستان طبس آغاز شده است.

مردم استان ۱۵.۶ میلیارد تومان
به نیازمندان کمک کردند

مهر- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( گفت: مردم استان در ۸ ماهه 
کمک  تومان  میلیون   609 و  میلیارد   15 امسال 
نقدی و غیر نقدی به نیازمندان اهدا کردند. حسینی 
اظهار کرد: از این میزان کمک جمع آوری شده 9 
میلیارد   5 و  نقدی  تومان  میلیون  و 719  میلیارد 
بوده  و خدمات  نقدی  غیر  تومان  میلیون  و ۸90 
است. وی همچنین از جمع آوری دو میلیارد و ۸53 

میلیون تومان صدقه در ۸ ماهه امسال خبر داد.

بزرگترین گروه جهادی دندانپزشکی
به سربیشه اعزام شد

بیان  با  استان  سازندگی  بسیج  رئیس  تسنیم- 
اینکه امسال 19 گروه جهادی مهمان به خراسان 
درصد   60 تعداد  این  از  که  شدند  اعزام  جنوبی 
آنها به سربیشه اعزام شدند، گفت: بیشترین گروه 
پزشکی و دندانپزشکی جهادی به مناطق محروم 
سربیشه اعزام شدند. زهرایی اظهار کرد: فعالیت های 
گروه های جهادی اعزام شده در زمینه های فرهنگی، 
علمی، آموزشی، مرمت و بهسازی مدارس و عمرانی 

و سازندگی و دیگر کارها بوه است.

اختالل در مهاجرت پرندگان
پیامد پدیده گرد و غبار است

گفت:  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  ایسنا- 
پدیده گرد و غبار باعث ایجاد اختالل در مسیریابی و 
مهاجرت پرندگان می شود. آرامنش اظهارکرد: برای 
جلوگیری از این پدیده ایجاد و اعمال راهکارهای 
و  سبز  فضای  ایجاد  از جمله  غبار  و  گرد  کاهش 
ایستگاه های  استقرار  و  ایجاد  درختکاری،  افزایش 
پایش کیفی هوا برای ایجاد بانک اطالعاتی دقیق از 
میزان غلظت ذرات و بررسی روند افزایش و کاهش 

ذرات گرد و غبار و ریزگردها موثر است.

مسئوالن برای برطرف کردن
مشکالت معلوالن بیشتر تالش کنند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
مشکالت  کردن  برطرف  برای  باید  مسئوالن 
به  خدمت  گفت:  کنند  تالش  بیشتر  معلوالن 
با  دیدار  در  عبادی  آیت ا...  است.  عبادت  معلوالن 
جامعه معلوالن با اشاره به فروش کاالهای تولیدی 
معلوالن یادآور شد: در جلسه ای که با آیت ا... رئیسی 
داشتیم در بحث کاالهای تولیدی که در خراسان در 
دست مردم می ماند مقرر شد در این راستا در مشهد 
مقدس یک غرفه در اختیار استان قرار گیرد و این 
اقدام به پایداری اشتغال تولیدکنندگان صنایع دستی 
کمک می کند. مدیرکل بهزیستی نیز در این دیدار 
با بیان اینکه آمار معلولیت در این استان به نسبت 
کشوری بسیار زیاد است، گفت: یکی از طرح های 
پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی طرح غربالگری 
اوتیسم است که از سال آینده در استان اجرا می شود.

 40 نقطه جدید برای  نمونه برداری از 
شبکه آب شهر بیرجند تعیین شد

آوا  با  بیرجند در گفتگو  آبفا  امور  مالئی- مدیر 
بیان کرد: با توجه به پراکندگی نقاط نمونه برداری 
انجام پایش های کیفی  از شبکه ی توزیع برای 
مانند: کلر باقیمانده، PH، کدورت، نمونه برداری 
تمام  که  شود  تعیین  ای  گونه  به  باید  شیمیائی 
خطوط اصلی، خطوط حلقوی فرعی، انتهای شبکه 
های شاخه ای، نقاط آسیب پذیر، مناطق شاخص 
اساس  بر  عمومی  برداشت  های  و محل  شهری 
طول شبکه و تراکم جمعیت تحت پوشش قرار دهد.  
سید علی هاشم آبادی با اشاره به اینکه این نمونه 
برداری ها ضروری است افزود: تا حد امکان باید 
به صورت ساالنه از تمام نقاط شهر نمونه برداری 
شود و برای همین پوشش دهی کامل شبکه های 
جدیداالحداث، بازنگری کلی و در نقاط ثابت شهر 
نمونه برداری انجام شود. وی خاطرنشان کرد: در 
نمونه  نقطه جدید  تعداد 40  انجام شده  بازنگری 
برداری مشخص شد که شامل مناطق مهرشهر، 
بیمارستان های  اداری،  انقالب، سایت  جمهوری، 
جدید و چندین مدرسه است. مدیرامور آبفا بیرجند 
بیان کرد: نقاط انتهایی شبکه جزء نقاط ثابت نمونه 
برداری تعریف شده اند و پس از تعیین مختصات 
جغرافیایی محل های نامبرده در سامانه مدیریت 
اطالعات آزمایشگاهی )lims( ثبت می شوند.به 
گفته وی از تمام این نقاط نمونه برداری میکروبی 
ثبت شده  مربوطه  سامانه  در  نتایج  و  انجام شده 
نقاط  این  تکمیل  و  بیشتر  بررسی  برای  و  است، 
در مناطق مرکزی و جنوبی شهر هم برای نمونه 

برداری در حال شناسایی نقاط هستیم. 

معدوم سازی بیش از نیم تن گوشت قرمز 
در شهرستان بیرجند

بیرجند  دامپزشکی  شبکه  سرپرست  غالمی- 
گفت: 5۸0 کیلوگرم گوشت گوسفند در شهرستان 
بیرجند توسط بازرسان دامپزشکی از چرخه مصرف 
انسانی حذف و معدوم شد. علیزاده عنوان کرد: در 
بازدید یکی از سردخانه های نگهداری فراورده های 
خام دامی پس از نمونه برداری، محموله فوق فاسد 
و غیر قابل مصرف تشخیص داده شد که در شرایط 
بهداشتی معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

نشت یابي ۱900 کیلومتر شبکه تغذیه
و   توزیع گاز در استان در سالجاري

دادرس مقدم- مدیر عامل شرکت گاز با اشاره 
به اهمیت بازرسی مستمر از خطوط و تاسیسات 
گاز، از نشت یابی 1900 کیلومتر شبکه گازرسانی 
از ابتدای  امسال تا کنون خبر داد. دشتی بر لزوم 
هماهنگي و اخذ استعالم کتبي و مجوزهاي قانوني 
انجام حفاري در شهرها و  از  از شرکت گاز قبل 
روستاهاي  گازدار استان تاکید کرد و افزود: تاکنون 
شاهد حوادث ناگوار جانی و مالی ناشی از برخورد 
بیل مکانیکي با خطوط لوله گاز در کشور بوده ایم.

تهدید و فرصت های فضای مجازی
برای مردم بازگو شود

به  اشاره  با  بشرویه  شهرستان  فرماندار  مهر- 
اینکه تهدیدها و فرصت های فضای مجازی باید 
فضای  از  استفاده  گفت:  شود،  بازگو  مردم  برای 
سوی  و  سمت  به  بایستی  بشرویه  در  مجازی 
مثبت پیش رود. زمان زاده در کارگروه فرهنگی 
با  بایستی  پس  این  از  شهرستان  این  اجتماعی 
برنامه ریزی و مدیریت دقیق تر فضای مجازی را 
در شهرستان بشرویه رصد کرده و آن را به سمت 
و سوی مثبت سوق دهیم. سرهنگ علیپور فرمانده 
نیروی انتظامی شهرستان بشرویه نیز در این جلسه 
در بحث فضای مجازی گفت: همه باید دست به 
جوسازی  و  اکاذیب  انتشار  با  تا  دهیم  هم  دست 

مشکالت دیگری را به وجود نیاوریم.

سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  مالئی- 
جمهور  رئیس  معاون  نوبخت  با  گفت:دیروز 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار 
اعتبارات  نیافتن  تخصیص  مورد  در  و  کردم 
طرح توسعه نهبندان از وی درخواست کردم 
ردیف  یک  سنواتی  بودجه  رشد  بر  عالوه  تا 

اعتباری خاص به خراسان جنوبی و اعتبارات 
ویژه نهبندان اختصاص دهد و یک نامه هم در 

همین باره به او دادم.

رشد 13 درصدی بودجه استان
نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
 13 رشد  از  آوا  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
داد  خبر   95-96 مالی  سال  بودجه  درصدی 
بودجه  و  برنامه  الیحه  دیروز  کرد:  عنوان  و 
سال آینده در صحن علنی مجلس قرائت شد. 
 وی با اشاره به اینکه سهم استان مانند همه 
گذشته  سال  به  نسبت  دیگر  های  استان 
ما  کرد:  تاکید  است،  داشته  رشد  درصد   13

نمایندگان مجلس باید تالش کنیم که ردیف 
اعتباری ویژه ای برای استان بگیریم.

 یک میلیارد و 500 میلیون دالر
برای توسعه اشتغال روستاییان

با  دیروز  کرد:  بیان  مجلس  نماینده  این 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور دیدار کردم و در مورد 
تخصیص نیافتن اعتبارات طرح توسعه نهبندان 
از وی درخواست کردم تا عالوه بر رشد بودجه 
سنواتی یک ردیف اعتباری خاص به خراسان 
جنوبی و اعتبارات ویژه نهبندان اختصاص دهد.
مجلس  رئیس  الریجانی  تاکید  به  افضلی 

مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق هر چه سریعتر 
دهد  ارائه  مجلس  به  را  توسعه ششم  برنامه 
ششم  توسعه  برنامه  یادآورشد:  و  کرد  اشاره 
هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد. وی 
از دستورکار مجلس که اعطای تسهیالت یک 
توسعه  برای  دالری  میلیون   500 و  میلیارد 
است  شده  گرفته  درنظر  روستاییان  اشتغال 
خبر داد و عنوان کرد: اعطای این تسهیالت با 
اولویت مناطق کم برخوردار و عشایری ازمنابع 
صندوق توسعه ملی مشخص شده است که 
دیروز در مجلس به تصویب رسید و می توان 
سهم خوبی از این تسهیالت کم بهره برای 

روستاییان و عشایر استان گرفت.

خط لوله گاز سربیشه به نهبندان 
عملیاتی می شود

نماینده مردم نهبندان و سربیشه از دیدار 
خود با “بیژن نامدار زنگنه” وزیرنفت، خبر 
نفت  وزیر  دیدار  این  در  عنوان کرد:  و  داد 
نهبندان  به  سربیشه  از  گاز  انتقال  طرح  با 
عملیاتی خواهد  زودی  به  که  کرد  موافقت 
با “سامانی” مشاور  شد. وی به دیدار خود 
کرد  اشاره  مجلس  امور  در  کشور  وزیر 
کتبا  وی  از  دیدار  این  در  داد:  ادامه  و 
بخش  به  را  “دهک”  تا  کردم  درخواست 
تا  دهد  تغییر وضعیت  به شهر  را  “درح”  و 

شهرداری در آن راه اندازی شود.

قوسی- اعضای شرکت تعاونی مسکن 04 
ارتش واقع در مقابل این شرکت تجمع کردند. 
به گزارش خبرنگار آوا، آنها به اتخاذ تصمیمی از 
سوی شرکت تعاونی معترض بودند که براساس 
آن اعضا باید مبلغ 15 الی 40 میلیون تومان را 
ظرف حداکثر چند ماه واریز کنند. اعضا به طور 
میانگین مبلغ 50 میلیون تومان را از ابتدای 
سال 1391 تا به این زمان واریز کرده بودند و 
واریز مبلغ اضافه ظرف ماه های آینده برایشان 
مقدور نبود. البته برخی اعضا بحث چگونگی 
واریز پول را فعال مهم نمی دانستند بلکه به 
دنبال پاسخ این سوال بودند که چرا یک دفعه 
باید چنین مبلغی را واریز کنند آن هم در وضعی 
که اوضاع امروز مسکن راکد است و با همان 
مبلغی هم که تا به امروز واریز کرده اند می 
توانستند در شرکت تعاونی هایی دیگر صاحب 
خانه شوند و یا در شهر خانه بخرند. به گفته 
اعضای معترض خانه های تحویل داده شده 
بوده  مبالغ کمتری  با  ارتش  فاز یک مسکن 
است. این خانه ها متراژ یکسانی دارد ولی واحد 
های فاز 2 با متراژهای متفاوت و به صورت 
پراکنده در بلوک ها پخش شده اند و این هم 
یکی از دالیل به وجود آمدن اختالف در بین 
اعضا و شرکت است. به گفته یکی از معترضان 
هزینه واحد ۸0 متری به اضافه وام آن نزدیک 
به ۸0 میلیون می شود که دور از انصاف است. 
اعتراض بعدی به بحث ۸0 درصد واریزی مبلغ 
تعیین شده در به دست آوردن امتیاز کافی برای 
انتخاب واحد در ابتدای ماه دهم سال بود. به 

گفته معترضان برخی که تا به امروز مبلغ تعیین 
شده قبلی را کامل واریز کرده اند و اگر تا چند 
ماه آینده مبلغ اضافه تعیین شده را واریز نکنند 
چه فرقی خواهند داشت با افرادی که شاید تا 
به امروز مبلغ تعیین شده را واریز نکرده اند ولی 
در طی ماه های آتی کل مبلغ را واریز می کنند. 
یکی از موارد ذکر شده ی دیگر بحث این بود 
که اگر بعد از واریز مبلغ تعیین شده، در قرعه 
کشی واحد متناسب با مبلغ برای عضو انتخاب 
نشود در چه مدت زمانی مبلغ مازاد برگشت 
داده می شود. همچنین شرکت گفته است سود 
نزد  این چند سال  در  میلیونی که  حدود 50 
شرکت بوده است 500 هزار تومان می باشد. 
اعضا برای گرفتن توضیحات به طور گروهی و 
انفرادی در اتاق مدیر شرکت تعاونی حضور پیدا 
می کردند که عموما بعد از خارج شدن قانع 

نشده و جر و بحث ها ادامه داشت. 
سلطانی فر مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن 
04 در همین باره به آوا بیان کرد: مساله ای در 
بین مردم به اشتباه برداشت می شود. اغلب بر 
این تفکرند که مسکن مهر از تمامی حقوقات 
دولتی از جمله مالیات، بیمه، هزینه های نظام 
معاف   ... و  هزینه های شهرداری  مهندسی، 
قانون درباره مسکن  باشد ولی متاسفانه  می 
مهر، تفاوتی جز هزینه زمین قائل نشده و این 
گالیه از سوی ما به عنوان بزرگترین و موفق 
ترین تعاونی مسکن در شرق کشور همیشه در 
تمامی جلسات، مصاحبه ها و همایش ها عنوان 
شده که ما به دلیل الزام تنظیم دفاتر قانونی 

و اخذ فاکتور رسمی، بایستی تمامی حقوقات 
دولتی اعم از مالیات های تکلیفی، مالیات بر 
ارزش افزوده و حقوق سازمان تامین اجتماعی 
این  پرداخت کنیم که جمع  را درموعد مقرر 
موارد چیزی حدود 29 % عالوه بر هزینه های 
ساخت به تعاونی تحمیل می شود. وی ادامه 
داد: متاسفانه هزینه بعضی از انشعابات مثل برق 
تا 10 برابر نسبت به سال قبل افزایش داشته 
که این موضوع نیز مزید بر علت شده است. با 
این توضیح، مبالغ ابالغی شامل هزینه های 
انجام شده تا این مرحله و هزینه های پیش 
رو بوده که متشکل از حقوقات دولتی، مصالح 
و دستمزد، هزینه های آماده سازی، محوطه 
سازی، آسفالت، جوی و جدول، فضای سبز، 
انشعابات و آسانسور بوده که با توجه به تجارب 
قبلی و تقاضاهای ضمنی اعضا از بهترین و 
مرغوب ترین مصالح و در عین حال با نازل 
پروژه  در  و  خریداری  مبدا  از  قیمتها  ترین 
و  منطقی  هزینه  که  است  شده  بکارگیری 
قابل قبول می باشد. سلطانی فر درخصوص 
شرط ۸0 درصد توضیح داد: پیش آگهی های 
ضمنی که قبال به صورت غیر رسمی )مثال در 
جلسه چهره به چهره در مرکز آموزش 04 ( 
حدود مبالغ به اعضاء اعالم شده و با توجه به 
زمان پایان پروژه خیلی از اعضاء که متقاضی 
به فکر تهیه و واریز  باشند،  باالتر می  متراژ 
مابه التفاوت مبالغ بوده و حتی قبل از ابالغ 
رسمی مبادرت به واریز آن نموده اند، با توجه 
به تجارب گذشته و عنایت به این مطلب که 

تا انتهای پروژه زمان زیادی باقی نمانده، آن 
دسته از اعضا که تاکنون و یک ماه باقیمانده 
موفق به واریز مبلغ برای متراژ باالتر نشوند تا 
زمان تحویل واحد ها نیز توان پرداخت نخواهند 
داشت و از طرفی پروژه بر اساس همین مبالغ 
بایستی به اتمام برسد، پس از تحلیل و در نظر 
گرفتن شرایط پروژه حداقل بایستی ۸0 % مبالغ 

تا یک ماه آینده وصول گردد تا پروژه در مدت 
4 یا 5 ماه آینده به بهره برداری برسد، ضمن 
اینکه در این مسیر از سوی تعاونی با مدیریت 
منابع و انعقاد تفاهم نامه هایی با سیستم بانکی، 
به درصد باالئی از اعضاء وام قرض الحسنه 
100 میلیون ریالی پرداخت شده که خود کمک 
بسیاری در ارتقاء توان مالی اعضاء داشته است. 
همچنین در صورتی که اعضاء مبالغی مازاد بر 
واحد انتخابی به حساب واریز نمایند، مطابق 

قرارداد به آنها مسترد خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضا نمی 
توانستند با مبلغ 90 میلیون واریزی و پرداخت 
شهر  در  ویالیی  ای  خانه  وام،  میلیون   30

خریداری کنند و در آپارتمان سکنی نگزینند، 
این پروژه،  از محاسن  اواًل یکی  عنوان کرد: 
تنوع متراژ ازحدود 70 متر الی 13۸ متر مفید (

به اضافه 30 % مشاعات) می باشد که باعث 
بودجه  و  سلیقه  به  توجه  با  اعضاء  شود  می 
مبادرت به انتخاب واحد نمایند در ثانی مبلغ 
عنوان شده در سوال به عنوان باالترین متراژ 
بوده و واحد هایی با حدود 39 میلیون نیز در 
پروژه هست و به نظر قیاس پروژه ای که با 
تقاضای اعضا و با هدف مشارکت در ساخت 
نیز  با هزینه معقول  آپارتمان تعریف شده و 
با بهترین کیفیت و غیر قابل مقایسه با هیچ 
مسکن مهر دیگر چه در استان و چه خارج 
باشد،  می  اتمام  حال  در  تاخیر  بدون  استان 
قیاس مع الفارق می باشد. مدیر عامل شرکت 
تعاونی ارتش درمورد سود واریزی مبالغی که 
به حساب شرکت واریز می شود گفت: تالش 
اولویت  و  ویژه  نگاه  و  تعاونی  مدیره  هیئت 
های نخست مجموعه، مدیریت منابع مالی 
بوده و با کارهای خوبی که در خصوص مبالغ 
درگردش و رسوبی (چه آورده عضو و چه وام 
بانک مسکن( انجام شده عالوه بر پرداخت 
استحصال  باعث  الحسنه،  قرض  های  وام 
ذخایر  کسر  از  پس  که  شده  سود  مبالغی 
قانونی و هزینه های جاری شرکت و طرح 
و تصویب در مجامع عمومی سالیانه، نسبت 
به تقسیم آن طی چند سال گذشته در چندین 
مرحله اقدام شده که این امر در هیچ مسکن 

مهر دیگری اتفاق نیافتاده است.

استان عالوه بر رشد بودجه سنواتی یک ردیف اعتباری خاص می خواهد

 گزارشی از تجمع معترضان به تعاونی مسکن 04

ایرنا - استاندار در بازدید از کارخانه سیمان 
 200 نزدیک  آینده  در  اینکه  بیان  با  باقران 
برای  ملی  بانک  تسهیالت  ریال  میلیارد 
پرداخت می  کارخانه  این  تولید  تکمیل خط 
تا  کارخانه  وام،  این  پرداخت  با  گفت:  شود، 

پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
پرویزی روز یکشنبه در سفر به شهرستان 
درمیان از کارخانه سیمان باقران بازدید و اظهار 
کرد: باید این تسهیالت به موقع و کارشناسی 
هزینه شود. وی با یادآوری مشکالت گذشته 
در روند اجرای این پروژه اضافه کرد: تالش 
طرح  این  و  رفع  مشکالت  این  کنیم  می 
برسد  برداری  بهره  به  پایان سال  تا  صنعتی 
افتتاح  شاهد  کشوری  مسئوالن  حضور  با  و 
به  برای گاز رسانی  باشیم. توجه نکردن  آن 
از مشکالت مطرح شده بود  این طرح یکی 
که استاندار قول پیگیری این مشکل را داد. 
خواست  کارخانه  این  مسئوالن  از  پرویزی 
مشکل احتمالی را به استانداری منتقل کنند تا 
با برگزاری جلسه ای مشکالت بررسی و برای 
رفع آن راهکارهایی ارائه شود. با توجه به تاکید 
استاندار مبنی بر اینکه وعده غیر عملی نمی 
دهد، قول او را می توان مهر پایان بر پروژه ای 

دانست که سال هاست با وعده های مسئوالن 
و نمایندگان به تاخیر افتاده است.

استفاده از آب سد “رزه”
فقط برای کشاورزی نوین

پرویزی در بازدید از سد رزه خواستار استفاده 
کشاورزی  برای  سد  این  آب  از  کارشناسی 
برای  آن  مصرف  و  شد  پیشرفته  و  صنعتی 
کارشناسی  غیر  کاری  را  سنتی  کشاورزی 
دانست. وی با بیان اینکه استفاده از این آب 
برای احداث گلخانه نیز مناسب است، گفت: با 
توجه به خشکسالی کار عاقالنه ای نیست که 
آب را به هزینه زیاد در پشت سد تامین کنیم و 
کشاورزان با استفاده سنتی آن را از بین ببرند. 
پرویزی عنوان کرد: اگر این آب قرار است در 
بخش کشاورزی هزینه شود باید با استفاده از 
روشهای آبیاری نوین بیشترین بهره وری را از 
این ماده حیاتی به عنوان یک کاالی اقتصادی 
ارزشمند داشته باشیم. وی ادامه داد: اگر آب 
به صورت سنتی به مصرف کشاورزی برسد 

ظلمی در حق مردم و کشور است.
نیز  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
از  یکی  اینکه  بیان  با  بازدید  این  حاشیه  در 

آب  تأمین  منطقه ای  آب  شرکت  برنامه های 
شرب طبس مسینا، درمیان و نوار مرزی از سد 
رزه است گفت: کارهای مطالعاتی آن امسال 

آغاز شده و در صورت تخصیص اعتبار تا چهار 
سال آینده اجرایی خواهد شد.

بازگشایی بازارچه های مرزی
پیگیری می شود

استاندار همچنین از بازارچه مرزی گلورده 
گفت:  و  کرد  بازدید  درمیان  شهرستان 

بازگشایی بازارچه های مرزی استان پیگیری 
می شود، چنین ظرفیت و امکاناتی ظرفیت 
شرق  اقتصادی  توسعه  برای  خوبی  بسیار 

کشور است. پرویزی عنوان کرد: در چند ماه 
مسئوالن  و  فراه  والی  با  ای  جلسه  گذشته 
کشوری داشته ایم، در این جلسه مسئوالن 
افغانستان قول پیگیری بازگشایی بازارچه ها 
را داده اند. وی با بیان اینکه افغانستان نظر 
مساعدی در مورد بازارچه های مرزی ندارد، 
صورت  در  داریم،  آمادگی  ما  کرد:  تصریح 

موافقت این کشور تمام بازارچه را به گمرک 
تبدیل و امکانات الزم را فراهم کنیم. استاندار 
افغانستان  طرف  از  ای  اراده  اگر  داد:  ادامه 
منابع  ما  باشد،  ها  بازارچه  بازگشایی  برای 
مالی را برای بازگشایی و ایجاد زیرساخت ها 

در بازارچه ها تامین خواهیم کرد.
پرویزی همچنین در شورای اداری شهرستان 
با اشاره معرفی دکتر طاهری به عنوان دستیار 
استاندار در امور اهل سنت  گفت: این تصمیم 
برای تسهیل در ارتباط و پیگیری مشکالت 
اهل  امام جمعه  است.  اهل سنت گرفته شده 
سنت درمیان نیز در این جلسه گفت: در بحث 
عواید سوخت مرزنشینان تاکنون به هیچ کس از 
بخش مرکزی شهرستان پولی تعلق نگرفته و 
در بخش گزیک هم هنوز عده ای این مبلغ را 
دریافت نکرده اند تقاضا داریم روند و چگونگی 

این پرداخت ها پیگیری شود.
مشکالت  به  اشاره  با  عبداللهی  مولوی 
این  داد:  ادامه  اسدیه  خاتم االنبیا  بیمارستان 
بیمارستان مختص یک شهر نیست بلکه برای 
جمعیتی بالغ بر60 هزار نفر پیش بینی شده  ولی 
با کمبود پرسنل مواجه است  در حال حاضر 

بنابراین در این باره تدابیری اندیشیده شود.

افتتاح سیمان باقران تا آخر سال

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در گفتگوی اختصاصی  با آوا خبر داد:

اعضا: پرداخت مبلغ مازاد به دور از انصاف است/ مدیرعامل: دریافتی ها منطقی و قابل قبول است

استاندار ُمهر پایان را بر وعده ها زد ؛

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای  مرغداری علی اسکتی
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای مرغداری علی اسکتی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حجی گنجی با کد 
شناسایی بیمه68915911 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر سالن 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  مرغداری محمدعلی معروفیان
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کد شناسایی بیمه 68915911 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر سالن  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
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عکس روز 

صراحتًا اعالم می کنم تمدید تحریم ها نقض فاحش برجام است

حساب های قوه قضائیه شخصی نیست

درباره  تذکری  به  اشاره  با  مجلس  رئیس 
به  هم  قباًل  گفت:  قضائیه  قوه  حساب های 
درباره  که  نکته ای  کردم  عرض  صادقی  آقای 
نیست،  درست  گفته اید  قضائیه  قوه  حساب های 
البته آنان هم گفتند رسانه ها این موضوع را اعالم 
تریبون   از  مسئله  این  حال  هر  به  ولی  کردند، 
هیچ  کرد:  تصریح  الریجانی  شد.  اعالم  مجلس 
کدام از آن حساب ها »حساب شخصی« نیست، 
به آقای صادقی گفتم که بنده با اطالع به شما 
می گویم و سوءتفاهم در جامعه به وجود نیاورید، 
این پول ها در حساب های مربوط به »قوه قضائیه« 
است، در ریاست جمهوری یا دستگاه های اجرایی 
نیز بودجه ها در حساب دستگاه هاست، ولی نمی 
سوءتفاهم  است،  شخص  حساب  در  گفت  توان 
ایجادشده این موضوع بود و بنده هم قباًل گفته 
بودم آن را اصالح کنند. الریجانی با بیان اینکه 
کشور اکنون در شرایط حساسی قرار دارد، ادامه 
به  منطقی که  راه حلی  و  بگذاریم  باید وقت  داد: 
منافع ملی کمک می کند، برسیم و نباید به مسایل 

تشنج آمیز در کشور دامن بزنیم.

صادقی: چرا مجلس از من در مقابل
 جلب غیرقانونی ام دفاع نمی کند ؟  

نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری خطاب 
به رئیس مجلس گفت: جلب غیر قانونی این جانب 
است.  بوده  اساسی  قانون  صریح  نص  بر خالف 
صادقی با بیان اینکه جلوی بنده کمین کرده بودند 
که مرا شبانه به دادستانی ببرند، گفت: چرا از من 
دفاع نمی کنید؟ چرا از مجلس دفاع نمی کنید؟ چرا 
ساکت هستید؟ صادقی با بیان اینکه بنده به دنبال 
ایجاد تشنج در کشور نبودم، ادامه داد: اگر به دنبال 
به  چون  نمی رفتم  دادسرا  به  خودم  بودم  ناآرامی 

ساختارهای نظام پایبند هستم.

برخی اظهارات »محمود صادقی« در 
راستای ایفای نقش نمایندگی نبوده است 

جلسه ای  در  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت   هیئت 
فوق العاده درباره پرونده محمود صادقی اعالم کرد 
نقش  ایفای  راستای  در  وی  اظهارات  برخی  که 
و  نوشته ها  اظهارات،  اخیراً  است.  نبوده  نمایندگی 
طرح برخی ادعاها از سوی محمود صادقی، نماینده 
اصالح طلب تهران با واکنش ها و حواشی زیادی در 

محافل سیاسی و رسانه ای روبرو شده است.

نامزدی قالیباف باز هم قابل بررسی است

باهنر در پاسخ به سوالی در مورد نظر  محمدرضا 
اصولگرایان برای معرفی قالیباف به عنوان کاندیدای 
واحد گفت: اعتقاد من این است کاندیداهایی که قبال 
به صحنه آمدند و وضع شان مشخص شده است، 
دیگر نامزدی شان تکرار نشود. البته این موضوع در 

مورد آقای قالیباف فرق می کند.

بذرپاش: دولت به جای حل مشکالت
 به دنبال تولید کنایه است

از  کشور  اینکه  بیان  با  مجلس  سابق  نماینده 
در  متأسفانه  که  می برد  رنج  عمیقی  مشکالت 
از طاقت مردم خارج شده است،  برخی بخش ها 
دنبال  به  مشکالت  حل  جای  به   دولت  گفت: 
تأکید  بذرپاش ضمن  مهرداد  است.  کنایه  تولید 
شده  برخی  ساده لوحی  محک  برجام  اینکه  بر 
نیروهای  به  بیشتر  اعتماد  زمان  افزود:  است، 
با  را  توانستن  واژه  باید  و  است  خودمان رسیده 

صدای رساتر صرف کنیم که ما »می توانیم«.
 

»کاندیداتوری چند اصالح طلب همراه 
روحانی« را خطای استراتژیک می دانم 

یک فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص احتمال 
همراهی یک کاندیدای اصالح طلب با آقای روحانی 
گفت: من حتی طرح این موضوع که یک یا چند 
آقای  با  انتخابات  این  در  طلب  اصالح  کاندیدای 
روحانی همراه شوند را یک خطای استراتژیک می 
دانم. آذر منصوری خاطر نشان کرد: به اعتقاد من 
اصالح طلبان باید تاکید و تکرار کنند که گزینه ما در 
انتخابات ۹۶ فقط روحانی است. چرا به دست خود 
شرایطی را فراهم کنیم که در مقابل  ممکن ترین 
گزینه برای ریاست جمهوری دوازدهم، اما و اگر و 
تردید ایجاد کنیم. کافی است نگاه اجمالی به سعی 
رقبا و مخالفین دولت بیندازید که از هر ابزاری برای 

تضعیف پایگاه رای روحانی استفاده می کنند.

برجام کار خوبی بود، اما برجام شکم مردم 
و معیشت مردم را چه کنیم؟

بیان  با  فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصالحات 
آور  سرسام  بسیار  بیکاری  و  طالق  آمار  اینکه 
است، گفت: برجام کار خوبی بود، اما برجام شکم 
مردم و معیشت مردم را چه کنیم؟ وی با اشاره به 
اینکه کشور ما امروز در مسیر بسیار سختی قرار 
اگر  داریم.  زیادی  مشکالت  گفت:  است،  گرفته 
آقای احمدی نژاد درست عمل می کرد، روحانی 
می  عمل  درست  ها  قبلی  و  کند  عمل  درست 
کردند، وضعیت ما این نبود. وی افزود: مدیریت 
ناصحیح وجود دارد. هر کسی هر گندی بخواهد 
بزند و کسی حرف نزند چون آقازاده است و من 

کشاورززاده ام.

مطهری: جریان حساب های قوه قضائیه 
آن طوری که شایع شده، نیست 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت: رئیس قوه 
قضائیه فرد کم تحملی است و طاقت انتقاد ندارد 
و اعالم جرمی که در رابطه با صادقی داشت بجا 
نبود. باید به نمایندگان مجلس می گفت که جریان 
این حساب این طوری که گفته می شود نیست که 
البته واقعا هم اینگونه نیست. وی در خصوص عارف 
نیز گفت: تالش های عارف در مجلس پشت صحنه 
است و دیده نمی شود. عارف کمتر موضع می گیرد 
یا نامه ای را امضا می کند برعکس من که اگر ببینم 

ظلمی شده و نگویم، خفه می شوم.

زاکانی: اذعان روحانی به بدعهدی آمریکا دیرهنگام اما قابل ستایش است
 

رئیس کمیسیون برجام در مجلس نهم با اشاره به اظهارات رئیس جمهور گفت: این اذعان صریح به بدعهدی مقامات آمریکا گرچه دیرهنگام 
بود اما قابل ستایش و مورد حمایت ماست. زاکانی افزود: معتقدم رسیدن به نتیجه مبارک امروز می توانست با هزینه های بسیار کمتری برای 
ملت ایران محقق شود که متاسفانه اعتماد اولیه به دشمن و تعجیل در رسیدن به توافق مانع از آن شد. وی اظهار داشت: اکنون مردم ایران 
منتظرند تا وعده رئیس جمهور محترم مبنی بر پاسخ قاطع به آمریکا را در مقام اقدام و عمل ببینند و پس از آن تمام تمرکز دولت معطوف 

به حل مشکالت اقتصادی خصوصا بیکاری از مسیر تکیه بر توان داخلی و  اقتصاد مقاومتی گردد.

اخیر  »مصوبه  اعالم  با  رئیس جمهور 
برجام  ناقض  ما  اعتقاد  به   آمریکا  کنگره 
است«، گفت: در جلسه این هفته هیئت 
اتخاذ  را  الزم  تصمیم  برجام  بر  نظارت 
رئیس جمهور  افزود:  روحانی  می کنیم. 
از  استفاده  با  است  موظف  آمریکا 
اجرای  به  ویژه  و  تأیید  از  اختیارات خود 
آن جلوگیری کند. صریحاً اعالم می کنم 
نقض  شود،  اجرایی  مصوبه  این  چنانچه 
فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را 
به  دنبال خواهد داشت؛ حتی امضای آن 
توسط رئیس جمهور آمریکا را نیز خالف 
تعهدات آمریکا می دانیم و با عکس العملی 
مقتضی روبه رو خواهد شد. روحانی اضافه 
فرصت های  تحریم ها  رفع  هرچند  کرد: 
ارزشمندی را برای بهره گیری از سرمایه، 

روی  پیش  جهانی  بازارهای  و  فناوری 
اقتصاد کشور قرار می دهد اما باید توجه 

بیماری های  از  ایران  اقتصاد  داشت 
مشکالت  انباشت  حاصل  که  ساختاری 
طی ده های گذشته است، نیز رنج می برد 

و اکنون این امکان به وجود آمده است که 
در  کشور  تصمیم گیری  و  اجرایی  توان 

شود.  متمرکز  ساختاری  مشکالت  حل 
سوی  از  که  را   ۹5 سال  امیدواریم  ما 
مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد 

شده،   نام گذاری  عمل  و  اقدام  مقاومتی، 
باالی  اقتصادی  رشد  تورم تک رقمی،  با 
ایجاد حدود 700 هزار شغل  و  5 درصد 
جدید به پایان ببریم. وی در بخش دیگر 
 ۹۶ بودجه  تقدیمی  الیحه  به  سخنانش 
اشاره کرد و افزود: دولت برنامه جامعی را 
با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، 
اشتغال زا و ضد فقر تهیه و تدوین کرده 
که بودجه سال آتی نخستین گام از این 
مجموعه اقدامات است. وی خاطر نشان 
کرد: در بودجه سال ۹۶ در سایه افزایشی 
می کنیم،  پیش بینی  نفتی  درآمد  در  که 
برای اجرای  طرح ها در 4 بخش مهم آب 
که امروز معضل بزرگی در کشور ماست، 
ریل  اولویت  و  زیست  محیط  فاضالب، 

قایل شدیم. 
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تلفن تماس:

32224113 

خانواده های محترم مودی ، فریور و عسکری
فقدان جانگداز 

شادروان حاج محمد ابراهیم فریور
 موجب تاثر عمیق خاطر گردید. ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند سبحان برای آن

 فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معظم صبر و سالمتی مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان
 شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

خاندان محترم لطفی ، جناب آقای حاج غالمحسین فرزین
جناب آقای حاج سید علی خیریه

با نهایت تأسف و تألم درگذشت شادروان حمید رضا لطفی 
را حضور شما عزیزان صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای بازماندگان صبر و اجر

 و برای آن مرحوم غفران الهی مسئلت داریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

جناب آقای حسن لطفی
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت برادر گرامی تان

 شادروان حمید رضا لطفی را حضور جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض می نماییم.
هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

همسر عزیزم ، یار شانزده سال زندگی ام 
مادر فرزندانم

 به خاطر تمامی اشتباهاتم در زندگی و ندانستن
 قدر احساسات ظریفت از تو عذرخواهی می کنم

 مرا ببخش و خانه مان را با حضورت گرم و پرنور کن.

همسر چشم انتظار و فرزندان نگرانت

جناب آقای
 حاج احمد عسکری

ضایعه درگذشت پدر خانم گرامی تان شادروان 

حاج ابراهیم فریور
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحوم غفران الهی و برای شما و خانواده محترم 

صبری جمیل از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان 
شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط عروسک و ماشین نیست
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تلفن: 09158677457
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