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سرمقاله

اعتمادی که سوخت

* سردبیر

 تقریبا هر وقت انتخاباتی در استان برگزار می شده
 از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری و ... سر لیست
اندازی سیمان باقران بوده است .  وعده ها ، راه 
اما  خورد  آن  کلنگ  پیش  ها  سال  که  سیمانی 
این   ، آن  با  زمان  پروژه های هم  اینکه  علیرغم 
روزها دوره استهالک و تعویض قطعات خط تولید 
خود را می گذرانند اما باقران ما همچنان در صف 
انتظار بهره برداری است ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

حسین شریعتمداری : 
برجام به عنوان یک فاجعه

در مدارس کشور تدریس شود

حق شناس ، فعال سیاسی اصالح طلب : 
از همان ابتدا به روحانی گفتیم نباید تمام 

تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشت

مشاور وزیر کشور دولت نهم : 
سکوت جلیلی هوشمندانه تر از 

موضع گیری قالیباف است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

نائب رئیس مجلس ششم :
روحانی سیاه نمایی ها را خنثی کند

 رقیب جدی دیگری ندارد
 صفحه ۸

زاکانی : دولت از بیان کدام حقیقت هراس دارد ؟ / 10 نفر از مدیران دریافت کننده حقوق های ناعادالنه با وجود تذکر  پول را برگشت نداده اند / آینده سیاسی روحانی در خطر است / دادستان تهران :  پرونده های مطهری کماکان مفتوح است / شرق شناس اسرائیلی: ایران، عربستان  را در خاورمیانه شکست می دهد / صفحه ۸
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اصالح فرسودگی 30 درصدی شبکه
آب روستایی استان 280 میلیارد اعتبار می خواهد

 انتقاد معاون وزیر راه و شهرسازی از نگاه تخریبی و از باال به پایین در بافت فرسوده مرکز استان

  استاندار: داد مردم در آمده است ؛ اوقاف و میراث فرهنگی در بازآفرینی شهری مانند ترمز عمل کرده اند/ در شهرهای دارای بافت فرسوده راه تنفس و رشد مردم را نباید گرفت / صفحه ۷

ورود به امالک مردم  در بافت فرزان غلط بود

نماینده مردم قاین و زیرکوه 
در گفتگوی با آوا خبر داد :

با رکود و تعطیلی 
صنعت ، اشتغال 
رونق نمی گیرد

 نماینده قائن و زیرکوه در مجلس با این اعتقاد که 
دولت اهتمام جدی برای اجرای قانون بهبود فضای 
کسب و کار ندارد گفت: هم اکنون شاهد عقبگرد در 
حوزه اشتغال جوانان هستیم ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

صفر درصد ؛ سهم  
آزمایشگاه دامپزشکی
 از اعتبار پیش بینی شده

صفحه ۷ 

فرسودگی لوله روستاهای 
نهبندان را بی آب کرد
صفحه ۷

حجت االسالم و المسلمین
 حاج سید محمود موسوی رستگار

درگذشت ابوی گرامی تان مرحوم حاج سید کاظم موسوی رستگار
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای شما و خانواده محترم صبر جمیل از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

 هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نهبندان

سرکارخانم محمدی
 با کمال تاسف و تاثر فقدان غم انگیز

  مرحوم حاج حبیب ا... محمدی
 را صمیمانه حضور شما و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز 
علو درجات و برای شما صبر جمیل  و اجر جزیل از خداوند متعال خواستاریم.  

هیئت مدیره  و پرسنل نظام مهندسی معدن 

خراسان جنوبی

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مرحوم مغفور حاج سید کاظم موسوی رستگار

 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/9/16 از ساعت 14/30 الی 15/30 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در میدان اول 
سجاد شهر برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده های: موسوی رستگار، زنگویی، ابروی، قاسمی مهر، موسوی واال، ربیعی، صالحی، محمدپور، مزیدی، 

کارگر و سایر دوستان و آشنایان

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و مادر بزرگی مهربان

 مرحومه فاطمه بگم رضایی 
)همسر مرحوم محمدرضا هریوندی  بازنشسته بانک ملی( 

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/9/16 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت محترم ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رضایی ، هریوندی و سایر فامیل وابسته

ست  تو ری  کا نکو کر  ذ همه  هست  کجا  ره 
ی  و ر د  یا ز  ا تو  هک  ید  نشا د  مر نکو  ی  ا  

دایی عزیز

زنده یاد حمیدرضا لطفی 
دیگر بسان تنهایی مان را مهتابی نیست.

 اینک پایان دلتنگی های مان را نه خنده های شما، که سکوت پر کرده و 
این بغض را پایانی نیست. خاطرات خوبی ها و مهربانی های تان، برای همیشه 

در خاطرمان به یادگار خواهد ماند. چه سخت است باور نبودن تان. برای شادی روح تان دعا می کنیم 
خاله سیمین،پویا، بهناز، سونیا و آرمین عزیز ما را در غم خود شریک بدانید

سید رضا ذوالفقاری و بانو

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

 استانداری خراسان جنوبی
 انتصاب ارزشمند سرکار عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی اجرایی

 شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان 
سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

اندیشه رایانه بیرجند - سید حسن سرفرازی

سپرده گذاران نگران نباشند
موسسه کاسپین موظف به ایفای تعهدات تعاونی اعتبار فرشتگان است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها در خصوص تعاونی اعتبار منحله 
فرشتگان، براي تنویر افکار عمومی و اطالع سپرده گذاران محترم به استحضار می رساند:

موسسه اعتباری کاسپین در تاریخ 1394/12/2۷ و براساس مصوبه مورخ 1394/۸/5 شورای پول و اعتبار، با 
انحالل تعدادی از تعاونی های اعتبار از جمله تعاونی اعتبار فرشتگان تشکیل شده است. هیئت مدیره موسسه 
اعتباری کاسپین موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، کلیه دارایی ها و بدهی های این تعاونی را به 
موسسه اعتباری کاسپین انتقال دهد. در این راستا الزم است هیئت مدیره موسسه کاسپین با نهایت دقت، 

حفظ منافع سپرده گذاران را در اولویت کاری خود قرار دهد.

هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف به انتقال  دارایی ها و بدهی های تعاونی 
منحله فرشتگان به موسسه کاسپین با تاکید بر حفظ منافع سپرده گذاران است 

موسسه کاسپین

سرکار خانم دکتر بی بی عصمت سرفرازی
انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری

 که بیانگر توانمندی  و مدیریت ارزنده تان است، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از درگاه قادر متعال آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

اجرای نمای
 آلومینیــوم و چلنیــوم 

با پایین ترین قیمت 
 09151655537

09157201009

جناب آقای المعی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی   
اکنون که با توفیقات الهی و عزم راسخ و اراده ای مستحکم افتخار

کسب رتبه  اول کشوری در پروژه  مهرسال تحصیلی ۹۶- ۹۵ 
 و موفقیت های آن اداره کل در چند سال متوالی به نام آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی رقم خورده است، برخود الزم می دانم 
ضمن مباهات، این موفقیت را خدمت جناب عالی  و سایر دست اندرکاران تعلیم وتربیت تبریک وتهنیت عرض  نمایم. موفق و موید باشید

محمودجاللی - معاون مدیرکل و مدیرآموزش  و پرورش  شهرستان طبس ونماینده مدیران و روسای 
آموزش و پرورش شهرستان و مناطق استان خراسان جنوبی در اجالس روسای آموزش و پرورش کشور

حقوقدان فرزانه جناب آقای دکتر طاهری عضو محترم شورای اسالمی شهر بیرجند
با کمال مسرت انتخاب شایسته جناب عالی را از سوی استاندار محترم به عنوان  دستیار استاندار در امور اهل سنت

 تبریک عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال توفیق روزافزون تان را خواستارم. ضمنا از حسن انتخاب مدبرانه
دکتر رضا زنگویی جناب آقای پرویزی استاندار محترم خراسان جنوبی نیز تقدیر و تشکر می گردد.

سرکار خانم دکتر سرفرازی 
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی

و توسعه منابع انسانی  استانداری خراسان جنوبی 
انتصاب ارزشمند سرکار عالی را که حاصل سال ها تجربه و توانمندی اجرایی و مدیریتی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خالق سبحان، سربلندی و توفیق روز افزون تان را در پیشبرد، 

توسعه و تعالی اقتصادی خراسان جنوبی آرزو دارم.

سید محمد حسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویر تایر
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سرمقاله

 محاسبه حقوق کارمندان و کارگران به هنگام 
بازنشستگی براساس 2 سال آخر خدمت

عصر اعتبار- حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه 
کارمندان  تمامی  حقوق  گفت:  توسعه  ششم 
براساس ۲  بازنشستگی  و کارگران به هنگام 
سال آخر خدمت محاسبه می شود.وی اظهار 
داشت: اخیراً خبری کارمندان کشوری، لشکری 
و تأمین اجتماعی را نگران کرده است مبنی 
بر اینکه برخی قوانین وجود داشت که حقوق ها براساس میانگین 5 
ساله پایان خدمت محاسبه شود..کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، 
مصوبه ای داشت که بر اساس آن نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم شده 
بیمه پردازان صندوق های تأمین اجتماعی لشکری و کشوری در دو سال 

آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد بوده است.

مسکن مهر باعث تعدیل قیمت ها
 درکشورشد

تسنیم-ابوالفضل موسوی بیوکی عضوکمیسیون عمران مجلس با 
بیان اینکه مسکن مهر توانست قیمت مسکن 
را کنترل کندوتا حدودی مشکل مسکن را حل 
باعث شد  از دو عاملی سخن گفت که  کند 
دولت سابق برای احداث مسکن مهربه سمت 
حاشیه شهرها برود.وی گفت:این رویکرد در 
آن زمان از تابلوی خیابانها که با شعارهر ایرانی یک خانه نصب شده 
بود،نیز آشکار بود.دولت نهم بر حل مشکل مسکن در شرایطی اصرار 
داشت که سالیانه هشتصدوپنجاه هزار نفر متقاضی جدید مسکن به 
زمین  قیمت  با حذف  قیمت مسکن  تعدیل  نهم  وجود می آمد.دولت 

بود،بخش اعظم قیمت مسکن مربوط به قیمت زمین است.

سرانه مدارس شبانه روزی کافی نیست،عدم 
اجبار در پرداخت شهریه

وپرورش  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون  زرافشان  علی  مهر- 
مدارس  هزینه های  جبران  برای  گفت: 
می کنیم  استفاده  اولیا  ازمشارکت  شبانه روزی 
اما هیچ مدرسه ای مجاز نیست ازدانش آموزی 
که توانایی کمک ندارد، هزینه دریافت کندوی 
گفت:با توجه به محدودیت مالی دولت، بودجه 
برای تغذیه مدارس شبانه روزی کفایت نمی کند. اگر نمی توانیم امکانات 
مناسب را فراهم کنیم، باید مدارس شبانه روزی تعطیل شوند اما برخی 
از کارشناسان بیان کردند، باید همین حداقل را حفظ و تقویت کنیم.

چرا که کاستی هایی وجود دارد اما وضعیتی که در مدارس شبانه روزی 
وجود دارد،در برخی از وضعیت دانش آموزان در روستاهایشان بهتر است.

 عصر اعتبار- نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه الیحه بودجه سال آینده گفت: با توجه به اینکه 
پیش بینی ما این است که نرخ تورم بین ۷ تا ۸ درصد 
باشد، حقوق همه شاغالن و بازنشستگان در سال آینده 
پیش  افزود:  داشت.وی  خواهد  افزایش  درصد   ۱۰ حدود 
بینی می کنیم دولت و شرکت های دولتی در سال آینده 
۱۰۸5 هزار میلیارد تومان درآمد، کسب و هزینه کنند.وی 
با بیان اینکه قرار است از این رقم ۷5۷ هزار میلیارد تومان 
را شرکت های دولتی دخل وخرج کنند، ادامه داد: حدود 

3۷۱ هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می ماند که قرار 
است این مقدار را تحصیل و همان میزان را هزینه کنیم.

نوبخت با اشاره به اینکه امسال پیش بینی می کنیم 
حدود 96 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کنیم، 
میلیارد  هزار  تومان 5۱  میلیارد  هزار  این 3۷۱  از  افزود: 
تومان درآمدهای اختصاصی است یعنی خود دستگاه ها 
درآمد، کسب و خودشان هزینه می کنند.وی گفت: حدود 
3۱9 هزار میلیارد تومان هم باقی می ماند که قرار است 
از این رقم ۱6۰ هزار میلیارد تومان را از طریق درآمدهای 

مالیات، عوارض و حقوق گمرکی بدست بیاوریم و ۱۱۰ 
هزار میلیارد تومان را هم از طریق فروش نفت و بقیه را 
از واگذاری اوراق مالی و دارایی های سرمایه ای کسب و 
هزینه کنیم.نوبخت افزود: این کار از زمان روی کار آمدن 
دولت یازدهم به صورت مستمر انجام شده است همان 
طور که پارسال حدود ۱۲ درصد افزایش دادیم،با توجه به 
اینکه پیش بینی ما این است که نرخ تورم بین ۷ تا ۸ 
درصد باشد، حقوق همه شاغالن و بازنشستگان در سال 

آینده حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.

افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده

جام جم-  بر اساس الیحه بودجه 96 توزیع 
اسناد خزانه اسالمی به کمک وزارت نیرو برای 
فاصله قیمت تمام شده آب وبرق و آنچه به مردم 
عرضه می شود، آمده است. دولت تدبیر و امید 
با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی قیمت آب 
برای  اما  نداد  افزایش  برای سال 96  را  برق  و 
تأمین منابع مالی پوشش دهنده فاصله قیمتی 
 96 الیحه  در  را  اسالمی  خزانه  اسناد  توزیع 
تعیین کرده است که این مساله نیز می تواند 

شود.بر  نیرو  وزارت  بدهی های  کاهش  موجب 
اساس بند »ه« تبصره 5 الیحه بودجه سال 96 
دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ 
قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به 
صورت بی نام یا با نام، صادر کند و به منظور 
تملک  طرح های  بابت  خود  مسجل  تسویه 
دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت 
تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش 
آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب 

مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور 
تا  اسمی  قیمت  به   66 شهریور  اول  مصوب 
سقف ۷5 هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار 
مالیات  هرگونه  پرداخت  از  مزبور  کند.اسناد 
معاف می باشند و به عنوان ابزار مالی موضوع 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
مصوب اول آذر ۸۴ محسوب شده و با امضای 
شود. می  صادر  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 

اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار 

ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق 
بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را 
در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و 
فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران ممنوع است.همچنین در بند الف 
تبصره 5 الیحه بودجه سال 96 انتشار ۱۰ هزار 
بهادار  اوراق  و  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد 
پیشنهاد شده که میان چند وزارتخانه و سازمان 

تقسیم خواهد شد.

راهکار جدید دولت برای مابه التفاوت قیمت آب و برق 

مرثیه ای برای »مرضیه«
*قوسی

تاریخ داشته و دارد که کسی   زن یک نقش در 
در  او  نقش غیر مستقیم  آن  و  نیست  آن  منکر 
ساختن تاریخ است. می گویند زن مرد را می سازد و 
مرد، تاریخ را.آنچه تحقیقات تاریخی و روانی ثابت 
کرده این است که زن در ساختن شخصیت مرد 
بیشتر موثر است؛  برای فهم تاثیر زنان در انقالب 
و جنگ، مطالعه زندگی مرضیه حدیدچی بهترین 
گزینه ممکن است. کتاب خاطرات مرضیه را می 

خوانی، چشمانت از تعجب درشت می شود.
هم  چریک،  هم  بود،  زن  هم  توان  می  چگونه 
کرد؟پاسخ  بزرگ  را  فرزند  چندین  هم  و  فرمانده 
همه  در  زن  پیشرفت  برای  مدرن  ُپست  دنیای 
عرصه ها  فمینیسم است.زنانی که عقده مردشدن 
و مردبودن  دارند و این بد عقده ای است.اما پاسخ 
بود  امثال مرضیه  زنان  پیشرفت های  به  انقالب 
که درک آن نه تنها برای جهانیان سخت است. 
مگر می شود عملیاتی مانند بیت المقدس را با 
عقل معاش امروزی تفسیر و باور کرد؟عده ای برای 
ای  اسطوره  ساحت  وجنگ  دیروزانقالب  مبارزان 
قائل هستند.در سال های اخیر کتاب های زیادی 
در مورد شخصیت های زن که در حوادث انقالب 

و جنگ داشته اند به رشته تحریر درآمده است. 
و  ام  زنده  من  شینا،  دختر  دا،  پرمخاطب  کتاب 
خاطرات مرضیه حدیدچی. کتاب خاطرات مرضیه 
گسسته است. زندگی مرضیه آن قدر تازه و بدیع 
است که دوست داشتی از ابتدای طفولیت تا دهه 
6۰ را به طور دقیق و کامل مطالعه می کردی.او از 
همان کودکی شور و شوق زیادی برای کارهای به 
ظاهر مردانه دارد. جزو اولین نفراتی است که در آن 
زمان اتومبیل می راند. از عنفوان جوانی در کالس 
کند.  می  پیدا  حضور  مبارزان  های  بحث  و  ها 
سپس حضور در نوفل لوشاتو، در لبنان، فرماندهی 
به  سفر  در  امام  نماینده  همراهی  همدان،  سپاه 
کارهای  از  خیلی  و  مجلس  نمایندگی  شوروی، 
ریز و درشت که باید خواند. مرضیه در زندان های 
اینکه ضجه  بدتر  آن  از  و  شده  شکنجه  ساواک 
است.  شنیده  صبح  تا  شب  را  دخترش  شکنجه 
این مطالب آدم را به حیرت وا می دارد که چطور 
می شود مبارزه کرد و شکنجه شد و جنگید و تا 
آخر هم انقالبی ماند؟ مرضیه ثابت کرده که می 
شود. زندگی اومی تواند میان مخالفان نقش زن و 
حاکمیت محل دعوا و بحث باشد.او با ظاهرسنتی 
، به صراحت بیشتر از صدها فمینیست دو آتشه 
سنت شکنی کرد و تابوهای تبعیض جنسیتی را از 

بین برد.روحش قرین رحمت باد. 

یادداشت

اعتمادی که سوخت

* سردبیر

دالیل  از  یکی   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

محرومی  استان  برای  باقران  سیمان  اهمیت 
اشتغالزایی  بر  عالوه  جنوبی  خراسان  چون 
کالن  پروژه  یک  انجام    ، اقتصادی  رونق  و 
. است  مردم  مختلف  اقشار  مشارکت   با 

مردمی که بعد از تجربه کویرتایر قرار بود سرمایه 
خود را در یک شرکت بزرگ و بومی به جریان 
هزار از جهت حضور 3۰  تجربه  این  و   بیاندازند 

محک  برای  بزرگ  آزمون  یک   ، استانی  هم 
 . بود  عمومی  های  مشارکت  به  مردم  اعتماد 
و  کاری  کم  دلیل  به  متاسفانه  که  اعتمادی 
دست  و  نمایندگان   ، امر  مسوولین  نظارت  عدم 

اندرکاران این پروژه سوخت . 
قصد نداریم به دالیل طوالنی شدن این پروژه   
و یا حتی مقصران این فرآیند بپردازیم - که در 
جای خود این مساله نیز حائز اهمیت است  - اما 
اعتمادی  بی  است  مهم  میان  این  در  که  آنچه 
باید  که  است  عمومی  های  مشارکت  به  جامعه 
مسوولین در مقابل آن حساس و پاسخگو باشند . 
فعالیت کرد و  ما  استان  پدیده در   وقتی یک 
زنگ های هشدار فراوان نیز به مسوولین اعالم 
گردید جای مدعی العموم ها واقعا خالی احساس 
شد . وقتی به قول مسوولین در چند پروژه بزرگ 
دستگاه  جای  افتاد  اتفاق  مدیریت  سوء  استان 
های نظارتی خالی احساس شد . جایی که همین 
قرار گرفت  ای  وعده های عده  ها سوژه  پروژه 
جای دستگاه های تائید صالحیت نیز خالی بود و 
اینک که همچنان این پروژه ها به دالیل داخلی 
و بیرونی در مشکالت فراوان به سر می برند باز 
هم جای خیلی دستگاه های متولی خالی است . 
و  نظارتی  های  سیستم  حکایت  روزها  این 
عظیم  اتفاقات  و  کالن  های  پروژه  با  کنترلی 
 . است  شده  گیر  پشه  گذار  اشتر  همان  حکایت 
مالی  سند  یک  برای  که  هنگام  رود  می  انتظار 
آرا  تبادل  و  بررسی  ها  دستگاه  در  مدتها  اندک 
شود اتفاقات بزرگ از چشم های این عزیزان دور 
نماند .  تمام آنچه که گفته شد برای بیان دو نکته 

مهم در این خصوص بود : 
۱ - مسوولین محترم اعم از اقتصادی و صد 
البته اجتماعی و امنیتی در نظر داشته باشند که 
آن  از  حراست  و  مردم  عمومی  اعتماد  به  توجه 
با همت  است  امید  و  است  عمومی  وظیفه  یک 
مردم  نگاه  آینده  در  عزیزان  این  بیشتر  نظارت 
به مشارکت های منفی نگردد . باشد که قبل از 
رخداد اتفاقات ناگوار اقتصادی نظیر آنچه که در 
چند صنعت بزرگ استان و یا پدیده و میزان و ... 
شاهد آن بودیم انحرافات بررسی و هدایت شود. 
۲ - تجربه علنی شدن سپرده های کالن مردم 
استان در موسسه میزان این هشدار را می دهد 
که در بحث سرمایه گذاری عمومی هیچ اقدامی 
در خراسان جنوبی انجام نشده است و مردم جز 
این موسسات برنامه ای برای سرمایه های خود 
پروژه  از  تعدادی  پیشنهاد می شود   . اند  نداشته 
های استان نظیر خرید ایرالین یا دو بانده شدن 
طریق  از  آهن  راه  گذاری  ریل  حتی  و  ها  جاده 
از  شده  تضمین  سود  با  مشارکت  اوراق  فروش 
طریق سرمایه های مردمی تامین منابع گردد که 
هم به توسعه استان کمک کرده و هم اعتماد هم 
استانی ها به مقوله سرمایه گذاری بازیابی گردد.

پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و 
پرورش، به زودی

مدیریت  توسعه  معاونت  اعتبار- سرپرست  عصر 
پرداخت  از  پرورش  آموزش و  و پشتیبانی وزارت 
خبر  آتی  هفته های  در   9۴ بازنشستگان  پاداش 
 ، بازنشستگان 9۴  پاداش  پرداخت  افزود:  داد.وی 
اولین اولویت  آموزش و پرورش است که به زودی 

به حساب آنها واریز خواهد شد.

قطع برق با ۵۰ هزار تومان بدهی ممنوع 

جام جم آنالین-با افزایش بار مالی قبوض برق 
پس از افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها، توانیر یک 
بخشنامه جدید برای عدم قطع برق مشترکان با 
بدهی کمتر از 5۰ هزار تومان به تمامی شرکت ها 

و ادرات توزیع برق کشور ابالغ کرده است.

خرید و فروش فیش حج غیرقانونی است

جام جم- با وجود اینکه مردم کشور از انجام اعمال 
های  کارشکنی  بدلیل  وعمره  تمتع  حج  فرایض 
عربستان محروم مانده اند و سال آینده این امکان 
خرید  های  آگهی  ولی  نه  یا  شد  خواهد  فراهم 
وفروش فیش حج چه تمتع و چه عمره همچنان 
این  از  با یکی  مشاهده می شود.در گفت وگوی 
دفاتر چگونگی ماجرای خرید وفروش حج را مورد 
این  عوامل  اظهارات  داد.براساس  قرار  وجو  پرس 
دفتر ، هر فیش عمره 5۰۰ هزار تومان به فروش 
می رسد وعالوه برآن خریدار بایستی یک حساب 
بانکی به مبلغ 5۰۰الی ۸۰۰هزارتومان بابت هزینه 

کاروان به نام خود باز و دراختیار دفتر قرار دهد.

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی 323۱9263- ۰9۱5۱642377- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به شرکت مهندسی پیمانکاری صنعتی ایران )مپصا( 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت 
مهندسی پیمانکاری صنعتی ایران )مپصا( فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسن یاری ادعای اشتغال در 
آن کارگاه با عنوان شغلی جوشکار  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را 
به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( 

تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 95/2100 اجرایی اموال شامل 15 دست سوپاپ )هانیتان ژاپن( تویوتا 1600 جمعا به مبلغ 10/275/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای 
خدابخش خردمند مهر به مبلغ 21/915/743 ریال در حق آقای امیر رام برزین و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/10/04 از ساعت 9 الی 10 صبح 
در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از 

مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

 منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(  شرکت شمیم ابتکار آریا )سهامی خاص(  شماره ثبت : 4677 و شناسه ملی: 10360061470
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت شمیم ابتکار آریا )سهامی خاص( روز دوشنبه مورخ 95/9/29 ساعت 18 در محل سالن مهمانسرای جهانگردی - واقع در 
خیابان ارتش برگزار می گردد. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند و یا با دادن وکالت کتبی 
)تنظیم فرم مخصوص در دفتر شرکت یا وکالت نامه محضری( به یکی دیگر از سهامداران حق رای خود را تفویض نمایند. همچنین یادآوری می گردد داوطلبان عضویت در سمت 
بازرس حداکثر تا تاریخ 95/9/28 فرصت دارند با مراجعه به دفتر شرکت و در ساعت اداری، ارائه تصویری از شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس 4×3 نسبت 

به تکمیل فرم تقاضا اقدام نمایند.
دستور جلسه:  1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به تاریخ 94/12/29  3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95 

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 5- اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت حق الزحمه بازرس 6- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار به منظور درج آگهی های 
شرکت 7- تصمیم گیری در خصوص خط مشی آینده شرکت 8- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی

هیئت مدیره شرکت شمیم ابتکار آریا

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95-985
تاریخ: 1395/9/7     شماره: 67/489

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات حفاری چاه مجتمع دیهوک شهرستان 
طبس را به روش روتاری در سازند سخت به پیمانکاران دارای صالحیت از طریق مناقصه عمومی واگذار 

نماید.
۱( مبلغ برآورد حدودی به ریال : 4/792/005/350 براساس فهرست بهای سال 1395

2( تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت نامه بانکی به مبلغ 240/000/000 
ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید 

ضمناً چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست
3( رشته و حداقل رتبه پیمانکار: کاوش های زمینی - پایه 5

4( مدت اجرای کار: 2 ماه
5( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/09/13 تا پایان وقت اداری 1395/09/17

6( آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 1395/9/30 می باشد
7( محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس: www.Abfar-kj.ir و یا وب سایت پایگاه ملی 

http://iets.mporg.ir :اطالع رسانی مناقصات به آدرس
8- زمان تشکیل جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 1395/10/4 در محل سالن جلسات 

شرکت - حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت ها 2 مورد می باشد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات 
بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره 6-32214064-056 اداره امور 

حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحيد21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09904712042

از همشهریان عزیز دعوت می شود

 به بازارچه خیریه در تاریخ 13 الی 16 آذر ماه 
به مدت ۵ 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.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 16 آذر 1395 * شماره 3665

سالم. دیروز. خبری در خصوص راه اندازی شرکت 
سیمان باقران در روزنامه خوندم. راستش تو این چند 
سال انقدر این وعده داده شده که اکنون برای مردم 
با حمایت  بار  این  امیدوارم  باورنکردنیه  یه جورای 
های استاندار محترم و بدون حاشیه و غرض ورزی 
های کوته بینانه که فقط در بعضی شهرستان های 
کوچک میشه دید این پروژه ملی راه بیفته و باعث 
اشتغال عده ای از همشهریانم بشه باور بفرمایید راه 

اندازی این شرکت به نفع همه است
915...704
یکشنبه شب ساعت 11 شب مامانم حالش بد شد 
به  مامانم  فشار   ، رفتم     ... بیمارستان  به  سریع 
18 رسید دکتر کاغذی به من داد و پشتش چیزی 
نوشت و گفت سریع مامانت رو ببر بخش سرپایی 
روبرو و بگو قند خون مامانت رو بگیرن وارد که 
شدم اون چیزی که دکتر گفته بود رو به پرستارای 
سه  و  دوباره  نکرد  گوش  کسی  اما  گفتم  بخش 
باید برن  از پرستارا گفت که  باره که گفتم یکی 
تریاژ و یا پرونده رو بیارین که قند رو بگیرن هم 
پرستار و هم پزشک قسمت سرپایی....حتی یک 
نفر حاضر نشد یه قند خون معمولی رو بگیره من 
بدو به سمت اتاق دکتر اومدم که بگم کسی کاری 
برام نمیکنه که یهو صدای جیغ و گریه مامانم بلند 
شد و بازم نگاهش می کردن دکتر گفت چرا قند 
رو نگرفتن و گفتم که اصال کسی به حرفم گوش 
نکرد ؛ دکتر سریعا به قسمت سرپایی اومد و فقط 
به پرستارا یه نگاه پر معنی کرد که سریعا یک نفر 
اورژانسه پس  اگر  قند خون رو گرفت....خداییش 

رسیدگیشون چرا اینجوریه ...
ارسالی به تلگرام آوا

به  حسین)ع(  امام  مسجد  وحدت  سالم.پارک 
روابط  اوج  بعد،  به  غروب  از  کم  روشنایی  دلیل 
و دوستی پسر و دختر با جنس مخالف است.لطفا 

نیروی انتظامی نظارت کند.
915...639

بلوار همت  آسفالت  بخاطر  شهرداری  از  تشکر  با 
مهرشهر و کم شدن گرد و خاک دعای خیر برایتان.
لطفا فکری هم برای فضای سبز و بازی بچه ها در 

محوطه روبه روی همت 11تا13بردارید.
915...595

مسکن  اتحادیه  های  پیگیری  و  زحمات  از 
و  راه  کل  اداره  همکاری  و  جنوبی  خراسان  مهر 
شهرداری  و  اعتبار  تامین  خاطر  به  شهرسازی 
کوتاه  در  سریع  اجرای  خاطر  به  بیرجند  محترم 
ترین زمان ممکن جهت آسفالت بلوارهای همت 
و بهجت مهر شهر کمال تشکر را داریم خداوند 
خیرتان بدهد ما را از این گرد و خاک نجات دادین
   936...302
آسفالت  برای  فکری  شهرداری  چرا  سالم. 
دارد.  برنمی  غفاری(  )اول  اردیبهشت  خیابان 
همش  هامون  بچه  که  نیست  شهر  جزو  مگر 

گرد و خاک باید بخورن
939...447
با تغییر پیمانکار پارک بانان حاشیه خیابان جمهوری 
تمامی کارت پارک هایی که توسط پارکبانان قبلی 
صورت  به  ریال  هزار  چهل  مبلغ  به  هرکدام  که 
باطل  جدید  گروه  توسط  بود  شده  توزیع  گسترده 
اعالم شده  و فقط مانده شارژ آن رو قبول دارند 
و مبلغ چهل هزار ریالی رو که برای اصل کارت 
پرداخت شده رو قبول ندارند . حال سوال اینجاست 
که این کارت ها همه سالم هستند چرا باید از رده 
خارج شده و کارت جدید بگیرند مردم ؟  با یک 
حساب ساده متوجه می شویم که اگه حداقل پنج 
هزار کارت به مردم فروخته باشند با احتساب هر 
کارت چهل هزار ریالی، دویست میلیون ریال فقط 
بابت کارتی از مردم پول گرفته اند که پس از مدت 
کوتاهی با عوض شدن پیمان کار باطل اعالم و 
دوباره باز مردم را موظف به خرید کارت جدید کرده 
و در صورت نگرفتن کارت جدید تهدید به جریمه 
چهارصد هزار ریالی می کنند. خواهشمندیم از مسؤل 
مربوطه که یا وجه پرداختی مردم که بابت کارت 
های قبل پرداخت شده را برگشت داده و یا از ابطال 
 کارت های قبل خوداری کرده و همان کارت های

قبلی رو شارژ کنند .    
915...693
  اگر دولت  طرح افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان  
را در راستای کاهش تفاوت پرداختی طرحی موفق 
و منصفانه در راستای عدالت اجتماعی می داند پس 
چرا این طرح را برای شاغالن که بی عدالتی محض 

است به اجرا در نمی آورد
915...211
بودجه  دارم  قبول  بده  جواب  شهرداری  سالم 
تقاطع   4 فوری  بیرجند  االن  ولی  ندارید 
اول  گفته  شخصی  ولی  داره  نیاز  غیرهمسطح 
پاسداران تا ده سال آتی مشکل ایجاد نمی کنه !! 
یاد بگیرید خیلی از شهرها میدان و چهارراه حذف 
و پل ایجاد می کنند ولی بیرجند اصال.ضمنا این 
تابلوهای راهنما نصفه و نیمه رها شده در اتوبان 

پیامبر اعظم)ص( که اصال تابلو نداره.  
915...608
پیگیر  کنید  لطف  ها  آوایی  خدمت  سالم 
بعضی  چون  بشین  گزیک  شهرک  در  دیجیتال 

از نقاط دیجیتال نمی گیرد
915...985

شهر  های  خیابان  پارک  های  محل  اغلب    
از صبح  توسط ماشین های کسبه محترم شهر 
برای  را  کار  که  باشد  می  اشغال  شب  آخر  تا 
چاره  شهرداری  است  کرده  سخت  همشهریان 
محاسبه  شاید  کند.  پیدا  موضوع  این  برای  ای 

تصاعدی هزینه پارک خودرو موثر واقع شود.
915...100 

بخشی از راه تاریخی طبس به مشهد شناسایی شد
  

برزجی- مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: بخشی از راه تاریخی طبس به کاشمر و مشهد در حوالی روستای یوسف آباد ون در 
بخش دستگردان شهرستان طبس شناسایی شد. سید احمد برآبادی اظهارکرد: این راه از طبس به عشق آباد و از آنجا به سمت روستای یوسف آباد ون)دهنوون( و از آنجا به 
کاشمر منتهی می شده است.  وی ادامه داد: این راه مسیری است که از گذشته های دور تا قبل از ورود اتومبیل به ایران و احداث جاده های ماشین رو، استفاده می شده است.

خراسان جنوبی درساخت عضو مصنوعی بی نیاز از سایر استانها 
فنی)اعضاء  ارتوپدی   - برزجی  عصمت 
زیرمجموعه  کمکی(   وسایل  و  مصنوعی 
توانبخشی و در زمره رشته های وابسته به علوم 
وسایل  تولید  آن،  از  هدف  که  است  پزشکی 
کمکی)ارتوز( و اعضاء مصنوعی)پروتز( و آموزش 
اندام  است.پروتزها  ازآنها  استفاده  برای  بیماران 
های مصنوعی هستند که برای بیمار ساخته شده 
و به جای اندام طبیعی از دست رفته وی، قرار 
افراد به علل متفاوتی، ممکن است  می گیرند. 
باشند. یک  نداشته  آنرا  از  یا قسمتی  اندام  یک 
نوزاد ممکن است در بدو تولد؛ فاقد قسمتی از 
اندام باشد و یا ممکن است یک اندام غیرکارا یا 
بدشکل داشته باشد که پزشک برای بهترکردن 
شکل یا کارآیی آن، مجبور به قطع قسمتی از آن 
و سپس ارجاع وی به کلینیک ارتوپدی فنی به 
منظور جایگزینی قسمت قطع شده با یک عضو 
مصنوعی، باشد.هر فردی ممکن است در طول 
دوره زندگی خود؛ به علت ضربات وارده به اندام 
یا سوختگی یا سرمازدگی یا دیگر حوادث؛ دچار 
آسیب های شدیدی شود که منجر به قطع عضو 
گردد. گاهی اوقات هم ابتالء به بعضی بیماریها 
مانند دیابت، موجب از دست رفتن قسمتی از اندام 
می شود. تمام این بیماران نیاز به اندام مصنوعی 
دارند تا نه تنها؛ شکل و ظاهر بهتری داشته باشند، 

بلکه کارآیی و توانایی آنها نیز بهتر شود.
 ارتوپدی فنی از جمله مشاغلی است که شاید 
با  را  گفتگویی  باشند.  آشنا  آن  با  کمتر  افراد، 
ارشد  کارشناس  آبادی؛  عباس  عبدا...  مهندس 
ارتوز و پروتز و دبیر انجمن علمی ارتوز و پروتز- 
شعبه استان های خراسان و  مسئول فنی کلینیک 
ارتوپدی فنی آریای بیرجند ترتیب داده ایم که در 
ادامه می خوانید: عباس آبادی از سال 70 وارد 
دانشکده علوم توانبخشی در تهران شد و در سال 
74، توانست مدرک کارشناسی خود را در رشته 
ارتوپدی فنی اخذ کند. او پس از فارغ التحصیلی، 
عنوان  به  و  نمود  عزیمت  مشهد  به  تهران  از 
کارشناس ارتوپدی فنی، در مرکز ارتوز و پروتز 
شهید پالیزکاران، وابسته به بهزیستی  مشغول به 
کار شد. او در مشهد، به مدت بیش از 9 سال به 
معلوالن جسمی و حرکتی و اقشار مختلف دیگر؛ 
خدمات رسانی کرد و پس از  تشکیل   استان  
خراسان جنوبی به زادگاه خود، بیرجند؛ بازگشت. 
وی که اولین کارشناس ارتوپدی فنی در خراسان 
جنوبی بوده است؛ کارش را از سال 84، در مرکز 
از  قبل  داد.  ادامه  دولتی  غیر  بخش  در  استان 
معرفی رشته مذکور از سوی وی در استان؛ افرادی 
که به این خدمت نیاز داشتند؛ مجبور به عزیمت 
به مشهد یا زاهدان بودند. اما پس از شروع کار 
این کلینیک، این راه دور بر بیماران و معلوالن 

هموار شد.  وی هم اکنون؛ برای 3 نفر به صورت 
مستقیم در موسسه ارتوپدی فنی؛ اشتغالزایی کرده 
دبیر  حاضر،  زمان  در   که  آبادی  عباس  است. 
های  استان  شعبه  پروتز  و  ارتوز  علمی  انجمن 
خراسان نیز هست؛ در توضیح بیشتر این شغل می 
گوید: دانش ارتوپدی فنی یا اعضای مصنوعی و 
وسایل کمکی که در التین، با عنوان ارتوز و پروتز 
شناخته می شود، یکی از شاخه های توانبخشی 
است که در حیطه تجویز، طراحی و ساخت وسایل 

کمکی)ارتوز( و یا وسایل جایگزین )پروتز( ایفای 
نقش می کند و یکی از اعضای تیم توانبخشی 
اطالق  کمکی  وسایل  به  باشد.ارتوزها  می  نیز 
می گردند که به منظور جلوگیری از بد شکلی 
ها)دفورمیتی( و یا تصحیح آنها، کمک به عملکرد 
مفاصل  و  قسمتها  تثبیت  یا  نگهداری  عضو، 
وسایل شامل  این  روند.  بکار می  بدن  مختلف 
کفش، کفی و صندل های طبی، کفشهای دیابتی 
و بارداری، انواع بریسهای اندام تحتانی یا اندام 
 فوقانی و انواع اسپلینت ها و کمربندها می شود. 
وی در توضیح پروتز نیز می گوید : پروتز به اندام 
مصنوعی اطالق می گردد که در محل عضو قطع 
از بین رفته قرار می گیرد و به مددجو  شده یا 
دسته  از  طبیعی  تا خالء عضو  کند  می  کمک 
رفته را کمتر حس کرده و به فعالیت روزانه خود 
بازگردد. این وسایل شامل انواع پاهای مصنوعی 
)زیر زانو و باالی زانو(، انواع دست های مصنوعی 
)زیر آرنج و باالی آرنج(، انواع انگشتان مصنوعی و 

پروتز پنجه چرمی یا سیلیکونی می شوند.
افرادی   را  خود  هدف  جامعه  آبادی؛  عباس 

های  معلولیت  دارای  که  کند  می  معرفی 
فلج  نخاعی،  ضایعه  قبیل  از  مختلف 
ناهنجاریهای  عضالنی،  دیستروفی  اطفال، 
دهد می  ادامه  و  هستند   ... و  فقرات   ستون 
عضو،  قطع  دچار  محترم  جانبازان  همچنین   
افراد دچار سکته های مغزی، افرادی که به هر 
افراد  اند،  دلیل دچار اختالل در راه رفتن  شده 
فلج مادرزادی و ...؛ در زمره افرادی هستند که 
به خدمات ارتوپدی فنی نیاز دارند و مراجعان غیر 

اورژانسی محسوب می شوند. این افراد به وسایل 
کمکی نیاز دارند تا بتوانند به امور روزانه زندگی 
شخصی خود بپردازند. دسته دوم افرادی هستند 
کنند؛  می  مراجعه  ما  به  اورژانسی  بصورت  که 
من جمله افرادی که دچار حادثه؛ مثل تصادف، 
پرت شدن از ارتفاع و ... شده اند که نیاز فوری به 
وسایل کمکی و تثبیتی ارتوپدی دارندکه باید به 
صورت اورژانسی و در حداقل زمان ممکن برای 
آنها ساخته شود. دسته سوم افرادی هستند که با 
مشکالت پادرد، زانودرد، کمردرد، گودی یا صافی 
کف پا، دفورمه شدن پا، انحراف گردن و مواردی 
است  الزم  که  شوند  می  معرفی  قبیل؛  این  از 

وسایل اصالحی برایشان ساخته شود.

در زمینه ارتوپدی فنی، خراسان جنوبی 
از سایر استان ها بی نیاز است

 دبیر انجمن علمی ارتوز و پروتز-شعبه استان های
 خراسان خاطر نشان می کند: کودکان زیادی 
به ما مراجعه می کنند. عمده مشکل آنها عارضه 

کالب فوت یا پاچنبری، صافی کف پا، اختالل 
راه رفتن، گودی کمر، پای ضربدری یا پرانتزی 
والدین؛  که  است  این  ما  توصیه  است.   ... و 
کودکان را قبل از رسیدن به سن 2 سالگی، حتما 
به پزشک نشان دهند و مشاوره بگیرند، حتی 
اگر به ظاهر؛  مشکلی در فرزندشان دیده نشود. 
پس از معاینه، اگر پزشکان؛ به  موردی برخورد 
 نمایند، راهنمایی و ارجاع الزم صورت می گیرد .

موسسه  در  موجود  امکانات  خصوص  در  وی 

هم  گوید:  می  نیز  بیرجند  آریا  فنی  ارتوپدی 
هدف  جامعه  نیاز  مورد  اقدامات  تمامی  اکنون 
مردم  لذا  و  گیرد  می  انجام  استان  مرکز  در 
و  هستند  نیاز  بی  استانها  سایر  به  مراجعه  از 
استانها  سایر  شهرهای  از  مراجعانی  ما  حتی 
مشهد  گاها  و  چابهار  زاهدان،  زابل،   مثل 

نیز داشته ایم. 
های  سختی  خصوص  در  آبادی؛   عباس 
فنی،  ارتوپدی  کار  کند:  می  اظهار  نیز  کارش 
تمامی شرایط کار سخت و زیان آور را داراست، 
چرا که در اینجا ما با مواد شیمیایی مختلفی سر 
و کار داریم که برای تنفس بسیار مضر هستند. 
همچنین ذرات ریزی که از دستگاه پرداخت، در 
هوا پراکنده می شود و با وجود دستگاه تهویه 
قوی، حتی با استفاده از ماسک هم برای شاغلین 

این حرفه مضر است. 
کار با فلزات و دستگاه دریل و حسیاست های 
با گچ یا رزین های مورد  از کار  پوستی ناشی 
استفاده برای ساخت پاهای مصنوعی نیز از دیگر 

سختی های کار در رشته ارتوپد فنی است. 

کالب فوت یا پاچنبری، عارضه ای 
شایع در خراسان جنوبی

کارشناس ارشد ارتوپدی فنی موسسه آریا،  در 
خصوص مراحل مراجعه تا تحویل وسیله طبی 
کند:  می  نشان  خاطر  نیز  اشخاص  نیاز  مورد 
 ، سال   10 زیر  کودکان  مخصوصا   ، مراجعین 
حتما باید با دستور پزشک مراجعه کنند که در این 
صورت، بعد از معاینه توسط کارشناس ارتوپدی 

فنی، از پا یا عضو آسیب دیده، اندازه گیری و در 
بعضی موارد نیز قالبگیری بعمل می آید و پس از 
انتخاب رنگ و طرح، وسیله ساخته شده بعد از 
انجام پرو و رفع ایرادات احتمالی، به بیمار تحویل 
داده می شود. پس از آن هر سه یا چهار ماه، می 
توانند به مرکز مراجعه کرده تا نسبت به بازسازی 
یا رفع عیوبی که در اثر استفاده بوجود آمده، اقدام 
شود .عباس آبادی، از جمله عوارضی که بیشترین 
مراجعه شهروندان به موسسه را به دنبال داشته، 
 عارضه کالب فوت یا پا چنبری می داند و می گوید: 
 با توجه به شیوع بیشتر این بیماری در خراسان جنوبی، 
مراجعان زیادی، به خصوص از شهرستان درمیان 
داریم که البته ارزیابی آماری در خصوص شیوع 
این عارضه انجام نگرفته؛ اما از مراحل ابتدایی 
پس از تولد باید تشخیص به موقع انجام شود و 
ما 3 تا 4 سال با این اشخاص در ارتباط هستیم 
تا آثار منفی این عارضه کاهش یابد.وی با این 
ارتباط  کند  می  ایجاب  شغل  این  که  توضیح 
 مستمر با مراجعه کننده داشته باشیم، یاد آور شد: 
حوزه  در  کار  با  توانبخشی  محیطهای  در  کار 

که  چرا  است.  متفاوت  بسیار  پزشکی  و  درمان 
در این محیط؛ ارتباط طوالنی مدتی بین ارباب 
رجوع و درمانگر وجود دارد و این ارتباط انسانی 
که موجب احساس دوستی و آشنایی می شود، 

بسیار ارزشمند است. 

بزرگترین و کوچکترین 
ابزار کار ارتوپدی فنی

 دبیر انجمن علمی ارتوز و پروتز شعبه استان های
خراسان، با تاکید بر اینکه در اینجا می توان برای 
از بدن که قطع عضو صورت گرفته  هر نقطه 
می  اذعان  ساخته شود؛  است، عضو مصنوعی 
کند با پیشرفت علم و توسعه وسایل توانبخشی، 
به جرات می توان گفت که در حال حاضر می 
توان از سر انگشت پا تا لگن و از سر انگشت 
دست تا شانه، عضو از دست رفته، ساخته شده و 
به جای آن قرار گیرد.عباس آبادی؛ در خصوص 
 بزرگترین و کوچکرین ابزار کار خود نیز می گوید: 
کوچکترین قطعه این کارگاه یک آچار کوچک 
زانوی  با آن مفصل های  پالستیکی است که 
پروتز را تنظیم می کنیم و بزرگترین آن هم کوره 
گرم کننده است.  وی در خصوص تلخ و شیرین 
های کارش نیز اظهار می کند: اظهارنظرهای 
در  مشتریان  از  کمی  بسیار  عده  منصفانه  غیر 
را  کارمان  نقص  بدون  تقریبا  ما  شرایطی که 
های تلخی  از  و  آزاردهنده  دهیم،  می   انجام 

از  ناامید  افرادی  که  وقتی  ولی  کارماست؛ 
عضو  نهایت  در  ما  و  هستند  درمانشان  روند 
شده  قطع  اندام  یا  و  حمایت  را  دیده  آسیب 
افراد  این  خوشحالی  کنیم؛  می  جایگزین  را 

بسیار شیرین و دلچسب است. 
وی ادامه می دهد: ما چند سال پیش مراجعه 
دچار  بچه  دختر  یک  که  داشتیم  ای  کننده 
قطع عضو پا بود و به صورت مداوم هر چند 
االن  اما  کرد.  می  مراجعه  ما  به  یکبار  وقت 
و  کرده  ازدواج  شده،  بزرگ  شخص  همین 
صاحب فرزند شده که با دیدن این قبیل افراد؛ 
کنیم، می  مشاهده  را  کارمان  نتیجه   وقتی 

 بسیار خوشحال می شویم. 
فردی  از  عنوان یک خاطره،  به  وی همچنین 
یاد می کند که یکبار  دچار قطع عضو زیرزانو 
در خیابان با یک موتور سیکلت تصادف می کند 
و بر اثر ضربه، پای مصنوعی اش از جای خود 
جدا شده و در کف خیابان رها می شود. راکب 
موتورسیکلت با دیدن این صحنه، با تصور اینکه 
پای واقعی وی، قطع شده؛ بسیار دچار وحشت 
شده و با اظهار بدبیاری فراوان، محکم بر سر و 

صورتش می کوبیده است.

 گفتگو با پیشکسوت ارتوپدی فنی در خراسان جنوبی:

عکس- برزجی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 
به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مرکز ماشین های اداری صحرانورد
تنها نماینده رسمی ماشین های اداری شارپ در خراسان جنوبی

 فروش و خدمات پس از فروش فتوکپی ، حساب ، 
فاکس ، پرینتر ، دیتاپروژکتور و ... مواد مصرفی 
با بیش از 30 سال سابقه کار در خراسان جنوبی 

نشانی: بیرجند، انتهای خیابان غفاری، بین نسرین و نجات، جنب سرپرستی بانک رفاه، داخل زیرزمین   
فروشگاه: 32345510   /  کارگاه : 32345410 

همراه بخش فروش: 09151611438   همراه بخش خدمات: 09158661720

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست

 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست
با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

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

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.
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آغاز ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 96 از امروز
  
ایرنا- ثبت نام آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال 96، از امروز سه شنبه 16 تا دوشنبه 22 آذرماه در سایت این سازمان بصورت اینترنتی انجام می شود. 
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: این آزمون ششم اسفند امسال در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار می شود. الزم به ذکر است فایل 
عكس اسكن شده، آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز و خرید کارت اعتباري به مبلغ 550000 )پانصد و پنجاه هزار( ریال جهت ثبت نام مورد نیاز است.

حسینی- صبح دیروز مراسم گرامی داشت روز جهانی 
معلوالن با حضورجمعی از مسئوالن ، مربیان و دانش 

آموزان مدارس استثنایی برگزار شد. 
محمدی رئیس آموزش و پرورش استثنایی، در این مراسم 
با بیان اینكه روز جهانی معلوالن فرصت مناسبی است تا 
همه برای مشارکت فعال معلوالن و به دست آوردن یک 
زندگی مطلوب در جامعه تالش کنند ، عنوان کرد: عوامل 
متعددی مانند ؛ فقر و محرومیت، ازدواج های فامیلی و 
حوادث در بروز معلولیت موثر است که همه دستگاه های 

ذی ربط باید به آن ها توجه کنند.
وی با اشاره به اینكه امروزه معلولیت درجوامع بشری به 
عنوان  هنجار طبیعی شناخته شده ، ادامه داد: همه باید 
حقوق قانونی این افراد را رعایت کرده و شرایط تحصیل و 

زندگی مطلوب در اجتماع را تسهیل کنیم.

تحصیل 1350 دانش آموز با نیازهای ویژه
در استان

رئیس آموزش و پرورش استثنایی ؛ تعداد دانش آموزان با 
نیازهای ویژه استان را قریب به 1350 دانش آموز اعالم 
کرد که در بیش از 28 مرکز آموزشی مستقل، 7 مرکز  
آموزشی مشكالت ویژه یادگیری و بیش از 35 کالس 

خاص مشغول به تحصیل هستند. 
درهمین راستا تالش شده عالوه بر این حدود یک هزار 
دانش آموز با رویكرد تلفیقی - فراگیر در مدارس عادی با 

ارائه تسهیالت الزم نیز تحصیل نمایند. 
وزارت  هایی  از سیاست  یكی  اینكه  بیان  با  محمدی، 
آموزش پرورش و سازمان استثنایی کشور پیگیری و توجه 
به حفظ کرامت دانش آموزان است اظهار کرد: با ارائه 

فعالیت هایی نظیر؛ طرح خدمات حمایتی این فرصت برای 
دانش آموزان فراهم می شود تا پس از دریافت خدمات 
توان بخشی و آموزشی مرتبط با روش تلفیق آموزشی و 
عادی سازی شرایط در مقاطع باالتر، درکنار دانش آموزان 

عادی به تحصیل مشغول شوند.

تحصیل بیشتر دانش آموزان
 با نیاز های ویژه در مدارس عادی،

چشم انداز افق 1404

به گفته وی در زمان حاضر این طرح برای گروه های آسیب 
دیده؛ بینایی، شنوایی، جسمی و حرکتی، مشكالت هیجانی- 
رفتاری و دیرآموزان دنبال می شود و جای امیدواری است 
 با توجه به برنامه های ابالغی وزارت متبوع و سیاست های 
سازمان استثنایی منطبق بر سند تحول بنیادین، اسناد 
های  پیشرفت  و   1404 افق  انداز  چشم  و   فرادستی 
علمی، درآینده نزدیک پس از اقدامات مداخله ای توان 
 بخشی، شاهد تحصیل بیشتر دانش آموزان با نیاز های 

ویژه در مدارس عادی باشیم. 
وی از پرداخت هزینه های رایگان سرویس ایاب و ذهاب 
دانش آموزان از منزل تا محل تحصیل خبردادوعنوان 
از دانش آموزان برای تسهیل فرایند  کرد تعداد زیادی 
عصا،  نظیر؛  بخشی  توان  تجهیزات  به  نیاز  آموزشی 
واکر، ویلچر ، کاشت حلزونی دارند که از سال گذشته 
ها  هزینه  قبیل  این  حمایتی،  خدمات  طرح  ارائه   با 

به دانش آموزان نیازمند و محروم پرداخت شده است.

پرداخت بالغ بر 100 میلیون تومان به دانش 
آموزان استثنایی

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان از پرداخت بالغ بر 

100 میلیون تومان در سال گذشته برای این طرح خبر 
داد و افزود: برای سال آینده نیز پیش بینی می شود که 
با حمایت های سازمان استثنایی ارائه این خدمات تداوم 
یابد. به گفته محمدی شرط بهره مندی دانش آموزان از 
این طرح تحصیل در مدارس ویژه و یا به روش تلفیقی و 

داشتن بیمه پایه خواهد بود.
حلزون  کاشت  برای  را  پرداختی  سقف  باالترین  وی 
نزدیک به 3 میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: همچنین 
برای اعمال جراحی های خاص در صورت ارائه مستندات 

الزم  محدودیت پرداخت نداشته ایم.

حفظ کرامت انسانی و شایستگی فردی این 
افراد در اولویت

مرکز  مسئول  و  استاد  فرد  ساالری  حسین  محمد 
بهداشت و مشاوره دانشگاه نیز دراین همایش با تاکید بر 
اینكه باید جامعه دید خود را نسبت به معلوالن تغییر دهد 
عنوان کرد: حفظ کرامت انسانی و شایستگی فردی این 

افراد در اولویت است. 
هایی  محدودیت  دلیل  به  متاسفانه  داد:  ادامه   وی 
که این قشر دارند احتمال وقوع کودك آزاری در آنان 
بیشتر است و والدین و معلمان باید با احترام به این 
دانش آموزان و ایجاد امنیت برای آنان شرایط مقابله با 

این معضل را فرآهم کنند.
الزم به ذکر است دراین گرامی داشت ، دانش آموزان با 
نیازهای ویژه به اجرای برنامه های متفاوت پرداختند که 
در پایان مراسم  از دانش آموزان موفق در عرصه های 
فرهنگی ، ورزشی  و مدیران و مربیان برگزیده تجلیل 

و قدردانی شد.

برگزاری مراسم گرامی داشت روز جهانی معلوالن مدارس با نیازهای ویژه با شعار

تالش برای تحقق 17 هدف ارزشمند چون؛ رفع فقر و گرسنگی، بسط عدالت و   

 بهزیستی مناسب ، تامین آموزش و پرورش با کیفیت برای آینده ای که می خواهیم

تشکیل 9 هزار حلقه صالحین در مساجد  خزان طالی سرخ/ زعفران زیر تازیانه های سرما 

منصور اسکندریقاب عکسانجام کارهای زیر ممنوع !      جواد طریقی اکبرپورکاریکاتور

آن کس که عاجز از خلق لحظه هاست معلول است 
نه من ...

مصرف پنیر با گوجه یا خیار ممنوع! زیرا موجب هزینه های باالی زندگی ...
سرد شدن طبع، کندی ذهن و خواب آلودگی می شود !

فصل سرما مایعات داغ ممنوع! زیرا با تأثیر بر روی 
دندان های سرد و رشد باکتری ها موجب نابودی آن ها می شوند !

مصرف استامینوفن در دوران بارداری ممنوع! 
زیرا   باعث افزایش نشانه های اوتیسم و بیش فعالی می شود !

ریختن غذای داغ داخل ظروف پالستیکی  ممنوع! 
زیرا توانایی نگهداری رنگ را ندارند و در غذا حل می شوند !

خرید اسمارتیز  برای کودکان ممنوع! زیرا باعث 
کاهش هوش ذهنی، دل پیچه و ترك خوردگی دندان ها می شوند !

چاق شدن بیش از حد ممنوع! باعث بسته شدن عروق 
و شراین می شود و احتمال حمالت قلبی را باال می برد !

نما، اده  د

مناسبت ها

 روز دانشجو گرامی باد ...

گرفته  نام  دانشجو  روز  ما  میهن  در  آذر  شانزدهم 
است. روزی که یادآور خروش اعتراض و مقاومت 
پس  شاه  دیكتاتوری  برابر  در  ایران  دانشجویان 
روز،  این  در  است.  28مرداد  ننگین  کودتای  از 
دانشجویان آزاده دانشگاه تهران، رویاروی تفنگهای 
آماده شلیک مزدوران شاه قرار گرفتند. روز دانشجو، 
روز آزادگی و نماد آزادی خواهی دانشجویان است. 
روزی که همواره یادآور خیزش و قیام دانشجویی شد 
و در دل دانشجویان و، مردم و تاریخ ایران نقش بست.

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

آدرس: شعبه 1 نبش مدرس 57
شعبه 2 نبش مدرس 61 - 32323296 / 09128664599 خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 
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کارهایی که باید در اولین روز کاری تان انجام دهید

سه شنبه *16 آذر  1395 * شماره 3665

آیه روز  

گفت اين عصاى من است بر آن تكيه مى  دهم و با آن براى گوسفندانم برگ مى تكانم و كارهاى 
ديگرى هم براى من از آن برمى  آيد. سوره طه، آيه 18

حدیث روز  

ما را حرمى است و آن قم است . بزودى زنى از فرزندان من به نام فاطمه )س( در آن جا دفن خواهد 
شد.  امام صادق )عليه السالم(

اى اشک روان بگو دل افزاى مرا
آن باغ و بهار و آن تماشاى مرا

چون ياد كنى شبى تو شبهاى مرا
انديشه مكن بى ادبيهاى مرا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

تابلو آرزوها 

احتماال بارها این را شنیده اید که بزرگان موفقیت و 
سخنرانان انگیزشی می گویند تخیل، نقش اساسی 
در موفقیت و پیروزی بازی می کند. اما تخیل هم 
ای  گونه  به  باید  موفقیت  های  المان  سایر  مانند 
صحیح و متناسب صورت پذیرد تا بتواند شمارا به 
سعادت مندی سوق دهد. یکی از ویژگی ها که در 
از تخیالت  را  ما  رویاهای  تواند  صورت وجود می 
چشم  به  گرداند،  تبدیل  تجسم خالق  به  انتزاعی 

دیدن رویاهایمان است.
اگر هرروز تصاویر شفافی از رویاهایمان ببینیم، این 
تصاویر در ضمیر ناخودآگاهمان ثبت می شوند که 
برای  ما  انگیزه ی  افزایش  بر  عالوه  موضوع  این 
پیوستن  تحقق  به  احتمال  اهدافمان،  به  دستیابی 

آرزوهایمان را ده برابر می کند
تابلوی آرزوها ابزاری قوی و کاربردی است که به 
قلبی  تا خواسته های  را می دهد  امکان  این   شما 

و رویاهای خود را هرروز و هرشب مرور کنید. 
شما  که  است  صورت  این  به  ابزار  این  کار   طرز 
عکس هایی تهیه می کنید  و روی تابلو می چسبانید 

و هرروز آنهارا مرور می کنید.
فراموش نکنید که این عکس ها قرار است در ضمیر 
ناخودآگاه شما ثبت شوند، و از آنجایی که تصاویر 
حک شده بر ضمیر ناخوداگاه شما به واقعیت تبدیل 
خواهند شد، خوب دقت کنید که چه عکس هایی را 

بر تابلوی آرزوهایتان می چسبانید! 
می خواهید که باشید و چه کار کنید؟عکس هایی از 
رویاهایتان تهیه کرده و به واسطه ی این تابلو هر روز 

مرورشان کنید.

اولین روز کاری تان می تواند از خاطره انگیزترین 
زندگی  روزهای  پراسترس ترین  حتی  و 
حرفه ای تان باشد. لین تیلور، کارشناس محیط 
کاری ملی و نویسنده ی کتاب “ستمگر سرکش 
دفتر کارتان را رام کنید: چگونه رفتار بچگانه ی 
رئیس را کنترل کنید و در کار خود پیشرفت 
کنید” می گوید: “اکثر ما اولین روز کاری مان 
را به دلیل فشار باالیی که روی ما بود به یاد 
داریم. اما می توانیم اضطراب روز اول را با یک 
حفظ  جهت  وسواسی  و  دقیق  برنامه ریزی 

موقعیت جدیدمان کاهش دهیم.”
کارشناس  و  حقوقی  مشاور  پارنل،  دیوید 
ارتباطی، می گوید همراهی ارام با “تور آشنایی 
با کارکنان و محیط کار” که در اولین روز کاری 
برگزار می شود، بسیار آسان و حتی وسوسه انگیز 
است. او می گوید، احتماال باید چند فرم پر کنید، 
با چند نفر مالقات  چند ویدئو تماشا کنید و 
اول  روز  نیست  قرار  کلی  طور  به  “و  کنید، 
پست تان  به  مربوط  که  را  خاصی  مسئولیت 

است انجام دهید.

۱. آماده باشید و سوال بپرسید.
زندگی،  امور  در  مشاور  استرانگ،  مارک 
مستقر  راهبردی،  مهارت های  و  برنامه ریزی 
در نیویورک، می گوید اگرچه باید بیش تر روز 
اول کارتان را به شنیدن بگذرانید، اما هر جا 
الزم باشد می توانید سوال بپرسید یا در واقع 
باید سوال بپرسید. او می گوید، “شما به طور 
کلی می کوشید حس کنجکاوی و تمایل تان را 

به یادگیری نشان دهید.”
و  کلی  سواالت  کردن  آماده  می گوید  تیلور 
مفید به صورت مکتوب درباره ی این که چطور 
می توانید در نقش خود موفق ترین باشید، ایده ی 
بسیار خوبی است. او ادامه می دهد “شما از قبل 
شرکت  درباره ی  ذهنی  پیش زمینه ی  آن قدر 
دارید که بتوانید سواالت عمیق تر در جلسات 
سواالت  سری  یک  بپرسید.  وضعیت سنجی 
 آماده برای پرسیدن از مدیرانی که قرار است

 با آنها مالقات کنید داشته باشید. حتما یک 
آشنا در منابع انسانی داشته باشید که بتوانید 

قبل از شروع کار خود را بپرسید.”

۲. در اولین روز کاری 
یک ارائه ی آسانسوری آماده کنید.

تیلور می گوید، یک ارائه ی ۳۰ ثانیه ای آماده 
کنید درباره ی این که چه کسی هستید و قبال 
کجا کار می کردید، زیرا بسیاری از همکاران 
جدیدتان احتماال محل کار سابق تان را از شما 
خواهند پرسید. همچنین برای توضیح آن چه 
آماده  دهید،  انجام  در پست جدید  است  قرار 
این پست  باشید، زیرا احتماال آن چه شما در 
جدید انجام خواهید داد برای بعضی از همکاران 
چندان مشخص نیست یا شاید برخی بخواهند 
فقط با این سوال دِر صحبت را با شما باز کنند.

۳. زودتر از موعد برسید،
 اما سر وقت وارد ساختمان شوید.

ورک”  فور  اجرایی”واتس  مدیر  هاکت،  تری 
در  و  زنان  برای  )What’s For Work(سایتی 
حداقل  می گوید،  حرفه ای،  زندگی  زمینه ی 
۱۵ دقیقه زودتر در محل حاضر باشید. “اگر 
قبال مسیر منزل تا محل کار را نرفته اید، یک 
هفته قبل دو بار این مسیر را در ساعات شلوغی 

برای  حداقل  ترتیب  این  به  کنید،  امتحان 
اتفاقات پیش بینی نشده آمادگی خواهید داشت. 

۴. از وضعیت اجتماعی سردربیاورید.
مهم  بسیار  فاکتور  دو  می دهد  توضیح  پارنل 
برای موفقیت در کار این است که نه تنها با 
همکاران تان کنار بیایید، بلکه با شایسته ترین 
آنها ارتباط برقرار کنید. ” در محیط های بزرگ 
کاری شما متوجه خواهید شد گروهک هایی 
با  سایرین  از  بیش تر  برخی  و  دارند،  وجود 
کار  در  می خواهید  اگر  جور هستند.  مدیریت 
گروه های  با  باید  بگیرید،  ترفیع  جدیدتان 

شایسته وارد ارتباط شوید.”
دفتر  سیاست های  از  سردرآوردن  می گوید  او 
است.  ضروری  اول  روز  همان  در  کارتان 
“قدرت در محیط کار یک چیز جالب، تقریبا 
مهم و گیج کننده است. مطمئنا یک موضوع 
این است که سلسله  حیاتی در سازمان شما 
مراتب مجزا در آن  چه کسی در برابر چه کسی 
پاسخ گو است- را درک کنید. این کار باید به 
آسانی خواندن نام همکاران تان باشد. هرچند، از 

آن جایی که قدرت می تواند به اشکال مختلفی 
پدیدار شود، واجب است بدانید چه کسی در 

برابر چه کسی پاسخ گو است.”
 ۵.در اولین روز کاری آرام باشید.

اگر قرار است مدبرانه رفتار کنید، پس آرام بودن 
را در روز اول کارتان فراموش نکنید، به این 
ترتیب می توانید بهره وری تان را بهبود بدهید. 
تیلور می گوید: ” مطمئن شوید به اندازه ی کافی 
استراحت کرده اید، آماده اید و همه چیز برای به 
موقع رسیدن مهیا است. این، به وضوح یک 

رویداد مهم است .
۶. لبخند بزنید.

طول  مدتی  “احتماال  می گوید  هاکت 
کشیده است تا به این مرحله برسید: جست وجو، 
مصاحبه و گرفتن کار، بنابراین خوشحال بودن 

و لذت بردن از لحظه را فراموش نکنید.”
موافق  هاکت  گفته ی  این  با  هم  استرانگ 
است و می گوید: “همه ی ما می دانیم نخستین 
برداشت ها مهم هستند. وقتی آدم های جدید را 

می بینید لبخند بزنید و با آنها دست بدهید

عارفانه روز

خدايا تو را به مهربانيت قسم دلهاى گرفته  
را شاد، دست هاى نيازمند را بى نيازگردان 
و قلبى نورانى،تنى سالم زندگى  آرام  و خيالى 

 راحت نصيب دوستانم بگردان آمين

از روزهای تکراری استفاده غیرتکراری بکنید، 
اگر روزها تکراری شده اند، ایراد از روزها نیست. 

ایراد از من و توست که به تکرار افتاده ایم.

ریشه دار که باشي تا آسمون هم قد مي کشي. 
ریشه هاي تو، باورهاي توست. باور کن، 

باورکن که تغییر باورهایت، تو را به اوج مي برد.

يادمان باشد كه كوچكترين اميد دادن 
به كسى، شايد بزرگترين معجزه ها

 را ايجاد كند. پس مهربانى 
را دريغ نكنيم.

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- نویسنده و مترجم متولد 
یا  آندلس  کتاب  که  بیرجند  گازار 
اروپا  در  مسلمین  حکومت  تاریخ 
از آثار اوست 2- از ماههای رومی 
ماشین  ترین  کاربردی  از  یکی   -
است  عمرانی  و  ساختمانی  آالت 
عروس-  هدیه   -3 آسوده  تن   -
بیرجند  روستاهای  از   - محفوظ 
4- قومی در ایران باستان - دشنام 
دادن - ستایشگر 5- درخت زبان 
جمع   - هیکل  قوی   - گنجشک 
درج - نهایت و منتها 6- مجموعه 
تغییر  یک  به  که  رویدادهای 
انجامند - بیماری ریوی - قسم، 
پا -  اثر  اغما- گذشتن،  گونه 7- 
مجلس اعیان - آزمودن به کاری 
آراسته  پایان-  جزء-   جمع   -8
شدن 9- به نعمت رسیده - تبل 
ناگهانی  انگور-  درخت   - جالیز 
10- سکه رایج هندوستان - من 
و تو - نجات دادن 11- دوستی - 
تبسم کننده - مرد زورگو و گردن 
کلفت - جسم 12- عنکبوت، تار 
در  رودی   - خیس   - عنکبوت 
بی   - روش  اسلوب،  روسیه 13- 
باک - سپر، گردون 14- روزمره 
-  یکی از پنج دریاچه آب شیرین 
کاناداست -  و  آمریکا  مرز  در  که 
دهی از توابع شهرستان گناباد 15- 
فیلمی از تهمینه میالنی کارگردان 
نامی زن ایران در سال 89 به پرده 

سینما رفت.
عمودی:1- فیلمی با بازی بسیار 
ها  تاریخ  پرستویی-  پرویز  زیبای 
یک  تکرار   - مثل   - جاندار   -2
حادثه  اتفاق،   - راکد   -3 حرف 
- استخوانی در مفصل دهان 4- 
واحد سکه نقره - باالنشین و راز 
- گوشت درون  و بیرون دهان- 
کفش پاپوش 5- شهری در ساحل 
غربی دریای خزر - خزنده گزنده 
تلفن  مخترع   -6 فارسی  جمع   -
- قاصد، نامه بر - کم کردن 7- 
جایز- لباسی که برای الغر شدن 
می پوشند - رخسار، گونه - کسی 
که فرصت را غنیمت شمرد 8- نام 
کرم  جمع   - فرمان   - لوط  زن 
9- رودی از شمال فالت ایران که 
به دریاچه هامون می ریرد - تر، 
خیس - آوای گریه - خانه، منزل 
10- کوتاه، ناقص - جزیره ای در 

مدیترانه بین ساحل افریقا  و جزیره 
سیسیل - مثل، مانند 11- همراه 
پت از کارتونهای دیدنی - فریب 
و حیله - در جغرافی به ناحیه ای 
گفته می شود که در آن میانکین 
دمای گرمترین ماه میان صفر و ده 
باشد 12-  می  باالی صفر  درجه 
چین خورده و منقبض شده - پیچ  
و تاب - داخل - تابه سفالین که 
پیانیست و  بپزند 13-  نان  در آن 
یونانی  نوازنده و آهنگساز معروف 
الفت 14- یک  - تالفی - جمع 
روز که  از 24 ساعت شبانه  قسم 
نخستین   - باشد  ساعت  یک 
پایتخت ایتالیا - اخوی15- کانونی 
که برای به یاد مانده یک چیز یا 
سازمان   - بگیرند  مهم  شخص 
منظور  به  ملل  به سازمان  وابسته 

حمایت از آزادی بشر و توسعه.

 اگه مثبت فکر نکنیم چی می شود؟! 

یک آزمایش ساده: همین االن هرجا که نشستید پای 
راست خود را از زمین بلند کنید و در جهت عقربه 
های ساعت بچرخانید. حاال با دست راست خود را  
تو هوا حرف »ع« رو بنویسید. متوجه شدید؟! جهت 

حرکت پایتان عوض شد! می دانید چرا؟! 
چون وقتی می خواهید حرف »ع« رو بنویسید، ذهن 
حرکت  ساعت  های  عقربه  خالف  جهت  در  شما 
می کند. به همین دلیل پایتان ناخودآگاه جهتش را  

عوض می کنه تا »با ذهنتون هماهنگ عمل کند«
 این را گفتم که یادتان باشد وقتی منفی فکر می 
کنید، بدانید که ناخودآگاهتان بر علیه شما می شود و 
شروع می کند به رفتار منفی حتی اگه شما نخواسته 
باشید!اندیشه هایتان را روی فرکانس شادی تنظیم 

کنیدتا بهشت را در روی زمین تجربه کنید.
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سناشنیمودیربچگ1
ابوکرگراگنلال2
خیراتسنومنولک3
تدیفمیدنازول4
گمتریغیهاشسم5
رعشجورمملاس6
اتمههیبنتیرتش7
یبالگزراتسبنب8
یریسمیهفتتاود9
لیسگنلابزرو10
نلنیرزهخرسها11
دالکاراتارهز12
ارایدشرمیتسرد13
رومگنکگنهیتسه14
یسایسینوشیپهام15

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

تجربه کنید.   09158668002

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

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

فروش منزل ویالیی در دستگرد 
موقعیت بسیار عالی ، دو نبش 

آفتابگیر و با تمام امکانات
 زمین 220 متر، زیربنا 150متر

09151611808-09307673975

رهن و اجاره 
یک باب مغازه به زیربنای حدود 

600 مترمربع در 2 طبقه
 خیابان منتظری مقابل سینما 
)فروشگاه سابق مبل شاهین(

09151611550 -09151614145

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

واقع در بیست متری اول
09902242584

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

به چند فروشنده خانم با روابط عمومی 
باال و تمام وقت نیازمندیم.

09151639454 - 32239198

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

 32329150
09157203004 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

کار خوب اتفاقی نیست

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

فروش جک اس 5 اتومات ، صفر
09151609887

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

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

 واقع در بیرجند نیازمندیم.
09155611800

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 33 
ساعت مراجعه:6-9شب

به یک چرخکار ماهر خانم نیازمندیم.
32423365

09151637794

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

فروش استثنایی
 زمینی به مساحت 9400 متر ، سند 
ششدانگ همراه با چشمه آب ، زمینی 

به مساحت 6000 متر هر دو زمین متری 
15هزار تومان   مکان: پشت پلیس راه 

)مهرشهر(      09153620375

مزایده -اجاره  دو دربند مغازه با 
پایه 2 میلیون ریال از 95/9/16 

به مدت سه روز
معصومیه پایین

مغازه های مسجد خاتم االنبیا )ص(

گواهی موقت تحصیلی رشته 
کارشناسی پیوسته عمران عمران 

دانشگاه آزاد به نام اینجانب 
جواد سردار به شماره شناسایی 

38802664 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگزاری مسابقه تنیس در روستای کالته شب سربیشه 

مسابقات تنیس روی میز در خانه ورزش روستای کالته شب بخش 
درح برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه 
پایان رضا  برگزار شد که در  با حضو ۱۶ شرکت کننده  این مسابقه 
هاشمی، حسین کاوسی و سجاد کاوسی به ترتیب رتبه های اول تا 
سوم را کسب کردند.این مسابقه به همت خانه ورزش روستا و با هدف 

ایجاد شور و نشاط در بین نوجوانان و جوانان روستا برگزار گردید.

اعالم برنامه مسابقات والیبال لیگ قاین جام وحدت

برنامه مسابقات والیبال لیگ قاین جام وحدت ازطرف هیأت والیبال 
اعالم شد.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان قاین هفته 
ذیل  شرح  به  والیبال  هیأت  اعالم  براساس  قاین  والیبال  لیگ  اول 
برداری  پنجشنبه،نقشه  تاریخ 95/9/۱8  اول  میباشد:مرحله رفت:دور 
داوران:غفوری.-بنایی- قهستان  پشتبیان  بهین  برنا-  مهندس 
المبین،جمعه95/9/۱9- فتح  ورزشی  برگزاری:سالن  بیناباجی،محل 
دهشک،داوران:جعفری-  فرزاد(-دهیاری  بزرگمهرقاینی)کاشی 
المبین،ساعت۱۶-شرکت  فتح  ورزشی  زاده،سالن  -تراب  نیا  هدایت 
اسفشاد،داوران:عباسی-کاهی- نیمبلوک-دهیاری  زراعی  سهامی 

بیناباجی،محل برگزاری:سالن اسالم آباد،ساعت ۱۶

دیدار تیم های والیبال بهین پشتیبان وکاشی فرزاد 
در سالن دانشگاه آزاد

به گزارش روابط عمومی هیأت والیبال قاین تیمهای والیبال بهین پشتیبان 
وکاشی فرزادبزرگمهر برای آمادگی بازیکنان دوتیم برای حضور درلیگ 
برگزار  آزاد  را درسالن ورزشی دانشگاه  قاین دیدار دوستانه ای  والیبال 
نمودند.این دیدار را سیدعلی ترحمی ومحمدرضا یوسفی داوری نمودند 

و تیم کاشی فرازدبزرگمهرتوانست 3 بر 0 پیروز میدان گردد.

برگزاری رقابت های ورزش زورخانه ای 
خراسان جنوبی در بیرجند

علی سنگکی رئیس انجمن مسابقات ورزش زورخانه ای کارگری کشور 
از برگزاری رقابت های ورزش زورخانه ای خراسان جنوبی انتخابی به 
مسابقات  برگزاری  از  وی  داد.  خبر  کشور  کاران  قهرمانی  مسابقات 
ورزش زورخانه ای خراسان جنوبی انتخابی اعزام به مسابقات قهرمانی 
کشور خبر داد. این ماراتن استانی ۱9 آذرماه جاری به میزبانی شهرستان 
انجمن  می شود.رئیس  برگزار  موسی بن جعفر)ع(  زورخانه  در  بیرجند 
مسابقات ورزش زورخانه ای کارگری کشور تصریح کرد:در رقابت های 
ورزش زورخانه ای کارگری استان باستانی کاران در رشته های چرخ تیز، 
چمنی، سنگ و کباده، میل سنگی و میل بازی با یکدیگر به رقابت 
می پردازند.نفرات برتر این دوره از رقابت ها 24 آذرماه جاری به مسابقات 

قهرمانی ورزش زورخانه ای کارگران کشوری راهی کرمان می شوند.

بدون  معمواًل  که  است  ای  آماده  غذای  فود  فست 
قاشق و بشقاب و عمدتاً به شکل ساندویچی سرو می 
شود و غذای انگشتی به حساب می آید.فست فودها 
می  تهیه  سریع  و  آسان  خیلی  که  هستند  غذاهایی 
شوندو شامل پیتزا، انواع ساندویچ، هات داگ، چیپس، 
پنیر، مرغ سرخ کرده،ناگت مرغ به همراه سیب زمینی 

سرخ کرده  مي باشند.مصرف بي رویه فست فود ها 
مي تواند مشکالتي را براي سالمت ایجاد کند. چاقی 
و اضافه وزن، بیماری های قلبی و عروقی و اختالالت 
گوارشی و کبد از عوارض مصرف این مواد می باشد 
زیرا این نوع غذاها با کالری، نمک و چربی به ویژه 
اسید چرب اشباع باال و ویتامین و مواد معدنی اندک، 

افزایش  ابتال به فشارخون باالرا  در دراز مدت خطر 
مي دهند. نان هاي مورد استفاده درغذاهاي آماده نیز 
غالبا بدون سبوس است که منجر به کاهش دریافت 
فیبر مورد نیاز بدن می شود.این غذاها معموال داراي 
دهنده،  طعم  عنوان  به  هستند.نمک  زیادي  نمک 
نگهدارنده و پیوند دهنده ذرات گوشت عمل مي کند.

جذب کلسیم در بدن با مصرف زیاد این غذاها به علت 
نمک باالي فرد را درمعرض کمبود کلسیم قرار مي 
گیرد.با بکارگیري روش هایي مي توان فست فودي 
مصرف کرد که ارزش تغذیه ایي بیشتري داشته باشند  
بعنوان مثال:از میوه ها و سبزیهاي سالم و تازه همراه 
با آنها استفاده نمایید.مصرف مقادیر مناسب این مواد 

می تواند ویتامین ها مورد نیاز بدن تامین مي کند.
بجاي سس مایونز از سس گوجه فرنگي که چربي 
کمتري دارد استفاده کنید. بجاي سیب زمیني سرخ 
شده هم مي توان از سیب زمیني تنوري استفاده کرد. 
به جاي نوشابه هاي گازدار از آب، دوغ استفاده نمایید. 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مضرات فست فودها

گرفتن آِب میوه ها؛ خوب یا بد؟

از  بعضی  هستند.  خوب  بدن  برای  ها  میوه 
بیماری های مزمن  با  مبارزه  به  آن ها حتی 
مانند بیماری های قلبی و سرطان کمک می 
کنند. گرفتن آب میوه ها شامل بیرون کشیدن 
از  بسیاری  باشد.  می  تازه  ها  میوه  از  عصاره 
افراد این کار را به منظور سم زدایی و پاکسازی 
غذایی  رژیم  از  بخشی  و  داده  انجام  گوارش 

فرآیندی  ها  میوه  آب  کنند.گرفتن  می  شان 
است که عصاره میوه ها را بیرون می کشد و 
معمواًل باعث می شود بیشتر مواد جامد آن که 
شامل هسته ها و پالپ می باشد از این عصاره 
جدا شود. مایع حاصل حاوی بیشتر ویتامین ها، 
مواد معدنی و آنتی اکسیدان هاست که به طور 

طبیعی در خود میوه موجود هستند.

بیماری هایی که با موز درمان می شوند

منابع  بهترین  از  یکی  باال:موز  ۱-فشارخون 
که  می شود  توصیه  می رود.  شمار  به  پتاسیم 
صبح ها یک عدد موز مصرف کنید تا بتوانید 
فشارخونتان را همیشه در بهترین وضعیت نگه 
دارید2. افسردگی:تریپتوفان موجود در موز به 
پروتئین هایی است که ترشح هورمون  شکل 

شادی آوری، سروتونین، را افزایش می دهد.

محتوی  بخاطر  موز  مصرف  با  استرس:   .3
تعادل  این  دارد می توانید  پتاسیمی که  باالی 
را ایجاد کرده و عملکرد قلبتان را طبیعی کنید

نوعی  که  است  پکتین  حاوی  بوست:موز   .4
فیبر است که هضم و گوارش را سرعت داده 
و به خارج شدن سموم از بدن کمک می کند. 

و وجودپروبیوتیک یبوست را کاهش می دهد.

 خوراکی های تقویت حافظه

برگ  در  موجود  های  آنزیم  دلیل  به  اسفناج 
می  حافظه  و  هوش  تقویت  موجب  هایش 
فولیک  نام  به  دارویی  ماده  از  اسفناج  شود. 
تقویت حافظه  برای  که  است  برخوردار  اسید 
موثر است. قهوه از موادی مانند آنتی اکسیدان 
برخوردار  مینرال  و  ویتامین  آمینواسید،  ها، 
است به ویژه اگر دانه های قهوه را دم کنید 

مفید  بسیار  حافظه  تقویت  برای  بخورید  و 
است.غالتی مانند سویا، لوبیا، نخود فرنگی و 
از روغن بسیار مفیدی برخوردارند که  عدس 
برای تقویت حافظه مفید و الزم است.میوه و 
سبیزیجات نیز دارای آنتی اکسیدان های بسیار 
مفیدی برای بدن هستند و خوردن آنها موجب 

تقویت حافظه می شود.

خوردنی هایی که شما را شاد می کند

هیچ چیز لذت بخش تر از خوردن غذا نیست. 
رژیم  میان  در  باشد.  مقوی  و  سالم  اگر  البته 
غذایی برخی خوراکی ها هست که هم برای 
صبحانه  است:۱-  مفید  ما  جسمانی  سالمت 
خوردن روزانه: کسانی که صبحانه می خورند، 
از وضعیت سالمت بهتری برخوردارند 2-میان 
وعده ها : خوردن پنج وعده یا بیشتر از میوه ها 

و سبزی ها در طول روز بخشی از یک رژیم 
موجب  ها  میوه  خوردن  است.  سالم  غذایی 
و  آب   -3 شوند.  می  بیشتر  نشاط  و  شادابی 
برای  ضروری  مایع  دو  شیر  و  آب   : لبنیات 
سالمت هستند بدن برای فعالیت های حیاتی 
برای صحیح  کبد  و  کلیه  و  قلب  مغز،  مانند 

عمل کردن، به آب نیاز دارد.

کیوی را با پوست نخورید

مصرف کیوی با پوست برای دستگاه گوارش 
مناسب نیست و می تواند ورم معده را به همراه 
داشته باشد.کیوی یکی از مهمترین میوه هایی 
و  است  دسترس  در  پاییز  فصل  در  که  است 
برای   C ویتامین  باالی  محتوای  دلیل  به 
بسیار مفید است. ایمنی بدن  تقویت سیستم 

استحکام لثه و کاهش کلسترول، اسید اوریک 

و تری گلیسیرید را از دیگر اثرات مصرف کیوی 
و  غذا  هضم  برای  آنزیم هایی  است.وجود 
پروتئین در کیوی، خاطرنشان کرد: اگر کیوی 
بعد از غذا مصرف شود می تواند به هضم غذا 
کیوی  در  موجود  اکسیدان  کند.آنتی  کمک 
می تواند از انواع سرطان ها خصوصا سرطان 

دستگاه گوارش پیشگیری نماید.

17 تن برنج قاچاق با هوشیاري پلیس به مقصد نرسید

جانشین انتظامي سرایان از کشف ۱7 تن و5۶0کیلوگرم برنج قاچاق به ارزش 
880 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.سرهنگ علي وطن دوست اظهار 
ورود  با  مبارزه  طرح  اجراي  راستاي  در  شهرستان  انتظامي  مأموران  داشت 
به  عبوري  کنترل خودروهاي  داخلي،هنگام  تولید  از  و حمایت  قاچاق  کاالي 
یک تریلي مشکوک و آن را متوقف کردند. وي افزود:مأموران در بازرسي از 
خودرو؛۱7 تن و 5۶0کیلوگرم برنج خارجي که فاقد هرگونه مجوز حمل و نقل 
و به صورت قاچاق حمل مي شد کشف کردند.سرهنگ وطن دوست تصریح 
کرد:کارشناسان ارزش ریالي کاالي قاچاق کشف شده را 880میلیون ریال بر 
آورد کردند که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

مرگ زن  با تزریق پنی سیلین 

یک  روزپیش  چند  متاسفانه  گفت:  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
دلیل  است که هنوز  پنی سیلین فوت کرده  تزریق  با  بانوی جوان 
افزود:  نژاد  عظیمی  است.دکتر  نشده  مشخص  حادثه  این  اصلی 
واکسنی که به این خانم تزریق شده است، تست شده و دارای تاریخ 
یابی  ریشه  بیشتر جهت  بررسی های  در حال  و  است  بوده  انقضاء 
علت مرگ هستیم.وی گفت: طی نامه ای به مدیران بیمارستان ها 
اعالم شد که به دلیل احتمال وجود مشکل در این آمپول و زمان 
بر بودن تحقیقات تکمیلی تا اطالع ثانونی از تزریق و تجویز ویال 
پنی سیلین ۶.3.3 با شماره ساخت 5G۱۶0 و تاریخ انقضاء۱0/20۱9 

خودداری شود.

گروگان گیری میلیاردی 

رییس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت:کارآگاهان اداره عملیات ویژه با همکاری گروهی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی زاهدان، پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه و با کسب مجوزهای 
قضایی وارد عمل شدند و مرد 45 ساله را در حالی دستگیر کردند، فرزند این متهم نیز در ارتباط با 
کارگاه  است.سرهنگ  بازداشت شده  از کشورهای همسایه  یکی  در  میلیاردی  گروگانگیری  ماجرای 
مالشاهی افزود:وی اعتراف کرد از مدت ها قبل مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از گروگان 
40ساله طلبکار بودم اما او از پرداخت این مبلغ خودداری می کرد. وی گفت: چند بار با وساطت بزرگان 
و ریش سفیدان محل در زاهدان قرار شد تا او مبلغ بدهکاری را به صورت اقساطی پرداخت کند.اما باز 
هم این کار را نکرد، تا این که ۶ ماه قبل 2 نفر از شرکایم او را ربودند و به یکی از کشورهای همسایه 
منتقل کردند. بنابراین در پی اعترافات صریح متهم که  3 همسر دارد، وی با صدور دستور قضایی در 
اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی زاهدان قرار گرفت تا تحقیقات بیشتری درباره ادعاهای وی صورت گیرد.

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

صوتی - تصویری - مخابراتی
 انصاری فرد و پسران
LED- پالسما -سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار     

     تلفن تماس: 32224852

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

32442331  

09155622050 

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

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:1518:1016:10 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سالم بمبئیآس و  پاس
   20         18

در طول هفته کوبیده، جوجه، پاچین مخصوص 
خصوصا جمعه ها فراموش نشود
با کیفیت باال و قیمت مناسب 

  سرآشپز: هنرپیشه      تلفن رزرو: 32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار

نمایندگی استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان شهدا - شهدا یک - پالک 51 - شرکت رسانه آفاق کویر

تعمیر لوازم خانگی  در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    
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تور کویرنوردی تیم پاراگالیدر باشگاه ایریان خراسان رضوی در کویر سه قلعه

دادرس مقدم- گروهی از اعضای باشگاه پاراگالیدر ایریان خراسان رضوی از کویر سه قلعه بازدید نمودند و در اقامتگاه بوم گردی زرین چاه اقامت داشتند. عرب مسئول 
نمایندگی شهرستان سرایان گفت: این گروه با توجه به ارتفاع مناسب تپه های ماسه ای در منطقه زرین چاه به انجام ورزش پاراگالیدر پرداختند و از دیگر برنامه های این 

سه شنبه * 16 آذر 1395 * شماره 3665تور، پیاده روی در کویر، سافاری، سکونت در سیاه چادر عشایری و آشنایی با آداب و رسوم بومی منطقه بود که مدت یک شبانه روز در شهرستان سرایان اقامت داشتند.
7

 نماینده عالی بانک ها در استان:

پیگیری تعطیلی بانک
یا موسسه وظیفه ما نیست 
مالئی- وجود شعبه های زیاد بانک در مرکز 
استان و تعطیلی برخی از این شعبات این روزها 
ماه  چند  در  است.  شده  ساز  مشکل  مردم  برای 
بانک  یک  و  اعتباری  و  مالی  موسسه  اخیریک 
به  مردمی  های  پیام  پیگیری  برای  شد  تعطیل 
استان  در  ها  بانک  عالی  نماینده  سراغ دهباشی 
رفتیم که وی پاسخ داد: صدور مجوز تاسیس و 
راه اندازی بانک یا موسسه به عهده بانک مرکزی 
است.به گفته وی در حالی که بیش از 40 بانک و 
موسسه در استان فعالیت دارند شورای هماهنگی 
بین بانک ها  فقط 20 عضو دارد. نماینده عالی 
بانک ها ی استان با تاکید براین که وظیفه این 
یادآورشد:  است  بانکی  بین  مشکالت  حل  شورا 
فعالیت برخی از موسسات و بانک های فعال را 
بانک مرکزی تایید نکرده است و بانک وموسسه  
تعطیل شده جزء شورای هماهنگی بانک ها هم 
نبوده اند. دهباشی عنوان کرد: اگر بانکی تعطیل 

می شود دستگاه های نظارتی مسئولیت دارند.
  

بیش از ۱۵۰ هزار دانش آموز و فرهنگی 
در مانور زلزله استان شرکت کردند

شرکت  از  دانش آموزی  سازمان  رئیس  تسنیم- 
بیش از ۱۵0 هزار دانش آموز و فرهنگی در مانور 
زلزله استان خبر داد. با اطمینان در هجدهمین مانور 
سراسری زلزله اظهار کرد: این مانور در بالغ بر 2 هزار 
و 400 آموزشگاه استان همزمان با سراسر کشور 
برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: در این راستا 
سطح  ارتقای  جهت  در  مناسبی  زمینه های  ایجاد 
آگاهی مردم و فرهنگ سازی مناسب برای واکنش 

صحیح در زمان زلزله می تواند بسیار مفید باشد.

بنیاد برکت کشور در صنایع و معادن 
شهرستان طبس سرمایه گذاری می کند

تسنیم- معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس 
با بیان اینکه بنیاد برکت کشور در صنایع تولیدی 
شهرستان طبس مشارکت می کند گفت: حضور 
موجب  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  بنیاد  این 
امید  بازگشت  و  اشتغال  های  ساخت  زیر  تامین 
فرماندار  و  استاندار  معاون  است.  بوده  مردم  به 
ویژه به همراه امام جمعه و رئیس صنعت، معدن 
بنیاد  گذاری  سرمایه  معاون  با  طبس  تجارت  و 

برکت کشور دیدار و گفت و گو کردند.

گردهمایی بزرگ علمی حسابداری
در استان برگزار می شود

جهاد  برنامه ریزی  و  آموزش  مدیر  غالمی- 
دانشگاهی گفت: به همت جهاددانشگاهی استان 
گردهمایی بزرگ علمی حسابداری در هفته جهانی 
دکتر “حسن همتی” ششمین  با حضور  حسابدار 
آذرماه   22 ایران  حسابداری  مشاهیر  تاالر  عضو 

ساعت ۱4:30 تا ۱6:30 برگزار می شود.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین 
منابع میراث فرهنگی در جوابیه ای که به 

آوا ارسال شده عنوان کرد:

عنوان  با   9۵/9/7 مورخ  در  مطلبی  درج  پیرو 
با عنایت به مطالب  “هتل نیم بند در بند دره” 
کذب  بدون مستند شورای شهر بیرجند شایسته 
در  کل  اداره  این  پاسخ  درج  به  نسبت  است 
روزنامه مذکور و تنویر افکار عمومی اقدام نمایند. 
مبنی  صفت  حسنی  آقای  مصاحبه  خصوص  در 
هتل  مجری  به  بهره  کم  تسهیالت  پرداخت  بر 
بند دره به اطالع می رساند علی رغم درخواست 
بانک  به  معرفی  و  طرح  مجری  متعدد  های 
کم  تسهیالت  گونه  هیچ  تاکنون  مختلف  های 
است.  نشده  پرداخت  متقاضی  به  دولتی  و  بهره 
همانطور  ساختمانی  پروانه  تخفیف  خصوص  در 
که اعضای محترم شورا مطلعند تخفیف صورت 
بیرجند  شهر  شورای  مصوبات  به  مربوط  گرفته 
گذاران  سرمایه  کلیه  برای   84/7/28 مورخ  در 
درخصوص  است.  گرفته  صورت  هتل  بخش 
کل  کنی  پی  و  فوندانسیون  طرح،  تکمیل  عدم 
اینکه متقاضی مکلف  به  با توجه  انجام و  طرح، 
درصد حجم   30 حداقل  میزان  به  کار  انجام  به 
ها  بانک  حمایت  عدم  دلیل  به  و  است  عملیات 
متقاضی اقدام به احداث بخشی از طرح از جمله 
آشپزخانه مرکزی- رستوران های چندمنظوره و 
برده  نام  است  ذکر  به  الزم  است.  نموده  اداری 
ارائه شده  از نقشه ها و طرح  هیچ گونه تخلفی 
که در مراجع متولی ) نظام مهندسی و شهرداری 
اول طرح  فاز  است.  ننموده  است(  تصویب شده 
بیش از 3000 متر زیربنا دارد که در آینده نزدیک 
به بهره برداری خواهد رسید. الزم به ذکر است 
که شورای محترم شهر صرفا متولی امور مربوط 
به پروانه و سایر موارد مرتبط با وظایف خویش 
اجرایی  وظایف  درمورد  نظر  اظهار  و  باشند  می 

سایر دستگاه ها خالف ضوابط می باشد.
مرتضی عربی

معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع

فرسودگی لوله
روستاهای نهبندان را بی آب کرد

کاری- در پیگیری پیام یکی از هم استانی ها در 
شهرستان نهبندان مبنی بر اینکه  روزانه هزاران لیتر 
آب از آبرسانی سمک تا رومه و میغان نهبندان بدلیل 
ترکیدگی لوله ها به هدر می رود و مردم این روستاها 
چندین روز است تشنه اند  مسولین هیچ اقدامی 
فاضالب  و  آب  معاون  جهانی  دهند  نمی  انجام 
روستایی شهر نهبندان در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: 
ترکیدگی لوله ها بخاطر پوسیدگی بوده است که در 
دو روز گذشته برای گالوانیزه کردن و جوشکاری 
لوله ها اقدام شده است. وی افزود: همچنین برای 
روستاهای مذکور از طریق تانکر آبرسانی شده است 

و مشکل کمبود آب برطرف شده است.

ثبت نام جشنواره ملی علم تا عمل آغاز شد

مالئی- رییس بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با آوا 
از جشنواره ملی علم تا عمل خبر داد و عنوان کرد: 
هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ظرفیت ها 
های  خصوصی،شرکت  بخش  های  توانمندی  و 
دانش بنیان، تعاونی ها است. وی ادامه داد: در این 
معرفی  کشور  در  استان  بومی  تولیدات  جشنواره 
می شود و شرکت در این دوره با دوشرط فروش 
دارندگان  و  درسال  تومان  میلیون  صد  باالی 
میتوانند  باشند  توسعه  و  تحقیق  )ارندی(  گواهی 
شرکت کنند. احمدی زاده خاطرنشان کرد: عالقه 
وقت  تاپایان  جشواره  این  در  شرکت  به  مندان 
اداری امروز می توانند ثبت نام خود را در سایت 

بنیاد ملی نخبگان استان انجام دهند.

مشاور استاندار
در حوزه آموزش عالی منصوب شد

گروه خبر- طی حکمی از سوی استاندار، احمد 
حوزه  در  استاندار  مشاور  عنوان  به  زاده  حاجی 

آموزش عالی منصوب شد.

بیش از ۱7 هزار مددجو در
دوره های آموزش خانواده شرکت کردند

استان  امداد  فرهنگی کمیته  مدیر  تنها-  برنای 
آموزش  های  کارگاه  برگزاری  جنوبی  خراسان 
خانواده و دوره های آموزشی را در راستای ارتقای 
سطح فکری و فرهنگی خانواده های تحت حمایت، 
بسیار تاثیر گذار عنوان و بیان کرد: از ابتدای امسال 
۱7 هزار و 672 مددجوی تحت حمایت از خدمات 
شدند.  مند  بهره  استان  در سطح  خانواده  آموزش 
عرب یکی از اهداف برگزاری کارگاه های آموزشی 
را افزایش سطح آگاهي خانواده هاي تحت حمایت 
و سوق دادن به سمت خودکفائی و توانمند سازی 
خانواده های تحت حمایت عنوان کرد و افزود: این 
طرح از سال ۱389 آغاز شده و تاثیرات بسیار خوبي 

را در بین خانواده هاي تحت حمایت داشته است.

۱۰۰ هکتار از اراضی موقوفی کشاورزی 
به شکل نوین کشت می شود

بیان  با  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  تسنیم- 
اینکه بخش زیادی از موقوفات در بخش کشاورزی 
است گفت: تاکنون برنامه خاصی در زمینه اراضی 
موقوفی کشاورزی نداشتیم اما امسال ۱00 هکتار 
کشت  سنتی  صورت  به  که  موقوفی  اراضی  از 
حجت االسالم  است.  داده  کاربری  تغییر  می شد 
وقف های  برنامه ریزی  نشست  جلسه  در  گرایلی 
استان با بیان اینکه تاکنون بیشتر برنامه ریزی روی 
مسکن و تجاری بوده است افزود: در زمنیه اراضی 
کشاورزی موقوفی دستورالعمل تعریف شده است 
و خراسان جنوبی نخستین استانی بوده است که 

کارگروه کشاورزی در آن تشکیل شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
در جوابیه ای که به آوا ارسال شده

عنوان کرد:

احتراما در پاسخ به خبر مورخه 9۵/9/۱4 مبنی بر 
موضوع “زرنگی بنیاد مسکن” به استحضار میرساند 
و  ساماندهی  قانون   4 ماده  راستای  در  نهاد  :این 
حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 90 میزان 
در سایت 7۵  را  اراضی  مترمربع  30 هزار و 240 
تحویل  و شهرسازی  راه  محترم  اداره  از  هکتاری 
و به متقاضیان واجد شرایط واگذار نموده است و 
هیچگونه هزینه ای بابت آماده سازی از متقاضیان 
دریافت ننموده است. و در آن مقطع مقرر گردیده 
بود دهیاری محترم در هنگام صدور پروانه ساختمانی 
هزینه های آماده سازی را اخذ و اقدامات بعدی را 
انجام دهد لذا با توجه به الحاق روستای دهلکوه 
ناحیه  از  بیرجند سایت مذکور  به شهر  )مهرشهر( 
بیرجند  منطقه یک  به شهرداری محترم  دهیاری 

تحویل گردیده است. علی اصغر آسمانی مقدم
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

در  زیرکوه  و  قائن  نماینده  برزجی- 
اعتقاد  این  با  اسالمی  شورای  مجلس 
اجرای  برای  جدی  اهتمام  دولت  که 
ندارد  کار  و  کسب  فضای  بهبود  قانون 
حوزه  در  عقبگرد  شاهد  اکنون  هم  گفت: 
فالحتی  فرهاد  هستیم.  جوانان  اشتغال 
مجلس  یکشنبه  روز  جلسه  پایان  از  پس 
ما  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
جریان  در  جمهور  رئیس  کرد:  اظهار 
بهبود  درباره   96 بودجه  الیحه  تقدیم 

فضای کسب و کار اظهار کرد که  خالف 
گزارشاتی که “نوبخت” و رئیس جمهوری 
جامعه  در  کردند،  ایراد  خود  اظهارات  در 
دیده می شود که به دلیل همین آمار غیر 

معترض شدند. نمایندگان  برخی  واقع 
که  رسد  می  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی 
وضع کسب و کار مردم نه تنها بهتر نشده 
زمانی  است،افزود:  شده  قفل  بیشتر  بلکه  
که ما خودمان اذعان می کنیم کارخانجات 
و  هستند  مواجه  رکود  با  تولیدی  صنایع  و 
ممنوع  نیز  را  دولتی  استخدام  طرفی   از 

ادعا کنیم که  توانیم  می کنیم، چگونه می 
فضای کسب وکار ایجاد شده است.

اهتمامی  دولت  اینکه  بیان  با  فالحتی 
در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار 
ندارد ادامه داد: اگر در برخی فضاها بهبود 
ایجاد  خاص  ای  عده  برای  وکار  کسب 
نیز  ما  تا  بگویند  نداریم،  خبر  ما  که  شده 
مطلع شویم اما به نظر می رسد که دولت 
بهبود  قانون  اجرای  بر  اهتمامی  تنها  نه 
به دلیل  بلکه  نداشته،  فضای کسب و کار 
متاسفانه  کشور،  اقتصاد  بر  حاکم  وضع 

جوانان  اشتغال  درحوزه  عقبگرد  شاهد 
دولت  که  این  به  اشاره  با  وی  هستیم. 
چالش  با  اشتغال  ایجاد  زمینه  در  عمال 
زمانی  تا  کرد:  است،تصریح  مواجه  جدی 
و  باشد  داشته  وجود  رکود  کشور  در  که 
اندازی  راه  و  کارخانجات  تعطیلی  شاهد 
نشدن کارگاه های تولیدی باشیم، مطمئنا 

نمی گیرد. رونقی  اشتغال 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
در  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس 
دولت  نمایندگان  با  مجلس  در  که  مباحثی 

باید  داریم،  بودجه  و  ششم  برنامه  برسر 
گزارش دولت از بهبود فضای کسب و کار را 
مطالبه کنیم  و درصورت اجرا نشدن قانون، 
ابزارهای نظارتی مجلس خود به خود فعال 
شده و قدرت خود را نشان خواهد داد. گفتنی 
است؛ رئیس جمهور در جریان تقدیم الیحه 
بودجه 96 به مجلس گفت: درحوزه صنعت 
و معدن با توجه به وضع رکود دولت رویکرد 
مناسبی داشت و تقاضای خارجی و تقاضای 
و  بهبود کسب  در  جهانی  رتبه  داخلی  بازار 

کار 32 پله ارتقاء یافت.

با رکود و تعطیلی صنعت ، اشتغال رونق نمی گیرد

معاون  دیروز  ظهر  از  پیش  قوسی- 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
عبادی  االسالم  حجت  با  استاندار  انسانی 
نماینده ولی فقیه دیدار کرد. در این دیدار 
سرمایه  کرد:  بیان  عبادی  االسالم  حجت 
ذاتا  انسان  زیرا  اوست،  فرهنگ  انسان 
االسالم  حجت  است.  فرهنگی  موجودی 
در  تفاوت  که  مطلب  این  بیان  با  عبادی 

کند  می  تعریف  فرهنگ  را  ها  انسان  بین 
از  که  است  موجودی  انسان  داد:  ادامه 
می  چه  داند  می  و  است  آگاه  خود  عمل 
بسازد  را  خود  که  مقدار  همان  به  و  کند 
انسانیت  باشد.  می  انسان  اندازه  همان  به 
بر  انسان  اگر  و  است  او محصول فرهنگ 
اساس فطرت و عقل و گفته های پیامبران 
می  باالتر  هم  فرشتگان  از  بسازد  را  خود 

کرد:  خاطرنشان  فقیه  ولی  نماینده  رود. 
مواقعی بیان می شد که هر دِر دانشگاهی 
شود.  می  بسته  زندانی  دِر  شود،  باز  که 
علم یک عنصر مشروط است و شرط علم 
دین  از  اگر  و  باشد  می  ایمان  سایه  در 
امروزه  که  است  وضعی  همین  شود  جدا 
لجام گسیخته  فرهنگ  کنیم.  مشاهده می 
و قانون شکنی که با علم، سالح اتمی می 

سازد و در دنیا همه را نابود می کند. این 
است. انسانی  فرهنگ  منهای  تمدن 

همه یک نقطه مشترک داریم
کرد:  اظهار  دیدار  این  در  نیز  سرفرازی 
کمتر  استان  در  انسانی  سرمایه  و  منابع 
دیدگاه  تفاوت  تمام  با  و  شود  می  دیده 
نقطه  یک  مان  همه  دارد  وجود  که  هایی 

مشترک داریم و باید گره ای از کار مردم 
اقتصاد  حوزه  در  داد:  ادامه  وی  بگشاییم. 
توجه  با  کنیم  می  تالش  انسانی  منابع  و 
به نقش مردم و مرزی بودن استان گامی 

برداشته شود. برای پیشرفت مردم 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل 
با  ایران  شهری  بهسازی  و  عمران  شرکت 
تأکید بر اینکه ورود ما به عرصه خصوصی و 
ملک مردم غلط بوده است، گفت: باید رویکرد 
جدیدی که در سند ملی به تصویب رسیده در 

محالت ناکارآمد شهری دنبال شود.
باز  ستاد  در  ایزدی  تسنیم،  گزارش  به 
اینکه  به  اشاره  با  شهری  پایدار  آفرینی 
بشرویه  و  فردوس  بیرجند،  شهرهای 
شهرهایی تاریخی و فرهنگی هستند افزود: 
به  گذشته  های  سال  طول  در  شهرها  این 
واقع  غفلت  مورد  ریزی  برنامه  نظام  دلیل 
یافته  تنزل  آن  در  زندگی  کیفیت  و  شده 
به  نسبت  موظفیم  همه  بنابراین  است 

وی  کنیم.  تالش  شهرها  این  بازآفرینی 
خراسان جنوبی را به لحاظ فرهنگی استانی 
راستا  این  در  کرد:  تصریح  و  دانست  غنی 
برای تقویت زیرساخت ها و کمک به ارتقاء 
می  تالش  محالت  این  در  زندگی  کیفیت 
شود و قول می دهیم این مسیر در محالت 
نیز  گرفتند  قرار  شناسایی  مورد  که  دیگری 
ادامه یابد. ایزدی با اشاره به محالت هدف 
در  کرد:  خاطرنشان  بیرجند  شهرستان  در 
محالت  جزو  محله   6 بیرجند  شهرستان 
هدف است که در حال حاضر برای 3 محله 

هدف، طرح ایجاد شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل 
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان 

اینکه در مقیاس ملی موظف هستیم به این 
این  در  داشت:  اظهار  کنیم  رسیدگی  شهرها 
به  جداگانه  سفری  آینده  ماه  یک  در  راستا 
خواهیم  فردوس  و  بشرویه  های  شهرستان 
داشت تا پروژه هایی برای این شهرها تعریف 
شود. ایزدی تصریح کرد: مسیر دومی که در 
است  نبوده  کارآمد  مسیر  شده  دنبال  بیرجند 
فرزان  محدوده  در  عمدتا  که  مسیر  این  و 
دنبال شده با نگاه تخریبی و از باال به پایین 
اعتراض  سبب  که  است  بوده  محور  دولت 
در  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  شده  مردم 
مالی  منابع  همین  با  بیرجند  فرزان   بافت 
می توان مشکل را حل و محور را بازگشایی 
کرد و همچنین  برای حل مشکل در این زمینه 
می توان ملک را با سایر امالک در محدوده 
تهاتر کنیم و یا مردم می توانند با برخورداری از 
بسته های تشویقی و تسهیالت و خدمات فنی 
مکان خود را نوسازی کنند. ایزدی بیان کرد: 
آمادگی  اندازی  خانه گفتمان ما  راه  دربحث 

کامل داریم و این امر نیز دنبال خواهد شد.

انتقاد از عملکرد میراث فرهنگی
و اوقاف در بازآفرینی شهری

میراث  و  اوقاف  اینکه  از  انتقاد  با  استاندار 
فرهنگی در بازآفرینی شهری مانند ترمز عمل 
کرده اند، گفت: این دستگاه ها باید مشکل 
است.  درآمده  مردم  داد  چراکه  کنند  حل  را 
پرویزی خطاب به این دستگاه ها گفت: در 
مناطقی که می توانید تملک کنید و گرنه کنار 
بکشید، اگر هم مصوبه ملی دارد باید تکلیف 
اینکه  بر  تأکید  با  وی  شود.  مشخص  آن 
باید کاری کنیم تا مردم از بالتکلیفی خارج 
توان  این راستا می  شوند، عنوان داشت: در 
از طرح جدید میراث فرهنگی به  با استفاده 
صورت مشارکتی بناهای تاریخی را به بخش 
خصوصی واگذار کرد. وی با تأکید بر اینکه 
در شهرهای دارای بافت فرسوده راه تنفس و 
رشد مردم را نباید گرفت، بیان کرد: در جاهایی 

که می توان به صورت عادی مدیریت کرده 
و سرمایه گذاری و بهسازی منطقه را تسهیل 

کرد، باید این کار را انجام داد.

یک چهارم مساحت شهرستان بیرجند 
جزو بافت های ناکارآمد شهری است

مدیرکل راه و شهرسازی هم با بیان اینکه 
در محالت هدف شهرستان بیرجند 870 هکتار 
است،  شده  شناسایی  شهری  ناکارآمد  بافت 
شهرستان  مساحت  چهارم  یک  حدود  گفت: 

بیرجند جزو بافت های ناکارآمد شهری است.
راستای  در  تاکنون  کرد:  اظهار  جعفری 
پروژه هایی که سطح استان در مدارس، پارکها، 
سالن ورزشی و غیره انجام شده اقدامات خوبی 
صورت گرفته است. به گفته وی تعداد بافت 
ناکارآمد 44 هکتار بافت تاریخی است. مدیرکل 
راه و شهرسازی اظهار کرد: در مجموع امسال 
بالغ بر 68 میلیارد تومان در بافت های نارکارآمد 

شهری استان هزینه شده است.

کمبود جامعه امروز، کمبود فرهنگ انسانی است

ورود به امالک مردم  در بافت فرزان غلط بود

نماینده قائن و زیرکوه در گفتگو با آوا: 

نماینده ولی فقیه در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

انتقاد معاون وزیر راه و شهرسازی از نگاه تخریبی و از باال به پایین در بافت فرسوده بیرجند

مالئی- رئیس اداره برنامه و بودجه دامپزشکی استان 
بیان کرد: پروژه آزمایشگاه تخصصی از سال 90 آغاز 
شده که هر سال سازمان برنامه و بودجه استان مبلغی 
و  میلیارد  امسال هم یک  و  کند  تعیین می  آن  برای 
900 میلیون تومان برای این پروژه پیش بینی شده که 

تاکنون هیچ تخصیصی نداشته است.
با  علیرضا رفیعی پور مدیرکل دامپزشکی در گفتگو 
دامی  بتوانیم محصوالت  اینکه  برای  عنوان کرد:  آوا 
مرکزی  آزمایشگاه   ۱2 از  کنیم  تایید  و  تضمین  را 
جزو  که  کنیم  می  استفاده  موجود  شهرستانی  و 

استان های موفق کشور محسوب می شویم.

راه اندازی ازمایشگاه
به نفع تولیید کنندگان است

تخصصی  آزمایشگاه  داشتن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  است،  بین المللی  تجارت  الزامات  از  دامپزشکی 
و  هزینه  می توان  آزمایشگاه  این  راه اندازی  با  که  چرا 
زمان تولید محصوالت دامی در استان را کاهش داد از 

این رو تولیدات استان مقرون به صرفه شده و این به نفع 
تولیدکننده و مصرف کننده است.

پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  دامپزشکی  مدیرکل 
داد:  ادامه  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵0 تاکنون 
سال های گذشته این پروژه دارای ردیف های اعتباری 
 خوبی بوده که اگر ازابتدا اعتبارات منظم تخصیص پیدا 

می کرد امسال این آزمایشگاه به اتمام می رسید.

دستور ویژه استاندار
 حاجی محمدی رئیس اداره برنامه و بودجه دامپزشکی 
آزمایشگاه  پروژه  کرد:  بیان  باره  همین  در  نیز  استان 
تخصصی از سال90آغاز شده که هر سال سازمان برنامه 
و بودجه استان مبلغی برای آن تعیین می کند. وی افزود: 
امسال هم یک میلیارد و 900 میلیون تومان برای این 
پروژه پیش بینی شده که تاکنون هیچ تخصیص نداشته 
است. حاجی محمدی با اشاره به دستور ویژه استاندار 
مبنی بر برآورد هزینه تکمیل این پروژه، خاطرنشان کرد: 

برآورد هزینه در دست بررسی است.

و  دیدار  نشست  دانشجو  روز  آستانه  در  خبر-  گروه 
گفتگوی صمیمی استاندار خراسان جنوبی با دانشجویان 
دانشگاه بیرجند برگزار شد. پرویزی ضمن پاسخگویی به 
سؤاالت مطرح شده از سوی دانشجویان اظهار کرد: نظام 
جمهوری اسالمی برای دانشجویان شأن ویژه ای قایل 
شده است و دانشگاه دارای قدر و منزلتی است که تصمیم 
گیری درباره برنامه ها به خود دانشگاه سپرده شده است. 
وی به سیاست ها و برنامه های اقتصادی در استان اشاره  
کرد و تأمین آب شرب روستایی، تأمین نیازهای اساسی 
مردم، توسعه مدارس، خانه های بهداشت و اورژانس جاده 
ای، راه های روستایی و جذب سرمایه و افزایش اشتغال 
را از اولویت های استان برشمرد. پرویزی همچنین اعالم 

کرد که مشاوران استاندار در چند حوزه از جمله در امور 
دانشگاه ها طی هفته آینده انتخاب و معرفی خواهند شد. 
وی با استقبال از ارائه طرح ها و ایده های علمی بویژه در 
بحث انرژی های نو و تأمین و مدیریت منابع آب، مشکل 
بیکاری و اشتغال را یک موضوع کشوری عنوان کرد: 
نیازمند تالش مستمر همه ارکان نظام و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی است. استاندار در راستای پاسخگویی 
به برخی مطالبات دانشجویان در خصوص اعطای یک 
دستگاه آمبوالنس به دانشگاه بیرجند،پیگیری اعطای وام 
های کم بهره به دانشجویان پژوهشگر، کمک به حل 
مشکل فاضالب پردیس دانشگاه و اهدای ۵00 میلیون 
ریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی قول مساعد داد.

صفر درصد ؛ سهم  آزمایشگاه  دامپزشکی
 از اعتبار پیش بینی شده

قول مساعد استاندار
به برخی از مطالبات دانشجویان

رئیس اداره برنامه و بودجه دامپزشکی خبر داد:

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز شادروان بی بی فاطمه منجگانی را به اطالع سروران گرامی می رساند: 
مراسم تشییع آن عزیز امروز سه شنبه 95/9/16 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می شود. ضمنا مراسم سومین روز درگذشت مرحومه 
پنجشنبه 95/9/18 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی )واقع در مطهری 9( برگزار می شود، حضور سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: نارمنجی ، منجگانی ، شوکتی نیا ، سجادی ، حمیدی فرد و سایر بستگان

به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: مراسم تشییع  

مرحومه حاجیه زینت فیروزی )همسر مرحوم حاج محمد حسین اکبری( امروز سه شنبه 95/9/16 ساعت 10 صبح
 از محل غسالخانه برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: فیروزی ، اکبری و سایر فامیل وابسته
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آملی الریجانی: مسئوالن درباره نقض 
برجام تصمیم قاطع بگیرند

باید  ذیربط  مسئوالن  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
بدون هرگونه شتابزدگی تصمیمی صحیح، منطقی 
و قاطع در خصوص نقض برجام اتخاذ کنند. آملی 
بحث  در  آمریکا  سنای  اخیر  مصوبه  الریجانی 
افزود:  و  خواند  برجام  نقض  را  ها  تحریم  تمدید 
بهانه اینکه تمدید تحریم ها، تحریم جدید نیست 
سخنی واهی است و این اقدام نه فقط با روح برجام 

بلکه با خود برجام هم در تعارض است.

از همان ابتدا به روحانی گفتیم نباید تمام 
تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشت

 عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ضمن بیان 
این نکته که با جوان شدن دولت مخالفتی ندارم  
تغییرات دولت سمت وزارت صنعت  گفت: کاش 
هم می رفت.  حق شناس در خصوص برجام نیز 
افزود: از همان ابتدا به روحانی گفتیم نباید تمام 

تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشت.

متشکریم که باالخره آقای روحانی نسبت 
به بدعهدی  آمریکایی ها موضع گرفت 

فروزنده، معاون دولت احمدی نژاد با اشاره به اینکه 
بعد از 3 سال آقای روحانی با منتقدان هم نظر شده 
آقای روحانی  باالخره  است، گفت: متشکریم که 
گرفت.  موضع  آمریکایی ها  بدعهدی   به  نسبت 
وی افزود: اگر بخواهیم در مقابل ترامپ یا اوباما 

بایستیم، باید در داخل قدرتمند باشیم. 

دولت از بیان کدام حقیقت هراس دارد ؟

به  خطاب  نامه ای  در  مجلس  سابق  نماینده 
مشهد  در  سخنرانی هایش  لغو  از  رئیس جمهور 
مقدس انتقاد کرد و نوشت: دولت محترم از بیان 
کدام حقیقت در کالم این حقیر هراس دارد؟ زاکانی 
در نامه خود به روحانی آورده است : خاموش کردن 
صدای مبارزه با فساد توسط دولت، پیامی نیست 

که مردم را امیدوار و مفسدان را ناامید کند.

توصیه محمدرضا خاتمی به روحانی برای 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری

نایب رئیس مجلس ششم با اشاره به انتخابات 96، 
گفت: اگر در طول مدت باقیمانده، روحانی بتواند از 
یکسو نگاه ترمیمی و ارتباط بیشتر و بهتری با گروه 
های حامی خود و توده مردم داشته باشد و از طرف 
دیگر دستاوردهای دولت خود را برای مردم تببین 
مخالفین  منفی  تبلیغات  و  ها  نمایی  سیاه  و  کند 
خود را خنثی کند؛ هیچ رقیب جدی نخواهد داشت. 
خاتمی افزود: در ارکان مختلف حکومت، شخصیت 
های بسیار زیادی وجود دارند که نمی خواهند به 
قیمت زیر پا گذاشتن منافع کشور، دولت روحانی 

را زمین بزنند.
اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر بیرجند به جنوب کشورعکس روز 

آینده سیاسی روحانی در خطر است

عدم  از  تحلیلی  در  نیوز«  »گالف  عربی  روزنامه 
موفقیت »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران و 
آینده پرخطر سیاسی او خبر داد و نوشت: حسن 
انتخابات  در  و   2017 سال  مه  ماه  در  روحانی 
ریاست جمهوری با وضعیت بسیار دشواری مواجه 
داشت  انتظار  او  که  است  حالی  در  این  می شود. 
از  )ناشی  اقتصادی  وضعیت  تغییر  موج  بر  سوار 
توافق اتمی( شود اما در عوض او با ظهور مجدد 

اصولگرایان مواجه می شود.

پرونده های مطهری کماکان مفتوح است

دادستان تهران با اشاره به تأیید حکم محکومیت 
عالی کشور گفت:  دیوان  در  زنجانی  بابک  اعدام 
همان گونه که تاکنون تأکید شده است هدف اصلی 
زنجانی  بابک  اتهامات  به  رسیدگی  در  دادستانی 
بوده  بیت المال  به  متعلق  وجوه  و  اموال  استرداد 
و وی می تواند با استرداد وجوه و اظهار ندامت و 
پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات 
اسالمی بهره مند شود. جعفری دولت آبادی با تأکید 
بر ضرورت تعقیب افراد و مسئوالنی که مرتکب 
جرم می شوند، انتساب اتهامات بی مبنا به مسئوالن 
پرونده  به  رسیدگی  گفت:  و  نمود  تقبیح  را  نظام 
خواهد  ادامه  تهران  دادسرای  در  صادقی  محمود 
یافت کما این که پرونده های قبلی علی مطهری 

کماکان در دادسرا مفتوح است.

اوباما خطاب به ترامپ : برای نابودی 
جهان تا برگزاری مراسم تحلیف صبر کند 

نیویورکر نوشت: رئیس جمهور آمریکا به صورت 
مودبانه از رئیس جمهور منتخب خواست تا زمان 
برگزاری مراسم تحلیف، برای نابودی جهان صبر 
کند. به گفته مشاوران اوباما، وی گفت در حالی که 
های  بحران  ایجاد  مشتاق  ترامپ  کند  می  درک 
طور  به  تواند  می  که  است  جهان  در  دیپلماتیک 
بالقوه فاجعه بار باشد، رسم حکم می کند او صبر 
کند تا واقعا برای انجام چنین کاری در سمت رئیس 
فرصت های  »ترامپ  گفت:  وی  باشد.  جمهوری 

بسیاری برای خرابکاری  در اختیار خواهد داشت.«

شرق شناس اسرائیلی: ایران، عربستان
 را در خاورمیانه شکست می دهد

پایگاه خبری اسرائیلی »میدا« مقاله ای از مردخای 
کیدار با عنوان »آیت ا... در جنگ خاورمیانه پیروز 
می شود«، منتشر کرد و در آن دالیل »پیروزی 
سال  پنج  طی  عربستان«  »شکست  و  ایران« 
اخیر را خالصه کرد. این شرق شناس اسرائیلی با 
اشاره به تحوالت منطقه و پیروزی های مقاومت 
کرد  تاکید  تکفیری  تروریستی  عناصر  مقابل  در 
که به دنبال تحقق پیروزی های گروه های طرفدار 
ایران در لبنان، یمن و عراق، احتماال بشار اسد نیز 
پیروزی خود را به زودی اعالم کند تا بدین ترتیب 

عربستان بزرگترین بازنده این جنگ ها باشد.

»برجام« به عنوان فاجعه در مدارس تدریس شود

جمهور  رئیس  خوشحالیم  گفت:  کیهان  مسئول  مدیر 
برجام  نقض  که  کرد  اعالم  صراحت  با  مجلس  در 
چاره ای  ما  شود.  داده  قاطعی  پاسخ  امیدواریم  و  شده 
جز برگشت از راه خطایی که رفتیم، نداریم. می گفتند 
برجام باید در مدارس تدریس شود! بله؛ باید به عنوان 
یک فاجعه تدریس شود. شریعتمداری افزود: آمریکا در حالی که می داند تمدید 

تحریم ها نقض برجام است قصد دارد با این کار دهن کجی کند.

10 نفر از مدیران دریافت کننده حقوق های ناعادالنه با وجود تذکر  پول را برگشت نداده اند
 

رئیس دیوان محاسبات گفت: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادالنه، 10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات 
الزم را نکرده اند. عادل آذر اضافه کرد: از 397 مدیر دارای دریافت  های نامتعارف، 387 نفر اقدامات الزم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 
میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده اند. وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را 
مسترد نکرده اند، اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره 

سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.

می گویند تدبیر می خواهند، اما این سکوالریسم است

آیت ا... مصباح یزدی با بیان این که جداکردن دین از 
کارها و زندگی تفکری سکوالریسم است، ابراز داشت: 
و  بازار  اما  است  عبادت  و  نماز  برای  دین  یعنی  این 
افزود:  وی  ندارد.  دین  به  ربطی  زندگی  دیگر  مسایل 
برخی می گویند دین تنها برای عبادت و مسجد است 
تدبیر  و  زرنگی  حکومت  در  گویند  می  ندارد،  دین  به  نیازی  دنیوی  امور   و 

می خواهد، به این طرز فکر در اصطالح امروزی سکوالریسم می گویند.

مشاور وزیر کشور دولت احمدی نژاد که 
این روزها از نزدیکان رسانه ای احمدی 
نژاد نیز محسوب می شود، در خصوص 
در خصوص  قالیباف  اخیر  گیری  موضع 
های  تحریم  ماده  تمدید  از  بعد  برجام 
علی  آمریکا  سنای  مجلس  در  ایران 
توافق  از  او  قبلی  های  حمایت   رغم 
هسته ای گفت: اظهارات اخیر قالیباف را 
به مثابه بیانیه رسمی اعالم کاندیداتوری 
ایشان در انتخابات ریاست جمهوری 96 
حسن  اینکه  بیان  با  داوری  فهمم.  می 
تحریم  »تمدید  برنده  تنها  روحانی؛ 
هاست« گفت: تمدید تحریم ها اتفاقا در 
فضای داخلی به نفع روحانی خواهد شد 
ترین  مهم  خارجی«،  »سیاست  که  چرا 
تشدید  است.  روحانی  مهارت  و  مزیت 
اوال  آمریکا  سوی  از  ایران  علیه  تنش 
سیاست  همچنان  تا  شد  خواهد  موجب 

کشور  اصلی  مسئله  عنوان  به  خارجی 
برای  مزیت  مولد  خود  که  باشد  مطرح 
خواهد  باعث  ثانیا  بود،  خواهد  روحانی 

یازدهم  دولت  های  ناکارآمدی  تا  شد 
ذیل پوشش تنش های بیرونی، از منظر 
افکار عمومی بیرون بماند. مشاور دولت 

احمدی نژاد تاکید کرد: راهی که امروز 
فضای  کردن  تند  در  روحانی  رقبای 
جز  اند  گرفته  پیش  در  خارجی  سیاست 
به انتخاب مجدد او با آرایی افزون تر از 

سال 92 نمی انجامد.
داوری با بیان اینکه پیروزی روحانی در 
زمینه سیاست خارجی قطعی است، گفت: 
روحانی تنها برنده تمدید تحریم هاست. 
او در خصوص استراتژی اصولگرایان در 
به  داشت:  اظهار  نیز  رو  پیش  انتخابات 
اشتباه  دچار  اصولگرایان  رسد  می  نظر 
تند کردن فضا  با  اند و تصور می کنند 
توان  می  برجام  و  دیپلماسی  حوزه  در 
اینکه  بیان  با  بر روحانی غلبه کرد. وی 
استراتژی  اصولگرایان  است  ممکن 
طریق  این  از  که  کنند  طراحی  هایی 
گفت:  بیاورند،  پایین  را  روحانی  رای 
روحانی  دهد  می  نشان  ها  سنجی  نظر 

درصد  تا 6۵  نژاد 60  احمدی  غیاب  در 
واجدین  میلیون  چهل  در  که  دارد  رای 
رای در دوره بعد این تعداد چیزی حدود 
بیست و چهار میلیون رای برای روحانی 
است. او با بیان اینکه جلیلی هم در این 
روحانی  که  رسیده  نتیجه  این  به  مقطع 
در زمینه دیپلماسی مزیت هایی دارد که 
مخاطره  زمینه  این  در  ایشان  با  رقابت 
آمیز است، اظهار داشت: سکوت جلیلی 
موضع  از  تر  هوشمندانه  مقطع  این  در 

گیری قالیباف است. 
به نظر می رسد با توجه به اتفاقاتی که 
است  بیشتر  جلیلی  رای  رشد  افتد  می 
داوری  ماند.  می  عقب  او  از  قالیباف  و 
نشان  خاطر  ها  نظر سنجی  به  اشاره  با 
در  جلیلی  آرای  و  محبوبیت  رشد  کرد: 
بدنه نیروهای اصولگرایی و حزب اللهی 

بیشتر از رشد رای قالیباف است.

سکوت جلیلی در این مقطع هوشمندانه تر از موضع گیری قالیباف است
 اصولگرایان دچار اشتباهند و تصور می کنند با تند کردن فضا در حوزه برجام، می توان بر روحانی غلبه کرد

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط عروسک و ماشین نیست

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

انـرژی صنعـت ایرانیـان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

اعالم سرقت،   ، اعالم حریق   ، لوازم جانبی   ، دوربین مداربسته 
سیستم  هشدار نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، 
 دیتاالگر دما و رطوبت نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان

نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(32000009197147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

عکس : گرگی










