
امان از مافیای البی ها

* هرم پور

 در غوغای مشکالت اقتصادی ، شنیدن و دیدن 
بعضی چیزها، دیگر خیلی بد است؛ بد برای حال 
برای شأن و منزلت برخی مسؤولین  بد  مردم و 
 محترم و بد برای دستگاه و سیستمی که وظیفه اش 
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  است،  مردم  به   خدمت 
مدتیست توهم این البی ها در من هم تأثیر کرده 
و به دو دلی افتاده ام که گاهی برخی چیزها را باید 
بینند و  آنهایی که می  از  یا مثل خیلی  بگویم و 
می شنوند و صلواتی می فرستند  و رد می شوند، 
 من هم عینک خوش بینی ام را به چشم بزنم و 

بی خیال بگذرم ...  ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (
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سرمقاله

دکتر اخباری؛ 
نام ماندگار یک خادم

بیمار  گاه  هیچ  که  بود  پزشکی  اخباری  دکتر   
از مطبش ناامید بر نمی گشت. اینها سخنان یک 
شهروند بیرجندی است که چند دفعه فرزندش را 

برای درمان خدمت او برده و ضمن رضایت کامل 
به  نیز  رفتارش  و  اخالق  از  دکتر  این  طبابت  از 

نیکویی یاد می کند.... ) مشروح گزارش در صفحه ۳ (

 نظر افضلی: کشت دانه های
 روغنی در اولویت  کشاورزان 
استان  قرار گیرد
صفحه 7

اولین همایش ایمنی در 
ساختمان و بیمه مسئولیت 
سازندگان برگزار شد 
صفحه 7

کاهش هزینه ها با سرمایه گذاری 
 مردم استان در صنعت آب
صفحه 7

برگزاری اولین کنفرانس 
ملی فناوری های نوین در 
علوم مهندسی در دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند

با  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
 یادآوری مطالبات مقام معظم رهبری در برنامه ی

 

بدون  اقتصاد  بر  ایشان  تأکید  و  توسعه ی کشور 
اتکا به نفت افزود اقتصاد بدون نفت باید در بستر 

فناوری های نوین ... ) مشروح خبر در صفحه ۲ (

گرگ هاي گرسنه 135 رأس 
گوسفند را در زیرکوه دریدند
صفحه ۶

نو وعده های» نوبخت «
 در نشستی کاری استاندار با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان شد ؛

100 تخصیص درصدی اعتبار ریلی ، بحران و راه قائن بیرجند / مذاکره با رئیس جمهور برای راه آهن
معاون رئیس جمهور : از  ۱۰۰۰میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه خراسان جنوبی در الیحه بودجه ۹۶ دفاع خواهم کرد

عکس : تولیقدردانی از 28پژوهشگر و ایده برتر استان
 صفحه ۴

استاندارخراسان جنوبی در نشستی کاری با دکتر 
نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور مهمترین مباحث زیرساختی 
استان و موضوعات مربوط به اعتبارات استان را 

مورد پیگیری جدی قرار داد. 
 سیدعلی اکبر پرویزی، در این دیدار با بیان اینکه 
و  زیرساختی  مشکالت  حیث  از  جنوبی  خراسان 
قرار  کشور  پایین  های  رتبه  در  گذاری  سرمایه 
نیز بر  افزود: خشکسالی های چندین ساله  دارد، 
دامداران  و  کشاورزان  خصوصًا  مردم  مشکالت 
ها  زیرساخت  این  تقویت  یقینًا  که  است   افزوده 
از  کشور  در  توسعه  های  شاخص  به  رسیدن  و 
مهمترین دغدغه های دولت در استان بوده اما با 
تکیه صرف بر اعتباراتی که در بودجه های سنواتی 
توان نمی  شود  می  گرفته  نظر  در  استان   برای 

به اهداف مورد نظر دست یافت.
استان، خاطر نشان ساخت:  مقام عالی دولت در 
در  که  هایی  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  به  توجه  با 
دارد  وجود  مختلف  های  حوزه  در  استان  این 
این  برای  ویژه  اعتباری  ردیف  نظرگرفتن  در 
در  موجود  از مشکالت  بسیاری  تواند  استان می 
به  پرویزی،  نماید.   مرتفع  را  مختلف  بخشهای 
پروژه های نیمه تمام عمرانی در خراسان جنوبی 
این  به  اعتبارات عمرانی که  افزود:  و  اشاره کرد 
موجود  نیاز  تکافوی  نیز  یافته  اختصاص  استان 
با توجه به حجم زیاد پروژه های  را نمی کند و 
از  ای  ویژه  توجه  بایست  تمام می  نیمه  عمرانی 
این زمینه صورت گیرد. وی  به  سوی مرکز در 
مهمترین ظرفیت های استان اشاره کرد و افزود: 
در حوزه های مختلف کشاورزی ، مرز صادراتی 
بسیار  های  توانمندی  گردشگری  نیز  و  معادن   ،
به  با توجه  اما  دارد  استان وجود  این  مناسبی در 
عدم تمکن مالی مناسب مردم این استان در حال 
حاضر استفاده های مناسبی از این ظرفیت های 

صورت نمی گیرد ... ) ادامه  خبر در صفحه ۷ (

جناب آقای سنجری
مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی برادر همسرتان مرحوم احمد نارمنجی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم و سایر اقوام و فامیل وابسته 

تسلیت عرض نموده، از ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات
 و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم. 

اتاق تعاون خراسان جنوبی

  آگهی تجدید مزایده

 اداره كل آموزش و پرورش 

خراسان جنوبي

شرح در صفحه 2

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 شادروان حاج حسن ضیائیان
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن شادروان امروز شنبه 95/9/20 
ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( 
برگزار می گردد. ضمنا جلسه سوم آن مرحوم دوشنبه 95/9/22 از 
ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل مسجد جامع توحید 

منعقد می باشد حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده ضیائیان

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان احمد نارمنجی
جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/9/20 از ساعت 3:15 الی 4:15 

در محل سالن هیئت  ابوالفضلی )مصلی( منعقد می باشد
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: نارمنجی ، سنجری ، طوافی ، منجگانی ، نیک سیما 
كریمدادی ، كارگر، شکوهی نسب ، اندرزگو  و سایر بستگان

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
با ابراز همدردی و تاسف و تسلیم در برابر مشیت الهی درگذشت ناگهانی برادر خانم گرامی تان

 شادروان احمد نارمنجی
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای بازماندگان صبر جمیل 

و جزیل و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی مسئلت داریم.

شركت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شركت دامپروری و كشاورزی ستاره كیان بیرجند

جناب آقای مهندس عبدالرضا گرامی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار محترم خراسان جنوبی
 که نشان از درایت  و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 

توفیقات روز افزون و پایداری شما بزرگوار را خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

سركار خانم بی بی عصمت سرفرازی 
حسن انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری
 که مایه مباهات زنان خراسان جنوبی می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال

 توفیق روز افزون تان را در جهت خدمت به مردم خواهانم.

سیده زهره اصغری - كارآفرین برتر ملی

استاد  ارجمند جناب آقای دكتر محمود  زردست
دریافت گواهینامه های بین المللی:

ISO10002:2014 در مدیریت بازخورد مشتری از شرکت SGS  سوئیس برای اولین بار در شرق کشور

ISO9001:2008  در مدیریت کیفیت از شرکت آگرین سیس اسپانیا و SGS سوئیس به مدت 5 سال پی در پی

LLC در مدیریت کیفیت از شرکت  ISO9001:2015

ISO1518:2012  سیستم الزامات کیفیت و صالحیت در آزمایشگاه های پزشکی از شرکت SGS سوئیس

 و اینک دریافت اولین لوح كیفیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دومین سال متوالی در جنوب شرق كشور
بهانه ای است پر ارزش برای عرض تبریک به شما که با استقرار باالترین استانداردهای ملی و بین المللی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا 

واژه زیبای تضمین کیفیت را به واقعیت تبدیل کردید. به خود می بالیم که در سایه توجهات و مدیریت جناب عالی انجام وظیفه می کنیم.

پرسنل آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

دعـوت بـه همکـاری

شرکت چدن کویر خاوران در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر نیروی باتجربه 
در زمینه مدیر دفتر )آقا( با شرایط ذیل نیازمند است:

سابقه کاری اداری حداقل 10 سال-  شرایط سنی حداقل 40 سال-  مدرک تحصیلی لیسانس
مدارک مورد نیاز: کپی کارت پایان خدمت - کپی شناسنامه - کپی مدرک تحصیلی - رزومه کاری و 2 قطعه عکس

متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 8 الی 13 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
مدت آگهی تا پایان آذر ماه می باشد

آدرس: خیابان پاسداران 62- پالک 45- طبقه اول    تلفن: 32450923

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون، کار  و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

عروج غم انگیز برادر همسرتان فقید سعید

 شادروان احمد نارمنجی
 را حضور جناب عالی و یکایک بازماندگان ارجمند تسلیت عرض نموده، آمرزش آن مرحوم و شکیبایی 

مصیبت زدگان را از پیشگاه ذات اقدس احدیت آرزو داریم.

گروه صنعتی ناصری

جناب آقای مهندس سنجری  مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
مصیبت درگذشت برادر خانم گرامی تان

 شادروان احمد نارمنجی
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندم.

ابوالفضل فرج زاده- مدیر صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبی

جناب آقای

 دكتر رادنوش پشم فروش

از اینکه پس از کسب توفیقات عالیه علمی
 بر آن شده اید تا چون سال های گذشته اهالی 
قدرشناس استان خراسان جنوبی را از موهبت 
و تخصص خود برخوردار سازید، سپاسگزاریم.

همسر عزیزم
انتخاب تو را به عنوان گزینش گر برتر استان که نشان از لیاقت و شایستگی ات می باشد، تبریک می گویم.

همسرت: محمدعلی

دكتر محمدعلی رحیمی )خاموش( - مهندس آرام
 مهندس محمدرضا قالسی مود - دكتر محسن وردی
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سرمقاله

امان از مافیای البی ها

* هرم پور

پرقدرت  مافیای  از   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
می  استانی  ادارات  و  دستگاهها  برخی  در  البی 
در  چون  »استانی«،  گویم  می  بگویم.   خواهم 
کالن کشور صحبت کردن از این ماجرا، مثنوی 
و  ها  پست  برای  البی  است،  کاغذ  من  هفتاد 
جریانش  در  دورادور  و  بودم  شنیده  را  ها  مقام 
خراسان  همین  در  نشود  باورتان  شاید  اما  بودم، 
های البی  از  مافیایی  هم  خودمان   جنوبی 

بزرگ و کوچک وجود دارند که بعضی ها را بزرگ 
می کنند و بعضی ها را با کمر به زمین می کوبند 
و آب از آب هم تکان نمی خورد که هیچ، به به و 

چه چه هم می شنوند! 
یکی دو هفته قبل دوست بزرگواری از یک اداره در 
 مقام دفاع از مافوقش مدام با من تماس می گرفت

و با صدایی دو حنجره می گفت باید درباره ادعاهایی 
ای،  آورده  تاریخ  فالن  در  ات  سرمقاله  در  که 
 مستند ارائه کنی، وگرنه حسابت با کرام الکاتبین
 است!خندیدم، به خودش و البی پشت سرش که  گاهی

سرک کشیدنش را می دیدم، و به عرض ایشان 
رساندم که »مستندم درباره حضرت مافوق شما، 
خود این مقام مافوق  هستند و اعمال و رفتارشان و 
کم و زیادش به ده موردی می رسد اگر قرار است 
ارائه کنم، تازه از آنچه من تنها می دانم و می توانم 
اینجا بیاورم، وعده به اینکه در همین ستون و در 
شماره بعدی دوباره با مستندات تقدیم حضورتان 
خواهم شد«، و بعد نمی دانم که چه شد، تماس ها 
یکدفعه ای قطع شد و سرو صدای حنجره رو به 

پارگی ایشان هم کاماًل خوابید!!
پس لطفاً مصداق و مستند لخت و عریان از من 
نخواهید که به اجبار همینجا و در همین ستون 
شاید از کسی یا جایی نامی برده شود و ادعایی 
مطرح شود که نه به صالح من است نه به صالح 
دوستان و گویاتر و مستندتر از همه، آنچیزیست 
که مردم می بینند و با عمق وجود لمس می کنند. 
برای من، مصداق و مستند، مردمند، نه مدیران 
پشت میز نشین و نه مسؤوالن دل به مقام داده! 
در یکی دو سال اخیر بارها شنیده بودم و این ماهها 
بیشتر که برخی مدیران  و ارگانها و ادارات، برای 
نیروهای شرکتی و خریدهای کالن و  استخدام 
 مزایده ها و مناقصه ها و فراخوان ها و دعوت ها

برای انعقاد قراردادها، یا احیانًا گرفتن امتیازی یا 
بوی  قضا  از  که  دیگری  یا هر چیز  تبلیغی  حق 
پول از داخلش می آید، دست به یقه مافیایی از 
البی های گوناگون می شوند که گاهی تا سرحد 
عزل و برکناری شان هم می توانند سربجنبانند 

و تأثیرگذار باشند.
داستان  متوجه شدم  تازه  اخیر  های   هفته  این   
زاویه دیگری هم دارد و متأسفانه با حمایت و پشت 
اندرکاران، در داخل  گرمی پنهان برخی از دست 
برخی از مجموعه های اداری، افراد یا گروههایی 
برای جلوگیری از ضرر و زیان افراد یا گروههای 
دیگر، اقدام به البی گری  از انواع گوناگونش مثل 
انحراف  سازی،  مدرک  زنی،  اتهام  گویی،  کذب 
برای  سازی  صحنه  مدیران،  و  مسؤولین  افکار 
 هتک حیثیت و آبروریزی، فشار از طریق رسانه ها

و حتی تهدید و تطمیع می نمایند که بعد از آن، 
مثاًل امتیازی یا امکانی که قرار است به گروهی در 
راستای انجام یک خدمت هدفمند و مردمی ارائه 
شود، زاویه مالی و مادی بگیرد و در اختیار جمع 

دیگری قرار داده شود!
مثل خراسان  استانی  در  که  است  این  به  باورم   
جنوبی که عمدتاً پاک دستی و شرافت، از اصول 
اولیه فعالیت حرفه ای در هر مجموعه اش بوده 
است.  پذیرش  غیرقابل  رویکردی  چنین  است، 
فعالند  زمینه  این  در  نظارتی  دستگاههای  قطعاً 
چنین  در  متضرر  افراد  قطعاً  و  دارند  اختیاراتی  و 
البی هایی با ارائه شواهد و مستندات خود، برای 
کشف و مقابله  با چنین رویکردهایی که از جمله 
در روند توسعه استان نیز خلل ایجاد می کند، پیش 
این  در  که  هم  ما  از  کدام  هر  شد.  خواهند  قدم 
زمینه اطالعی داریم، مسؤولیم در مقام خدمت به 

استانمان، قدمی برداریم و افشاگری کنیم.

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

مالیی - دکتر علیرضا حسنی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
خراسان جنوبی در مراسم آغاز به کار اولین کنفرانس ملی فناوری های 
نوین در علوم مهندسی عنوان کرد دین مبین اسالم تأکید زیادی بر علم 
آموزی و دانش اندوزی دارد. وی با اشاره به اینکه نخستین آیاتی که بر 
پیامبر گرامی اسالم )ص( نازل شد با » اقراء« شروع می شود،ادامه داد در 
آموزه های دینی ما مقام عالم بر عابد ترجیح دارد و طبعاً اگر نگرش بلند و 
متعالی دین مبین اسالم به اهمیت علم و دانش نبود، امکان رشد و اعتالی 

علما و دانشمندان مسلمانی که شهرت جهانی دارند فراهم نمی شد.

اقتصاد بدون نفت باید در بستر فناوری های نوین شکل بگیرد

دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی با یادآوری  
مطالبات مقام معظم رهبری در برنامه ی توسعه ی کشور وتأکید ایشان 
بر اقتصاد بدون اتکا به نفت افزود اقتصاد بدون نفت باید در بستر فناوری 
های نوین شکل بگیرد.وی با تشکر از استادان و پژوهشگرانی که با ارائه 
ی آثار ارزشمند علمی و پژوهشی خود دراین کنفرانس شرکت نمودند ابراز 
امیدواری کرد نتایج و برکات علمی نخستین کنفرانس ملی فناوری های 
ارزنده ای در شکوفایی علمی و پژوهشی  نوین در علوم مهندسی سهم 
بنیادین تحول در مبانی  ایفا نماید و حرکت  کشور عزیز و اسالمی مان 

علمی کشور را تسریع نمایند.
در ادامه ی این مراسم دکتر مجید رضا ناصح معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند و رئیس کنفرانس ضمن خیر مقدم به مهمانان 
و قدردانی از پیگیری های مجدانه ی دکتر علیرضا حسنی دبیر هیأت امنا 
و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی برای برگزاری این کنفرانس 
بیان کرد نخبگان و پژوهشگران کشورمان در عرصه های گوناگون بسیار 
خوب درخشیده اند و خوشبختانه رویکرد امید آفرینی به فناوری های نوین 

در علوم مهندسی وجود دارد.
 وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند هم اکنون به یکی از 
قطب های علمی کشور تبدیل شده است، به اهمیت ذخیره سازی زمان 
اشاره  و اضافه کرد نتایج حاصله از یک پژوهش کاربردی و مفید موجب 

پس انداز زمان برای سایر محققین می شود.
از  مهریزی  خواجه  جواد  محمد  دکتر  نیز  کنفرانس  این  مدعو  سخنران 
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد بود که در موضوع کاربردهای نانو 

فناوری و بیو فناوری در علوم مهندسی به ایراد سخن پرداخت.

ارسال 300مقاله 

دکتر امین الدین حاجی دبیر علمی این کنفرانس در مراسم اختتامیه ی 
کنفرانس بیان کرد اقدام برای برگزاری این کنفرانس ملی از یک سال 
قبل آغاز شد و بالفاصله مجوزهای الزم و نیز نمایه کردن در سایت های 
مهم و معتبر به انجام رسید. وی افزود از 6 ماه قبل سایت این همایش 
فعال بود و بیش از 300 مقاله به دبیرخانه ی علمی این این کنفرانس 
واصل شد.دکتر حاجی در ادامه اضافه کرد بیش از 70 عضو هیات علمی 

کنفرانس  این  برپایی  مهلت  در  و  داشتند  همکاری  کنفرانس  این  با 
نزدیک به 50 مقاله به صورت سخنرانی و نزدیک به 90 مقاله به صورت 
واهمیتی  کلیدی  نقش  مهندسی  نوین  های  گردید.فناوری  ارائه  پوستر 
دبیر  نژاد  بهشتی  دکتر حسین  دارد.  کشور  پایدار  توسعه ی  در  بنیادین 
اجرایی این کنفرانس نیزیادآور شد از آنجا که فناوری های نوین مهندسی 
نقش کلیدی واهمیتی بنیادین در توسعه ی پایدار کشور دارد،  این گونه 
محافل علمی نیزبرای ایجاد ذهنیت و توجه ویژه به فناوری های نوین در 

علوم مهندسی بسیار مؤثر است.
وی افزود: امروزه پتانسیل هر کشور براساس دانش و توانمندی های آن 

کشور در حوزه ی فناوری های نوین سنجیده می شود.
گفتنی است در مدت دو روز برپایی این کنفرانس، نشست های علمی 
درسه سالن جانبی به ریاست دکتر محمدجواد خواجه مهریزی، مهندس 
قوام نیا، دکتر فراهت، دکتر کرمانی مقدم، دکتر علی آبادی، دکتر نرگس 
نیک  کاظم  دکتر  بارانی،  حسین  دکتر  حاجیانی  محمود  دکتر  رحیمی، 
ثقة االسالمی،  باک، دکتر محمد جواد  فرجام، دکتر فروزانفر، دکتر بی 
هروی  دکتر  و   شاهی  محمود  دکتر  موسوی،  غالمرضا  سید   دکتر 

برگزار شد.

دکتر علیرضا حسنی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی:

بهترین زینت برای دانشمندان آمیختگی علم با حلم است
نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند برگزار شد

حذف یارانه پردرآمدها در سال ۹۶ منتفی است

تسنیم -بر اساس الیحه بودجه 96، بودجه 48هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه ها نشان می دهد دولت در سال آینده نیز قصد ندارد یارانه افراد 
ثروتمند را قطع کند.براساس قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 با انواع روشهای نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای هدف توزیع کند.

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

 آگهي تجدید مزایده 
اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک ذیل واقع درخیابان معلم - میدان مادرشهربیرجند را به مدت یک 

سال به صورت اجاره واگذار نماید،لذا متقاضیان محترم مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شركت در مزایده از تاریخ 95/9/20 لغایت 95/9/28 
در وقت اداري به آدرس : بیرجند- بلوار معلم - چهار راه بهداري ، اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي ، ساختمان شماره 1 ، اداره پشتیباني و 

خدمات مراجعه نمایند. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 32424724-056 تماس حاصل فرمایید. 
وپایگاه اطالع رسانیwww.skh.medu.ir همچنین براي مالحظه ودریافت اسناد مزایده در سایت اداره كل به آدرس اینترنتي 

مناقصات كشور مراجعه نمایند. 
زمان و مكان جلسه كميسيون مزايده: روز شنبه مورخ95/10/11 ساعت 9صبح در محل اتاق كنفرانس اداره كل برگزار خواهد شد.

قيمت متراژتقريبیملکرديف
كارشناسی

اجاره ماهيانه 
به ريال

قيمت كارشناسیمتراژتقريبیملکرديف
اجاره ماهيانه

 به ريال

مغازه 1
تجاری 
)شماره1(

36/53/500/000دفتركار)شماره1(42/58/500/0005

مغازه 2
تجاری 

)شماره3(

28/53/000/000دفتركار)شماره2(33/58/000/0006

مغازه 3
تجاری 

)شماره4(

28/53/000/000دفتركار)شماره3(31/57/500/0007

مغازه 4
تجاری 

)شماره5(

272/750/000دفتركار)شماره4(33/58/000/0008

تضمين شركت درمزايده )ارجاع كار(:
5 درصد اجاره يک سال ملک مذكورمی باشد

28/53/000/000دفتركار)شماره5(9

3/000/000  28/5 دفتركار )شماره6(10

 يبونج ناسارخ شرورپ و شزومآ لك هرادا    

شماره:130/1056/ع
تاريخ: 95/09/17          داربست مهدی  

انجام پروژه های بزرگ و كوچک ساختمانی 
كفراژ بندی، زيربتن، سن نمايش

 اجاره تخته كار/ خريد و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صياد شيرازی 32319263- 09151642377- وسيله كار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش كليه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

دفتر: توحید 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- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

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

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042

 قابل توجه همشهریان گرامی به خصوص ساکنین مهرشهر

 عرضه مستقیم کلیه محصوالت غذایی ، بهداشتی ،
شوینده ، سلولزی و غیره

با تخفیفات ویژه / قیمت ها را مقایسه کنید

2 عدد ماکارونی بخر3 عدد ببر
آدرس: مهرشهر - خیابان حافظ غربی نرسیده به تقاطع ولی عصر)عج( جنب نانوایی

افتتاح فروشگاه بزرگ حافظ

تعمیر لوازم خانگی 
 در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...    
  نبش انقالب 6- شهریاری     

    0915 164  3778-32229117    



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
 شنبه * 20 آذر 1395 * شماره 3668

 می خواستم یک تذکری به مسئوالن بدهم حد 
مرکز  تا  فرزان  عالمه  دبیرستان  ورودی  فاصل 
کاج  درخت  جمهوری  خیابان  در  واقع  بهداشت 
تنومندی هست که کج شده و امروز و فردا خواهد 
افتاد پس لطفا مسئولین قبل از وقوع حادثه کاری 

بکنند.
یک شهروند

 چند روز قبل در یکی از خیابان های شهر شاهد 
با  انتظامی  مامورین  رفتار  از  باورنکردنی  صحنه 
یک موتور سوار بودیم . متاسفانه چند مامور نیروی 
انتظامی با گرفتن دسته موتور سواری در حال حرکت 
باعث پرتاب شدن راکب به سمت جوی آب شدند 
که موتورسوار جراحت شدیدی از ناحیه سر دید حال 
جای سوال اینجا است که اگر قرار است برخوردی با 
راننده متخلفی بشود  آیا ماموران راهنمایی و رانندگی 
باید اینکار را بکنند یا ماموران نیروی انتظامی ؟ و آیا 
اصال کسی اجازه دارد که موتور در حال حرکت  را 
به زور نگه دارد؟امیدواریم این حادثه عبرتی شود که 
شاهد این قبیل رفتارها از قشری که انتظار تامین 

امنیت از آنان می رود نباشیم.  
یک شهروند

 با سالم خدمت ماموران نیروی انتظامی چرا جلوی 
این خورده فروشان مواد مخدر را نمی گیرید امان 
ما را در معصومیه پایین بریده اند جرات این که 
شب از خونه بیام بیرون رو نداریم خواهشا پیگیری 

کنید با تشکر ؟
933...626
 سالم. دیروز در یکی از داروخانه های بیرجند بابت 
2 داروی آزاد)یکی اش کرم مرطوب کننده(هرکدام 
به مبلغ5500تومان3400تومان حق فنی گرفتند.آیا 
جایی برای پیگیری هست؟پول زور که میگن همینه
0915...953
 باسالم. به اطالع استانداری میرسانم از آنجاییکه 
 هیچ نظارتی بر نیروهایی که به مناطق فرستاده اید

نمی کنید به لطف پارتی 90 درصدشان به مرکز 
استان برگشتند. مضافا اینکه حکم منطقه محروم 

شامل حالشان شده.واقعا خسته نباشید.
0915...551 
  با سالم جناب شهردار محترم نهضت آسفالت تان 

کی به بلوار مجیدیه می رسد؟
0915...056
ارایه  در  توجه شهرداری  از  اداری محروم   سایت 
لطفا  دوستی  و  محبت  خیابان  آسفالت  و  خدمات 

مسئوالن پاسخ دهند.
0915....3400

محبان  تکیه  تو  یادتونه  نماینده  آقای  سالم   
المهدی)عج( حاجی آباد روزی که می خواستین رای 
بیارید به مردم قول دادید برای این منطقه آب، برق و 

گاز بیارید رای آوردین ما رو فراموش کردید
0915...344
مورد  در  در صفحه 3  امروزت  گزارش  جون  آوا   
 نگاه ترحم آمیز اما زجرآور به معلوالن فوق العاده 
 2 صفحه  یادداشت  بود.  ها  خانواده  ما  حرف  و 
چهارشنبه در مورد معلوالن فرزندان ناتنی شهر واقعا 

خواندنی بود. هفته معلوالن سنگ تموم گذاشتی
0915...021
  سال 91 خانه هایمان را تحویل گرفتیم هزینه 
) سلمان 21-15(  پرداخت کردیم  را هم  آسفالت 
متاسفانه میالن ها خاکی می باشد امیدواریم نهضت 

آسفالت شامل ما هم بشود.
0915...358  

مدارسنیمهتمامشهرستاندرمیانتاپایانسالعمرانی۹۵بهبهرهبرداریمیرسد
  

  فرماندار شهرستان زیرکوه با بیان اینکه دانش آموزان بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه انسانی هستند گفت: با وجود مشکالت اعتباری تالش خواهیم کرد تمام 
مدارس نیمه تمامی که شروع شده است را تا پایان سال عمرانی 95 به بهره برداری برسانیم.خانزاده با اشاره به مشکالت مدارس شبانه روزی بیان کرد: در تالش 

هستیم برخی از مشکالت مدارس شبانه روزی از طریق جذب خیرین و تبدیل برخی منابع به احسن حل شود.

قریب به 24 سال  خدمت صادقانه در منطقه محروم / پزشکی که مردم را بر منافع خود ترجیح داد

عصمتبرزجی- دکتر اخباری پزشکی بود 
که هیچ گاه بیمار از مطبش ناامید بر نمی گشت. 
است که  بیرجندی  اینها سخنان یک شهروند 
چند دفعه فرزندش را برای درمان خدمت دکتر 
از طبابت  برده و ضمن رضایت کامل  اخباری 
این دکتر از اخالق و رفتار ش نیز به نیکویی 

یاد می کند. 
شهروند دیگری نیز با تاکید بر قدرت تشخیص 
دکتر اخباری خاطر نشان می کند: برای بیماری 
پدرم که از ناحیه پا دچار مشکل بود به ایشان 
گذار تاثیر  بسیار  درمانشان  که  نموده   مراجعه 
بود حتی در آن زمان به من هم گفت باید از 
خودت مراقبت کنی که چون زمینه این بیماری 

از لحاظ ارثی در شما نیز وجود دارد. 
مقری شهروند دیگری که از بیماران همیشگی 
در  سالها  گوید:  می  نیز  است  اخباری  دکتر 
بیرجند تحت نظر دکتر اخباری بودم حتی برای 
ادامه درمان  بعد از رفتن دکتر به مشهد نیز به 

مطبشان مراجعه می کردم.

24سالخدمتصادقانه
درمنطقهمحروم

بیرجند  شهر  در  هایی  زمزمه  قبل  وقت  چند 
شنیده می شد مبنی بر اینکه دکتر اخباری در 
بستر بیماری است. عده ای می گفتند که برای 
خبرهای  هم  ای  عده  و  رفته  خارج  به  درمان 
دیگری از روند بیماری ایشان می دادند. در پی 
انتشار بیماری دکتر اخباری از پزشکان قدیمی 
شهر بیرجند بسیاری از شهروندان با تماس به 
روزنامه آوای خراسان جنوبی خواستار پیگیری 
این  در  که  بودند  ایشان  درمانی  وضع  آخرین 
حال  شرح  از  مختصری  بیان  ضمن  گزارش 
درمانی  وضع  آخرین  تشریح  به  اخباری  دکتر 
وی پرداخته ایم. دکتر سید هادی اخباری، اول 
او   . شد  متولد  سبزوار  در  شهریور سال 1336 
سال 54  برای تحصیل در رشته پزشکی وارد  
دانشگاه مشهد شد  و در سال 1360 موفق به 

اخذ مدرک پزشکی عمومی گردید. 
از  پس  اخباری  دکتر  که  بود   1367 سال  در 
موفق  امر تحصیل  در  13 سال تالش  حدود 
شد  داخلی  های  بیماری  تخصص  اخذ  به 
تخصص  فوق   1379 سال  در  همچنین  او  
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  را  روماتولوژی 
شهید بهشتی تهران اخذ نمود.  دکتر اخباری 

و  داخلی  تخصص  که   1367 سال  همان  از 
قلب را اخذ کرده بود در شهر بیرجند  مشغول 
از   90 سال  ماه  بهمن  در  وی  شد.  طبابت 
بازنشسته شده  بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی 

و برای ادامه زندگی به مشهد رفت. 

ازراهاندازیبخشدیالیزتاساخت
ساختمانادارهکلبهزیستیاستان

خراسان  به  اخباری  دکتر  ارزشمند  خدمات  از   
بیرجند  در  دیالیز  بخش  اندازی  راه  جنوبی 
فر فروزان  دکتر  های  حمایت  با  که   بود 
 رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی و با حداقل 

امکانات در آن زمان انجام شد. 
با راه اندازی این بخش دیالیز، بسیاری از بیماران 
شهرستان موفق به پیوند کلیه شدند و توانستند 

به زندگی عادی خود ادامه دهند. 
فعالیت دکتر اخباری در حوزه قلب نیز شایسته 
ستایش است؛ در زمان محرومیت شهر بیرجند 
از وجود متخصص قلب ، دکتر اخباری از معدود 
متخصصین داخلی بود که این خالء را پر کرده و 
به بیماران قلبی نیز خدمت نمود. وی پیشقدم در 
راه اندازی بخش CCU بیرجند تحت نظارت و 

حمایت دکتر فروزانفر نیز بود.
دکتر اخباری در مدت حضور خود در بیرجند حدود 
یک سالی را در  پست مدیرکلی سازمان بهزیستی 
خدمت کرد. وی در مدت حضورش در این پست 
تمامی حقوقش را صرف تجهیز توانبخشی نمود. 
اندازی  راه  برای  اخباری  دکتر  های  تالش 
از  آن  تفکیک  و  بهزیستی  اداره کل  ساختمان 
ساختمان بهزیستی شهرستان از اقدامات موثری 
مانده  یادگار  به  استان  مردم  خاطر  در  که  بود 
است. دکتر اخباری همچنین به عنوان پزشک 
خدا  خانه  زیارت  به  نوبت  چندین  سازمان حج 
مشرف شد و آنطور که همسفرانش می گویند او 
هیچگاه هزینه ای را بابت حِج نیابتی، از کسی 
قبول نمی کرد و توصیه می نمود که آن هزینه 
صرف امور خیریه شود. دکتر اخباری برای چند 
سال متوالی از سوی سازمان نظام پزشکی به 
 . نمونه شهرستانی شناخته شد  پزشک  عنوان 
دو سال گذشته نیز از سوی بیمه سالمت استان 
استانی  نمونه  پزشک  بعنوان  رضوی  خراسان 
عنوان  به  شدن  برگزیدن  البته  گردید.  معرفی 
پزشک نمونه کشوری از افتخارات دیگر او در 

کارنامه پزشکی اش هست.

دکتراخبارینیازدانشگاه
علومپزشکیبیرجند

رابرعالقهخودترجیحداد

 دکتر سید محمد علی حافظی پزشک و محقق 
اخباری  دکتر  های  کالسی  هم  از  بیرجندی 

است که پس از شنیدن خبر بیماری وی بسیار 
متاثر گردید . او در گفتگوی اختصاصی با آوا 
گفت:  چنین  اخباری  دکتر  با  خود  خاطرات  از 
در همان سالی که دکتر اخباری وارد دانشگاه 
وارد  تهران  دانشگاه  در  نیز  من  شد  مشهد 
انتقالی  انقالب  از  بعد  اما  شدم  پزشکی  رشته 
به دانشگاه مشهد گرفته و در آن آنجا افتخار 

آشنایی با دکتر اخباری را داشتم. 
 دکتر حافظی در مورد خصوصیات اخالقی دکتر 
اخباری می گوید: وی بسیار باسواد، مهربان و 
دکتر  کند:  می  نشان  خاطر  وی  بود.  صمیمی 
تصمیم  داخلی  تخصص  اخذ  از  پس  اخباری 
داشت به  زادگاهش سبزوار برود که از ایشان 
تقاضا نمودم بیرجند را برای خدمت انتخاب کند 
چون دانشکده پزشکی تازه راه اندازی شده بود و 

به باسوادانی چون ایشان نیاز داشت. 
دکتر حافظی در ادامه می افزاید: دکتر اخباری 
به لطف دکتر فروزانفر و  از چند سال کار  بعد 
نیاز دانشگاه بیرجند فوق تخصص روماتولوژی 
گرفت و به بیرجند برگشت در حالی که قبل از 

آن بیشتر  در مباحث ریوی کار می کرد؛ لذا نیاز 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را بر عالقه خود 
ترجیح داد. وی خاطر نشان می کند: چه شبها 
کشیک  هم  با  مشهد  قائم  بیمارستان  در  که 
بیمارستان  به کتابخانه  بیمار   بالین   از  بودیم 

می آمدیم و بلعکس....

 دکتر حافظی در پایان سخنانش تاکید کرد: دکتر 
، مهربان   ، متواضع   ، با سواد  پزشکی   اخباری 

مودب ، بدون غل و غش، یک پزشک کالسیک 
و یک انسان کامل بود.

دکتراخباری،ماندگارترینپزشک
غیربومیکهطبابتدرمنطقهمحروم

رابررفاهخودترجیحداد

دکتر قدرت ا... ناصح ، پزشک جراح  که خود 
بیرجند  محبوب  و  تجربه  با  پزشکان  از  یکی 
و  داشته  اخباری  دکتر  با  خاطراتی  نیز  است 
بیرجند  معاصر  پزشکی  تاریخ  در  گوید:  می 
و  اقبال  مورد  که  اند  بوده  پزشکانی  معدود 
نامی نیک  قرار گرفته و  رضایت عموم مردم 

در اذهان به یادگار گذاشته اند. 
جغرافیا،  دلیل  به  بیرجند  کند:  می  اضافه  وی 
اقلیم و شرایط اقتصادی کمتر توانسته رضایت 
تامین  را  بومی  غیر  پزشکان  ویژه  به  پزشکان 
کند به همین دالیل معدود پزشکانی که دوران 

 طبابت را تمام و کمال در بیرجند  سپری نموده اند
نام  که  کیست  هستند.  بیرجند  اهل  و  بومی 
و  نوربخش  افتخاری،  دکتر  چون  بزرگانی 
فروزانفر  را نشنیده  و در بیماری و ناخوشی از 
طبابت شان بی نصیب مانده و نام و یادشان را 

مزین به تکریم و دعا نکند. 

پزشکان  مجموعه  در  اما  دهد:  می  ادامه  وی 
به  خدمت  وقف  را  خود  زندگی  که  بومی  غیر 
محرومان این دیار نموده اند ، از امکان زندگی 
در شرایط بهتر گذشتند و طبابت در این منطقه 
ترجیح  برخوردار  مناطق  در  رفاه  بر  را  محروم 
دادند، نامی ماندگارتر از دکتر سید هادی اخباری 
دکتر  شود:  می  آور  یاد  ناصح  دکتر  نیست.  
اخباری جزو پزشکانی است که از همان ابتدای 
حضور در بیرجند به سرعت شناخته شد ، مورد 
اعتماد عامه مردم نیز قرار گرفت و این اعتماد و 
شهرت را تا پایان اقامت در بیرجند حفظ نمود ؛ 
این درجه از محبوبیت، مدیون وجوه شخصیتی، 

علمی و انسانی این پزشک گرانقدر است. 
وی با اشاره به شخصیت علمی دکتر اخباری نیز 
می گوید: از نظر علمی شایستگی دکتر اخباری 
بر هیچکس حتی همکاران وی پوشیده نیست، 
به همین دلیل بسیاری از بیماران پس از مراجعه 
به  را  ایشان   ، مناسب  درمانی  پاسخ  دریافت  و 
عنوان پزشک معتمد خویش انتخاب نموده و هم 
اکنون نیز با مراجعه به مشهد از خدمات ایشان 

بهره مند می شوند. حسن خلق ، رفتار شایسته، 
احترام به بیمار و منسوبین بیمار از صفات بارز 
این پزشک مردمی است که الزمه و تضمین 

دوام این نوع ارتباط است. 

خدماتدکتردربیرجند
زبانزدخاصوعاماست

این پزشک جراح بیرجندی، مسئولیت پذیری و 
انساندوستی را آزمونی دانست که همه پزشکان 
از آن سربلند خارج نمی شوند و افزود: به حق 
نمره ایشان در این مقوله عالی است. هرگز کسی 
بیمار بد حالی  بالین  بر  این پزشک  نشنیده که 
را به حال  نیازمند  بیماری  یا  باشد  حاضر نشده 
خود رها کند. وی یاد آور شد: به همین دالیل 
است که خدمات دکتر اخباری در بیرجند زبانزد 
خاص و عام است و البته که دور از انتظار نیست 
محرومین  ویژه  به  و  بیماران  قلب  در  پزشکی 
باشد.  داشته  واالیی  جایگاه  چنین  شهر  این 
دکتر ناصح در پایان سخنانش برای این پزشک 
و  نمود  عمر  طول  و  سالمتی  آرزوی  گرانقدر 
گفت: امید است که ایشان بیش از گذشته توفیق 

خدمت به محرومان را داشته باشند. 

حالعمومیدکتراخباریخوباست؛
مردمدعاکنند

دکتر لطیفی که از دوستان دکتر اخباری نیز هست 
درباره آخرین وضع درمان ایشان به خبرنگار ما 
بیماری  گفت: دکتر اخباری در  پی بروز  یک 
مدتی در یکی از بیمارستان های مشهد بستری 
بود.وی ادامه داد: دکتر الهیاری از پزشکان با سابقه 
بیرجند که هم اکنون در مشهد اقامت دارد، ادامه 
درمان ایشان را پیگیری می کند و  با حضور در 
منزل، ویزیت ایشان را به صورت مستمر در دستور 

کار قرار داده است.
 وی خاطر نشان کرد: به دستور دکتر الهیاری 
در  اخباری  دکتر  برای  ای  ویژه  های  مراقبت 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد تدارک دیده شد 
که جای تشکر ویژه از ایشان دارد. دکتر لطیفی 
خواستار دعاي هم استانی هایمان  برای شفای 
دکتر اخباری شد و اظهار داشت: حال عمومي 
این پزشک محبوب استان خوب است و امید 
است که هر چه زودتر به روال عادی زندگی 

عادی خود بازگردد. 

دکتر اخباری نام ماندگار یک خدمتگذار

 

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: 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

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

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

دوگانه سوز به شماره پالک 239 ب 34 - ایران 52 به مبلغ 85/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای حامد فکوری مقدم به مبلغ 
63/470/000  ریال در حق زینب نظری از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/10/18 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 

دادگستریکلاستانخراسانجنوبی

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

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040- 09158642955

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

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

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

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

به اطالع کلیه سهامداران صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند به شماره ثبت 179 
و شناسه ملی 10103087744 می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( مورخ 
1395/10/1 ساعت 12 الی 14 در محل تاالر  والیت دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. متقاضیان 
عضویت در سمت هیئت مدیره و یا بازرس می بایست برای تکمیل فرم های مربوطه و تحویل مدارک 
حداکثر تا تاریخ 1395/9/28 به دفتر صندوق مراجعه نمایند. ضمناً حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

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

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

هیئت مدیره 6- انتخاب اعضای هیئت مدیره 7- انتخاب بازرس
هیئت مدیره
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آخرین مهلت  ثبت نام آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد  اسالمی اعالم شد
 
ایسنا- دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی با اعالم خبر برگزاری مستقل آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1396 
توسط دانشگاه آزاد اسالمی برای پذیرش سال تحصیلی 96-97 گفت: این ثبت نام تا روز 27 آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت و آزمون کارشناسی ارشد 28 الی 30 اردیبهشت 96 
برگزار خواهد شد. وی افزود: کلیه داوطلبان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی برای شرکت در آزمون سال 96 می بایست در سامانه www.azmoon.org ثبت نام کنند.

قلعه تَه ِده )قلعه بيرجند( - احمد ميري فرقاب عکسآموزش تصویری مسواک زدن خلجیکاریکاتور

مالیی - به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری، مراسم تجلیل از 28پژوهشگر 
و ایده برتر استان در دانشگاه بیرجند با حضور عصمت سرفرازی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری، خلیلی ریس دانشگاه بیرجند ، شهرکی رئیس 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت و جمعی از مدیران استانی در سالن جلسات معاونت 

فرهنگی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دستگاه های اجرایی از پژوهش های دانشگاه ها استفاده کنند

خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند با  تبریک ایام گرامی داشت پژوهش و فناوری    ابراز 
امیدواری کرد  روزی برسید که از اختراع حاصل از پژوهش تجلیل کنیم نه از پژوهشگر.
چون هدف پژوهشگر حمایت از تولید و اختراعش است. وی با اشاره به اینکه مجموعه 
دانشگاه ها و مدیران دستگاه های اجرایی اختیاراتی نسبی برای حمایت از پژوهشگران 
دارند اما الزم است بیشتر از آن استفاده کنند، خاطرنشان کرد: دولت به عنوان محرک 
عمل می کند و پژوهش کاربردی باید حمایت شود. رئیس دانشگاه بیرجندباگالیه از برخی 
دستگاه های  اجرایی افزود: چرا وقتی ظرفیت های خالی در استان وجود دارد یک دستگاه 
اجرایی باید جداگانه کار کند.  خلیلی عنوان کرد: در نهبندان ، سربیشه میلیارد ها تومان 

هزینه ساختمان سازی شده که بال استفاده مانده است.
پژوهش عامل موثر توسعه پایدار کشور

 عصمت سرفرازی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری نیز 
عنوان کرد:پژوهش  عاملی موثر در زمینه توسعه پایدار است و پژوهشگران باید در این 

زمینه بیشتر قعالیت کنند.
 وی، با تبریک هفته پژوهش ، فناوری و روز دانشجو افزود: حضور دانشجو در جامعه توام 

با مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و تقویت قدرت نقادی است.
 این مقام مسئول تعامل بین دانشگاه و شرکت های دانش بنیان را یکی از اساسی ترین 
راه های رسیدن به سند چشم انداز دانست و تاکید کرد: جامعه دانشگاهی باید به این نتیجه 

برسد که نباید بین دانش تولید شده و ارتباط آن با جامعه فاصله ای وجود داشته باشد.
سرفرازی ادامه داد: این تعامل موقعی اتفاق خواهد افتاد که بستری امن و مساعد در 
دانشگاه ها از یک سو و تفکر و نگاه صنعتگران و تولید کنندگان نسبت به تاثیر گذاری 

پژوهش در بهبود تولید از سوی دیگر وجود داشته باشد.
موثر ترین راه های حمایت از پژوهش تجاری سازی و معافيت مالياتی 

است
معاون استاندار پژوهش را موجب پویایی، توسعه و حیات جامعه و نظام دانست و تاکید 
کرد: دولت تدبیر و امید باور دارد که باید از موقعیت ها برای بحث های فناورانه استفاده و 

از پژوهش و پژوهشگران حمایت شود.

وی یکی از موثر ترین راه های حمایت از پژوهش را تجاری سازی و معافیت مالیاتی 
عنوان کرد و افزود: پژوهشی که مشتری نداشته باشد تاثیری هم بر جامعه نخواهد 
گذاشت پس اگر پژوهش ها کاربردی و به سوی تجاری سازی پیش روند پژوهشگر 

برای پژوهش های متداول انگیزه بیشتری خواهد داشت.
نتيجه تالش  پژوهشگران در توسعه کشور

معاون استاندار به اتفاقاتی که در حوزه علم و دانش، از آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون رخ 
داده است اشاره کرد و ادامه داد: قبل از سال 92 رتبه علمی ایران در سطح جهان 21 بوده 

و امروز به 16 و در این مدت سهم تولید علم از 1.34 به 1.48 رسیده است.
سرفرازی با بیان اینکه سهم دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان ، یک 
دانشگاه بوده اما امروز هشت دانشگاه ایران جزو برترین های جهان هستند ، اینها را 
دستاوردهای افتخارآمیز دولت تدبیر و امید در حوزه علم دانست.گفتنی است در ادامه ااز 

برگزیدگان حوزه های مختلف به این شرح قدر دانی شد . 
از اداره کل آموزش و پرورش استان مجتبی سلم ابادی ، هادی غالمرضایی ، رضاجوان 

، محمد حسین غالمی نوغاب و فرزانه یوسفی  
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات: غالمرضا سردار 

 اداره کل استاندارد: مهدی شربتدار
پارک علم و فناوری :مصطفی علوی نیک ، فریبز فاتحی ، حمیدرضا ذهبی.

دانشگاه آزاداسالمی بیرجند:امین الدین حاجی
دانشگاه بیرجند:حسین فرسی

دانشگاه صنعتی بیرجند: حسین کاردان مقدم 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: علی نقی زاده

سازمان صنعت ، معدن و تجارت : زهرا خواجه میری
شرکت ملی نفت : مصطفی نخعی 

سازمان صدا و سیما : محمد اژدری    
فرماندهی انتظامی: سروان یدا...دهقان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی : محمد رضا میرزایی
مرکز مدیریت حوزه علمیه : کاظم ابراهیم زاده

در حوزه اثار برگزیدگان جشنواره دانش آموزی  
سید مجتبی ترابی ،مصطفی مرادی ، فاطمه محمودی ،فاطمه زهرا اکبریان ، درسا درانی 

پور ، علیرضا اباذری و سید محمد ساجد پورسجادی برگزیده شدند.

به همت ستاد استانی بزرگداشت هفته پژوهش ، فناوری و با همکاری دانشگاه بيرجند  انجام شد؛

قدردانی از 28پژوهشگر و ایده برتر استان

وعده های غذایی فرصتی برای برقراری ارتباط بین اعضای 
خانواده و کاهش محرک های مزاحم و استرس زا می باشد. 

پس حتی اگر شاغل هستید تالش کنید شام را 
به همراه یکدیگر میل کنید.

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
یادداشت

جایی برای عرضه اندام 
نمانده است!
* محمود افشاری

اندام«  »عرضه  به  امروزه  که  اندام  عرض 
و  لباس  بلندی  و  کوتاهی  از  کارش  شده  بدل 
پوشش گذشته و کار به جایی رسیده که تقریبًا 
تمام اندام به ویژه در بین زنان یا رو به باال می 
روند و پوششی ندارند یا بقدری پوشششان زننده، 
تنگ و چسبان است که کالمی جز عرضه اندام 
ناهنجار نمی توان عنوانی برایش گذاشت. کافی 
است چند دقیقه ای را در خیابان ها قدم بزنید. 
صحنه های متنوعی از عرض اندام که نه؛ عرضه 
اندام زنان و مردانی را می بینید که هر کدام به 
شکل و رنگ و شمایلی خیابانها را عرصه تاخت 
و تاز ُمد و فشن و لباس های برهنه ای کرده اند 
که نه بویی از انسانیت در آنان دیده می شود و 
آمریکایی  و  ای  ترکیه  نه  و  واقعی  اسالم  از  نه 
در آنها خبری هست. حرفی هم من باب امر به 
و  شوید  می  دخالت  به  متهم  تازه  بزنید  معروف 
اروپای  اینکه  چه  بودن؛  وسطایی  قرون  احیانًا 
قرون وسطی هم اینگونه مملو از ولنگاری و بی 
مصرف  در  بودنمان  اول  و  هویتی  بی  و  قیدی 
لوازم آرایشی اصل و تقلبی نبود که جامعه امروز 
ایرانی به آن سمت و سو می رود. آن هم با این 
همه سابقه تمدنی و اصیل که همه اش سرشار 
از افتخار و اقتدار است. نگاهت را هم که به هر 
سمتی بچرخانی دست کم یکی دو مورد از این 
جای  به  اینکه  تازه  و  بینی  می  غربزده  تنوعات 
اینکه اندک خمی به ابروان زیربرداشته بیاورند تو 
باید خجالت زده باشی و ... . افسوس که هر چه 
هم بگویی ربطش می دهند به اقتصاد و فساد و 
حقوق های نجومی برخی از خدا بی خبران که 
به جای خدمت به دین و شریعت و ایرانیت، پیشه 
نامردی و خیانت به بیت المال در پیش گرفتند و 
نهی از منکری را مرتکب شدند که امر به معروف 
کردن های زیادی را به حاشیه برد و باعث ربط 

دادن همه چیز به همه چیز شد. 
طالق  همین  که  نگوییم  خودمان  به  دروغ 
اجتماعی  متعدد  آسیب های  و  ولنگاری ها  و  ها 
و  شهر  در  فراگیر  انگلی  همچون  اقتصادی  و 
روستایمان همه گیر شده و کسی هم نیست که برای 

درمان و دوایش چاره ای کند و تدبیری بیندیشد.

تا حاال شده شک کنيد باک بنزین خودرو کدام سمت است ؟ 

به آمپر بنزین نگاه کنید !
میدهد   نشان  بنزین  آمپر  در  کوچک  مثلث 

باک بنزین در کدام سمت ماشین است.

با ترکیبی از سرکه و جوش شیرین دستمالی رو  آغشته کنید 
و دور قسمت رسوب گرفته شیر دستشوئی و سینک بزنید. سپس 
اجازه دهید تا چند ساعتی در همین حالت بماند. بعد با یه مسواک 

کهنه شما می توانید این قسمت را پاک و درخشان کنید.

به عبارتی، این مقدار حافظه معادل ظرفیت 31 هزار و 250 گوشی 
iPhone 7 است که هر کدام 32 گیگابایت گنجایش دارد!

ظرفيت حافظه  ی مغز شما 
معادل یک ميليون گيگابایت است؟ 

مسواک  سر  پالستيکی  های  رشته 
را با زاویه 45 درجه نسبت به محور 
وارد شيار  آرامی  به  و  طولی دندان 

لثه می نمایيد.

در  با  حداکثر  و  کوتاه  حرکات  با 
بر گرفتن دو یا سه دندان حرکت 

های رفت و برگشت انجام 
می دهيم.

مطابق  و  بيرون  های  قسمت  همانند  را  دهان  داخلی  های  قسمت 
شکل ها تميز کنيد. سطح دندان را با شدت کافی تميز نمایيد و در 

هنگام تماس مسواک لثه بسيار مهربان باشيد.

داده نما: آوای خراسان جنوبی

1

2

3

4

عکس : احسان توال

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

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

 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 

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

از درب منزل

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

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

با ما تماس بگیرید
بیرجند - مدرس 7  

نرسیده به مسجد مرتضوی    
  09155624598 - رمضانی

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

32442331  

09155622050 
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آیه روز  

 آيا به جاى او دوستانى براى خود گرفته  اند خداست كه دوست راستين است و اوست كه مردگان 
را زنده مى  كند و هموست كه بر هر چيزى تواناست. سوره الشورى، آيه 9

حدیث روز  

ما در رعايت حال شما كوتاهى نمى كنيم و ياد شما را از خاطر نبرده  يم، كه اگر جز اين بود 
گرفتارى ها به شما روى مى آورد و دشمنان، شما را ريشه كن مى كردند. حضرت مهدى )عجل ا...(

تا عشق تو داغ بر جبين مى ريزد
چشمم همه اشک آتشين مى ريزد

هجران تو را اگر شبى آه كشم
خاكستر ماه بر زمين مى ريزد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

فروش،  حوزه  در  پروپوزال  یک  ارائه  از  قبل 
بازاریابی یا . . . به مشتری بالقوه خودتان باید 
بردن  باال  به منظور  را  کارها  از  مجموعه ای 
انجام  خودتان  پروپوزال  کیفیت  و  اثرگذاری 

دهید که در ادامه به آنها می پردازیم:
مشخصات کاملی از پروژه موردنظر 

از آغاز به دست آورید
اغلب فروشندگان سعی می کنند در اولین تماس 
با پروژه  یا برخورد تمامی مشخصات مرتبط 
موردنظری را که برای ارائه پروپوزال به آنها نیاز 
دارند بدست آورند، اما برخی از فروشندگان هم 
ممکن است برخی از موارد را فراموش کنند یا 
اینکه در حین تهیه پروپوزال برحسب پیشنهاد 
همکار به این نتیجه برسند که مثاًل به فالن 
نکته هم نیاز دارند تا پروپوزال مناسبی تهیه 
شود. حال خودتان تصور کنید که در صورت 
رقابتی بودن بازار شما چنین برخوردی از طرف 
شما چه تأثیری بر مشتری خواهد داشت. آیا 
باعث نمی شود که آنها از شما تصویر فردی 

غیرحرفه ای در ذهن داشته باشند؟

پاسخ به این پرسش را پیدا کنید که 
چرا حاال و چرا شما؟

که  هستند  مهمی  نکته  دو  موضوع،  دو  این 
مشتری  با  خود  صحبت های  اولین  طی  در 
باید سعی کنید به پاسخ آنها دست پیدا کنید، 
از طریق پاسخ به این دو سؤال میزان قطعی 
بودن پروژه و همچنین جدی بودن این افراد 
می شوید.  متوجه  زیادی  بسیاری  حدود  تا  را 
همچنین با پی بردن به اینکه چرا شما برای 
و  آنها  انگیزه  از  نیز  انتخاب شده اید  کار  این 
میزان شانس خودتان در به دست آوردن پروژه 
موردنظر مطلع شوید. به یاد داشته باشید که 
داده  این سؤاالت هرقدر سطحی تر  به  پاسخ 
شود، میزان شانس کمتر شما در آن پروژه را 

می تواند نشان دهد.
تصمیم گیرندگان و فرایند تصمیم گیری 

در این پروژه را بشناسید.
تصمیم گیرندگان  شناخت  در  موفقیت  عدم 
نهایی به این معنا است که حتی ممکن است 
شما با ارائه بهترین پروپوزال و بهترین تالش 

ازنظر  اصلی)البته  تصمیم گیرندگان  اقناع  در 
بازهم  نمی شناسید(،  را  آنها  چون  خودتان 
ممکن است در آخرین مرحله شخصی که از 
ابتدا جزء گروه بوده ولی شما اطالعی از وی 
نداشتید وارد جریان شده و جریان تصمیم گیری 
را تغییر دهد. زمانی که تمامی تصمیم گیرندگان 
را شناختید، آنگاه می توانید رویکرد خود برای 

تحت تأثیر قرار دادن آنها را تعیین کنید.
پس از این نیاز به شناخت فرایند تصمیم گیری 
شما  با  خودشان  رفتار  در  اگر  دارید.  آنها 
محتاطانه برخورد می کنند، می تواند نشان دهنده 
این موضوع باشد که در شرکت مربوطه نقش 
اصلی باز نکرده یا در فرایند تصمیم گیری نقشی 
ندارند. برای اطمینان از نقش آنها می توانید در 

مورد پروژه های قبلی از آنها سؤالی بپرسید.
گزینه های دیگر موجود در برابر آنها را 

شناسایی کنید
سؤال کردن در مورد دیگر گزینه های موجود 
اطالعات  حدودی  تا  می تواند  آنها  برای 
و  فروشندگان  دیگر  با  رابطه  در  را  مناسبی 

سازد.  روشن  شما  برای  آنها  عرضه کنندگان 
همچنین گزینه های جایگزین خودتان را هم 
در حال  آیا  اینکه  این طریق می شناسید   از 
برآوردن  برای  دیگری  راه های  کردن  پیدا 
خودشان  اینکه  نه،  یا  هستند  خودشان  نیاز 
می خواهند یا می توانند این کار را انجام دهند 
و اینکه اصاًل شاید از انجام دادن آن منصرف 

شده اند یا احتمال آن وجود دارد.
زمانی  برنامه  و  چارچوب  مورد  در   

موردنظر آنها اطالعاتی کسب کنید
موضوع مهم دیگری که باید در مورد اطالعاتی 
را بدست آورید برنامه زمان بندی آنها برای انجام 
این پروژه است. برخی از فروشندگان این اشتباه 
را می کنند که تنها در مورد خواست مشتری 
برای شروع پروژه یا زمان مطلوب برای تحویل 
کار اطالعاتی را به دست می آورند که بدین 
شکل از یک موضوع بسیار مهم غافل مانده اند. 
موضوع مهم این است که از زمان مطلوب و 
موردنظر آنها برای نهایی کردن خرید خودشان 
مطلع شوید، بدین شکل فرصت بهتری برای 

برنده شدن و ارائه پروپوزال خودتان به دست 
آورده اید و حتی می توانید شانس چانه زدن را 

برای خودتان افزایش دهید.
 بودجه و سرمایه گذاری موردنظر آنها 

را بشناسید
در هر فرصت فروش یکی از مهم ترین نکاتی 
که باید از آن باخبر شوید در رابطه با بودجه 
مدنظر یا میزان سرمایه گذاری مشتری بالقوه 
نباشد  شما می باشد، دیگر فکر می کنم الزم 
ارائه  زمان  در  موضوع  این  اهمیت  میزان  از 
بگویم  شما  برای  چیزی  آنها  برای  پروپوزال 
که به مراتب بیشتر از یک فرصت فروش است.

ازآنجایی که اغلب پروژه های در ابعاد بزرگ نیاز 
به یک سرمایه گذار خارج از سازمانی یا تصویب 
بودجه موردنظر در بخش دیگری از سازمان 
دارد، عدم اطالع یافتن از میزان بودجه موردنظر 
به معنای این است که حتی در آخرین لحظه 
ارائه پروپوزال که شما برای تهیه آن زمان بسیار 
زیادی را صرف کرده اید، ممکن است تنها به 

دلیل میزان بودجه کل پروژه لغو شود.

عارفانه روز

وقتى اميدم روازدست مى دهم و فکر مى كنم 
 به آخرخط رسيدم، خدادرگوشم زمزمه
 مى كند: آرام باش، اين فقط يه پيچه،

 نه پايان راه!

خوشبخت؛ کسی است 
که شکوه رفتارش، آفریننده لبخند
 زندگی در چهره دیگران باشد...

موفقیت یعنی رفتن از شکستی
 به شکست دیگر بدون

 از دست دادن انگیزه و اشتیاق.

زندگى را با كسانى احاطه كنيد كه دوستتان 
دارند و به شما انگيزه مى دهند، تشويقتان 
مى كنند و باعث مى شوند از اينکه خودتان 

هستيد، حس خوبى داشته باشيد..
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تلخ - گندم آسیاب شده - نقشه 
11- ریشخند و تمسخر - از آالت 
موجود،   -12 نی   شبیه  موسیقی 
الفبای  حروف  از   - دارنده  وجود 
فارسی - پایین و فرود 13- تمام و 
جمیع - پاداش- جمع الیاف-  نام 
مهندسی  کش  خط   -14 درخت 
داد  فن-  پیشه،   - داری  مردم   -
دخترانه -جمع  نام  انتها 15-  بی 

عبد-  تحسین  و باریکال

روزي پیش گوي پادشاهی به او گفت که در روز و 
ساعت مشخصی بالي عظیمی براي پادشاه اتفاق 
گویی  پیش  این  شنیدن  از  پادشاه  افتاد.   خواهد 
وقوع  از  پیش  توانست  می  که  چرا  شد.  خوشحال 
حادثه کاري بکند. پادشاه به سرعت به بهترین معماران 
کشورش دستور داد هر چه زودتر محکمترین قلعه را 
برایش بسازند. معماران بی درنگ آن که معطلی نشان 
بدهند، دست به کار شدند. آنها از مکان هاي مختلف 
سنگ هاي محکم و بزرگ را به آنجا منتقل کردند و 
روز و شب به ساختن قلعه پرداختند. سرانجام یک روز 
پیش از روز مقرر قلعه آماده شد. پادشاه از قلعه راضی 
شد و با خوش قولی و شرافتمندانه به همه معماران 
در  را  پاسداران خود  ترین  ورزیده  داد. سپس  جایزه 
اطراف قلعه گماشت.پادشاه در روز وقوع حادثه به گفته 
پیش گو، وارد اتاق سري شد که از همه جا  ایمن تر 
بود. اما پیش از آن که کمی احساس راحتی کند، متوجه 
شد که حتی در این اتاق سري هم چند شعاع آفتاب 
دیده می شود. او فورا به زیر دستان خود دستور داد که 
هر چه زودتر همه شکاف هاي این اتاق سري را هم پر 
کنند  پادشاه خیلی زود در اتاق بدون هوا خفه شد و مرد. 

پیش گویی منجم پادشاه به حقیقت پیوست.
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شما با چه روشي بهتر یاد مي گیرید؟

آیا در یادگیري مطالب جدید درسي مشکل دارید؟ در 
این صورت خوب است که روش یادگیري مختص 
خودتان را بشناسید. روش یادگیري راهي است که 
این که سطح  به  راه  این  یاد مي گیرید.  بهتر  شما 
ارتباطي  سواد و اطالعات شما در چه حدي است 
ندارد، بلکه مربوط به این است که ذهن شما در چه 
صورتي بهتر و با کارآیي بیشتري مطالب جدید را 
درك مي کند. این روش یادگیري از زمان تولد در 

شما وجود داشته است. 
ندارد.  وجود  بدي  یا  خوب  یادگیري  روش  هیچ 
یادگیري  روش هاي  از  بسیاري  با  موفقیت 
دست یافتني است. همه ما روش خاص خودمان در 
یادگیري مطالب جدید را داریم. شکست مهم این 
است که شما از طبیعت و خوي یادگیري خود مطلع 
بهتر  از چه طریقي  ذهن تان  که  بدانید  اگر  شوید. 
آموزش مي بیند، مي توانید به طریقي مطالعه کنید که 

نتیجه آن را زمان امتحان دادن خواهید دید. 
به طور کلي هیچ روش درست و یا نادرست یادگیري، 
روش هاي  گفت  مي توان  و  ندارد  خارجي  وجود 
یادگیري درست و غلط هنگامي معني پیدا مي کند که 
مي خواهید بهترین روش یادگیري را براي یک درس 
معین که به گونه خاصي تدریس مي شود، انتخاب 
کنید. به عنوان مثال شما حس مي کنید که استاد یک 
سره تدریس مي کند و شما به هیچ عنوان نمي توانید 
تمرکز پیدا کنید. پس در این جا یک عدم تطابق بین 
روش یادگیري شما و محیط تدریس وجود دارد. به 
محض آن که متوجه این عدم تطابق مي شوید، باید 

روش یادگیري تان را با محیط تدریس، وفق دهید.

طراح: نسرین کاری
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 نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

 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

واگذاری یک کارگاه تولیدی با تمام امکانات 
یا معاوضه با خودرو - فروش تضمینی 
09370095723 -09157202025

به چند نفر کارگر خانم ترجیحا با سابقه 
کار در رستوران نیازمندیم. با حقوق عالی 

32311082 -09382021616

نیازمندیم
به یک نفر آقا رشته الکترونیک ترجیحا 

لیسانس با تجربه کاری به صورت تمام وقت 
)صبح و عصر(  

خانم با روابط عمومی باال برای امور بازاریابی 
در شیفت صبح 

بلوار شهدای عبادی، ابتدای بلوار فایده
 ساختمان  توشیبا 

ساعت تماس: 17 الی 20
استخدام در آژانس هواپیمایی )خانم( ، لیسانس 

مسلط به کامپیوتر و آشنا به صدور بلیت و 
گردشگری  09151611131- 32227770

دعوت به همکاری
مهندس عمران با سابقه فعالیت 

پیمانکاری و مسلط به امور فنی و اجرایی 
برای فعالیت در پروژه های سطح 

استان خراسان جنوبی
09030510274

فوری/ به یک یا دو خانم برای نگهداری شبانه روزی 
از یک خانم سالمند نیازمندیم.)با حقوق مناسب، 
اسکان ،  غذا(  09032775976- 32439263

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

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

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

میلیون تومان    09308608061

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

09159659549 -09159659552

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

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

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

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

منابع آب و استخر
09155628497

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 جک اس 5 اتومات ، صفر
09151609887

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

09153613243 - شریفی

قابل توجه جوانان جویای کار
به اطالع آن دسته از جوانانی که عالقه مند به پیشرفت

می باشند، می رساند: پخش و نماینده انحصاری مواد غذایی ، بهداشتی و 
آرایشی با بربندهای معتبر در نظر دارد با آموزش کامل ، حقوق ثابت ، بیمه 

و پورسانت عالی افراد واجد شرایط ذیل را به استخدام درآورد
1- بازاریاب حضوری خانم و آقا 4 نفر     2- بازاریاب تلفنی خانم و آقا 2 نفر

3- سوپروایزر 2 نفر     4- اداری خانم یک نفر

32320138 - 09159639313- 09155619386 - 09158630031

فروش اقساطی واحدهای

 92/5 متری اداری
 مناسب برای دفاتر شرکت و مطب و 

.... واقع در خیابان غفاری ، صفر
  آماده تحویل - نقد 65 میلیون

 الباقی 4 ماهه
09335248829
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مسابقات دارت و پینگ پنگ به مناسبت روز دانشجو

روز  مناسبت  به  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
دانشجو مسابقات دارت و پینگ پنگ با حضور دانشجویان در سالن 
دانشگاه علمی کاربردی نهبندان برگزار گردید که در پایان در بخش 
به  بهمنی  ، علیرضا  بندانی  ، علی  براتی  دارت حمید رضا  مسابقات 
ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند و در بخش مسابقات پینگ 
پنگ حمیدرضا براتی مقام اول و باقری مقام دوم را به خود اختصاص 
دادندگفتنی است این مسابقات به همت دانشگاه علمی کاربردی و 

همکاری اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

کوهنوردان استان به قله کوهرود فردوس می روند

هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی فردوس میزبان کوهنوردان 
روابط  گزارش  است.به  شهرستان  این  کوهرود  قله  در  استان 
رئیس  اسدی،  عبداله  فردوس،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
خبر  این  اعالم  با  فردوس  ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیأت 
گفت:ابتدای قله کوهرود محل برپایی این کمپ خواهد بود و زمان 

صعود هم جمعه  هفته جاری  است.

آغاز دور برگشت مسابقات والیبال لیگ بانوان سرایان

پایان رسید. به  بانوان سرایان  والیبال  برتر  لیگ  دور رفت مسابقات 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سرایان، رقابت های 
با حضور  بانوان شهرستان که  والیبال  اولین دوره لیگ  مرحله رفت 
ده تیم در دوگروه برگزار شد، به کار خود پایان داد. به گفته راضیه 
با حضور  این مسابقات  والیبال سرایان:  رئیس هیئت  نایب  رمضانی 
بغداده  و  بسطاق  آباد،  دوست  آباد،  حجت  سرایان،  یاس  های  تیم 
البرز  سرایان،بیمه  سنگ  قلعه،عمرویی،مجتمع  سه  و  الف  گروه  در 
سرایان و کریمو در گروه ب در سالنهای ورزشی نیایش سرایان،آفتاب 
بغداده،فجر بسطاق برگزار می شود،که مرحله نخست به پایان رسید.

 
سرو قامتان زیرکوه در دومین دیدار از لیگ والیبال 

خراسان جنوبی مهمان مرکز استان

اداره ورزش و جوانان زیرکوه تیم والیبال  به گزارش روابط عمومی 
والیبال  لیگ  مسابقات  دوم  هفته  از  دیدار  دومین  در  این شهرستان 
بیرجندی خود می رود که  به مصاف حریف  استان خراسان جنوبی 
بازی اول خود را با نتیجه 3 بر 0 به تیم بزرگساالن بیرجند واگذار 
کرده بود.گفتنی است در این دوره از مسابقات 11 تیم از شهرستان 
عنوان  کسب  برای   2 منطقه  و   1 منطقه  عنوان  تحت  استان  های 
یک  منطقه  در  حاضر  های  کنند.تیم  می  رقابت  بایکدیگر  قهرمانی 
شامل : زیرکوه ، خوسف ، سربیشه و بزرگساالن بیرجند ، نوجوانان 
بیرجند،جوانان بیرجند و تیم های حاضر در منطقه دو شامل : طبس  

سرایان ، فردوس ، بشرویه و قاین است.

با روغن زیتون به الغری بپردازید!

روغن زیتون خاصیت الغرکنندگی داردعجیب 
بنامیم.روغن  الغرکننده  را  روغن  یک  است 
مواد  و  ویتامینها  از  عالی  منبع  زیتون،یک 
پاکسازی  را  بدن  سیستم  که  است  معدنی 
کرده و پوست را تغذیه می کند.با اینحال فکر 
نکنید یک روغن جادویی است،که فورا شما را 
الغر خواهد کرد.شما باید مراقب آنچه که می 

خورید باشیدوکالری مصرفی تان را نیز کاهش 
مرباخوری  قاشق  یک  فقط  دهید.مصرف 
روغن زیتون در هر روز،بدن را تحریک خواهد 
کرد تا چربی بسوزاند.وباعث می شود که شما 
بیشتر احساس سیری کنید، بنابراین پرخوری 
نمی کنید. حتی رایحه قوی و با نشاط روغن 

زیتون نیز به کاهش وزن کمک می کند.

پنج خاصیت نهفته در فلفل تند!

اثرات  تند  قلب:فلفل های  بهتر  1-سالمت 
بدن  در  را  بد  کلسترول  از  حاصله  تخریب 
به  ابتال  خطر  می توانند  می دهند  کاهش 
دهند2-کاهش  کاهش  را  قلبی  بیماری های 
که  دارد  وجود  فشارخون:درفلفل،ترکیبی 
می شودوموجب  فشارخون  کاهش  موجب 
آرامش رگ های خونی نیز می شود3-کاهش 

کاهش  به  منجر  می تواند  فلفل  وزن:مصرف 
شود4- وزن  کاهش  نتیجه  در  و  چربی ها 

موجود  سرطان:کپسایسین  از  پیشگیری 
از  برخی  کشتن  تند،قابلیت  فلفل های  در 
سلول های سرطانی را دارند5-آرامش اعصاب: 
تولید سرتونین را افزایش می دهند و عصبانیت 

و افسردگی را از بدن دور می کنند.

درمان ورم معده با این گیاه 

و  زخم  درمان  برای  گیاهان  بهترین  از  یکی 
ورم معده، بابونه است. این گیاه به آسانی این 
مرض را درمان می کند و آن هایی که سال 
هاست با این مرض دست به گریبان هستند 
می توانندبا استفاده از بابونه سالمتی خود را 
بازیابند.برای درمان زخم معده یک لیوان چای 
غلیظ بابونه درست کنیدودر هنگام صبح ناشتا 

چای را بنوشید و سپس در رختخواب به پشت 
دراز بکشیدو بعد از چهار دقیقه بخوابید و البته 
بعد از یک ربع ساعت می توانید صبحانه خود 
را به مدت دو هفته  این عمل  را میل کنید. 
به کلی شفا  تا زخم و ورم معده  ادامه دهید 
یابد.بابونه حاوی ماده ای است که در تحریک 

ترشحات معده و دستگاه گوارش نقش دارد.

این خوردنی جادویی را بخورید!

ماست خواص بسیاری دارد که خوردن روزانه  
افزایش سالمت  روده،  به حرکات منظم  آن 
سیستم گوارشی و مبارزه با میکروب هاکمک 
می کند.ماست در تولید ویتامین B نقش دارد. 
بدن ما بیشتر ویتامین های مورد نیاز خود را 
  B تولید می کند اما در این میان ویتامین های
از طریق فرآیندهای شیمیایی در روده    K و 

را تنظیم  تولید می شوند. ماست قندخون تان 
می کند. عالوه بر این ماست به آرامی جذب 
روده ها می شود و قندخون پس از مصرف این 
خوردنی خیلی به کندی افزایش می یابد و به 
داشتن  نگه  متعادل  در  ماست  خاطر  همین 
قند خون موثر است.ماست یک مانع طبیعی 

در برابر بیماری ها است.

در چای آب لیمو تازه بریزیم یا نه؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که مصرف 
اشکالی  نه  تنها  تازه  آب لیموی  همراه  چای 
هم  خوبی  بسیار  غذایی  عادت  بلکه  ندارد 
پلی  ترکیب  کلی  طور  می شود.به  محسوب 
خاصیت  که  چای  در  موجود  فنول های 
با  دارند  هم  سرطانی  ضد  و  آنتی اکسیدانی 
این  تغذیه ای  ارزش  می تواند  تازه  آب لیموی 

باید  ببرد.البته  باالتر  را  پرمصرف  نوشیدنی 
حواستان باشد که آب لیمو باید زمانی که چای 
خنک شده است به آن اضافه شود تا ویتامین 
باالی  گرمای  اثر  در  آب لیمو  در  موجود   C
از بین نرود. بد نیست  چای تخریب نشود و 
آب لیمو که  و  نوشیدن چای  به  عادت  بدانید 

یکی از بهترین عادت های غذایی است.

دست کودک 15 ماهه در چرخ گوشت

یک  گفت:  آبادغرب  اسالم  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  رییس   
گوشت  چرخ  در  دستش  بردن  فرو  دلیل  به  که  ماهه   15 کودک 
دچار حادثه شده بود، به اورژانس این بیمارستان انتقال یافت.دکتر 
با کمک  کودک  این  مداوای  روند  بالفاصله  افزود:  باقری  مهرداد 
متخصصان مستقر در اورژانس آغاز شد اما به دلیل رضایت نداشتن 
خانواده، قطع دست وی از ناحیه مچ در اتاق عمل انجام نگرفت.وی 
اظهار کرد: این کودک تا پیش از ظهر امروز در بخش جراحی این 
بیمارستان حضور داشت که با اصرار خانواده اش برای ادامه درمان 
به یکی از مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شد.اسالم آبادغرب با 150 

هزار نفر جمعیت در 55 کیلومتری غرب کرمانشاه قرار دارد.

آلرژی  دچار  وقتی  بخندید:  دارید؟  1.آلرژی 
خندیدن  موقعیت   در  را  خود  کنید  سعی  می شوید، 
سیستم  سریع  عملکرد  موجب  خنده  دهید.  قرار 
عصبی پاراسمپاتیک شما می شود و سبب می شود 
فرد کمتر دچار حساسیت شود2.بدنتان زخم است؟ 
خوش اخالق باشید:خوش رفتاری موجب می شودکه 

زخم های بدنتان زودتربهبودیابد3.بیمارید؟خوش بین 
نداشتن  خصوص  در  ناراحتی  از  کنید  باشید:سعی 
چیزهایی که هنوز به آنها دست  نیافته اید،خودداری 
موجب می شود  بر حس سپاس گزاری  کنید.تمرکز 
باشید4.کارتان  داشته  زندگی  به  مثبتی  نگاه  که 
کردن  کنید:گوش  گوش  است؟موسیقی  حساس 

روزانه تان  کارهای  انجام  حال  در  زمانی که 
خستگی  احساس  کمتر  می شود  هستید،موجب 
دهید.  انجام  بیشتری  حوصله  با  را  کارتان  و  کنید 
5.دنبال تناسب اندامید؟تصویرسازی کنید:هرروزبرای 
ماهیچه  که  کنید  تصور  خود  ذهن  در  15دقیقه 

آسیب دیده تان رانرمش می دهید.

تاثیر روان بر سالمت جسم

دستبرد به 5۰ پراید با یک شاه کلید

3 عضو یک باند سرقت که سرکرده آنان سال قبل از زندان آزاد شده است به 
سرقت از 50 خودرو در مشهد اعتراف کردند که سرقت های مذکور را تنها با 
یک سوئیچ پراید انجام می دادند. ماموران انتظامی در حال گشت زنی و انجام 
وظیفه به سرنشینان یک پراید مشکوک شدند و آنان را زیر نظر گرفتند. استعالم 
شماره پالک خودرو از سیستم مرکز فرماندهی پلیس نشان داد که خودرو مذکور 
مسروقه است، ماموران انتظامی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوز تلفنی 
از قاضی سید جواد حسینی )معاون دادستان مشهد( ، 2 سرنشین این خودرو را 
دستگیر و به مقر انتظامی هدایت کردند.تحقیقات مقدماتی بیانگر آن بود که 2 
متهم 31 و 32 ساله از دزدان حرفه ای هستند و با استفاده از خودرو پراید سرقتی، 

خودروهای دیگر را مورد دستبرد قرار می دادند تا به راحتی شناسایی نشوند.

گرگ هاي گرسنه 135 رأس گوسفند را دریدند

جانشین انتظامی زیرکوه از تلف شدن 135رأس گوسفند توسط گرگ هاي گرسنه در این شهرستان 
خبر داد.سرهنگ کاظم صادقی اظهار داشت:در پي تماس تلفني یکي از اهالي روستاي »گزخت«از توابع 
زیرکوه،با مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر حمله گرگ ها به گله گوسفندان در این روستا؛بالفاصله 
مأموران انتظامي به محل حادثه اعزام و به منظور پیشگیري از مخاطرات بعدي و حفظ جان شهروندان 
اقدامات امنیتي و انتظامي را در دستور کار خود قرار دادند.وي در ادامه با بیان این که این حادثه در اطراف 
روستای گزخت اتفاق افتاد،گفت:صاحب گله تالش فراوانی جهت نجات گوسفندان از چنگال گرگ هاي 
گرسنه انجام داده ولی به علت تعداد زیاد گرگ ها وتنها بودن،نتوانسته کاری از پیش ببرد.وی افزود:در 
این حادثه  135رأس گوسفند در نتیجه حمله گرگ ها تلف شدند.جانشین انتظامی زیرکوه به دامداران 
هشدار داد:با توجه به نزدیکي شروع زمستان و کاهش دما،ضمن نگهداري احشام در مکان هاي حفاظت 

شده،از نگهبان توانمند براي حفاظت از گله در برابر سارقان احتمالي و حیوانات وحشي استفاده کنند.

۰99۰3189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  ۰ ۰  1 4   

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

)) امداد باطری سپهر ((
۰9361779359

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

کامیون-سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

طحقیقی پور
سـ

و ق
د 

قـ
خرید و  فروش  انواع قالب بتن-  ن

داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 09153638047 - 32317903   

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت

حمل بار و اثاث منزل، اداری، ساختمانی )شن، آجر، 
سیمان( وانت، نیسان، کامیونت، ایسوزو مسقف

 داخل و خارج از استان
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار رایگان

  32256444 / 32256465 - 056 / 09155629648 کاظمی

 اتوبــار پرستـــو
محالتی - بین توحید و مدرس   ۰9153619297

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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 فرمائید.



7
تخصیص یک میلیارد تومان کمک بالعوض به حوزه صنایع دستی استان

تسنیم- استاندار گفت: در راستای توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی یک میلیارد تومان کمک بالعوض به شهرستان های خوسف و سرایان اختصاص می یابد.  پرویزی در حاشیه افتتاح 
دومین نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای استان های شرق کشور اظهار کرد: در زمان حاضر برای دو شهرستان سرایان )سه قلعه( و شهرستان خوسف دو کار خاص در حال انجام است که در 

شنبه * 20 آذر 1395 * شماره 3668شهرستان خوسف تولید گل نرگس و در شهرستان سرایان تولید سنگ های زینتی، اختصاص 500 میلیون تومان کمک بالعوض به این دوشهرستان در راستای توسعه این صنایع کارساز است.
7

نو وعده های “نوبخت”
گروه خبر- ) ادامه از صفحه اول(... وی به خشکسالی 
های چندین ساله در استان اشاره کرد وادامه داد: 
موضوع انتقال آب به این استان از دیگر درخواست 
های مردمی است که در صورت کم توجهی به این 
امر قطعاً در آینده تثبیت جمعیت در استان و به تبع 
استان  در  حاضر  حال  در  که  پایداری  امنیتی  آن 
وجود دارد با مشکل مواجه خواهد شد. این گزارش 
حاکیست، دکتر نوبخت نیز بعد از استماع درخواست 
های استاندار، در خصوص نحوه اجرایی کردن راه 
آهن  راه  پروژه  از  بیرجند - کال شور  آهن قطعه 
اعتبارات مدیریت  ، تخصیص صددرصدی  استان 
بحران استان، تخصیص صددرصدی اعتبارات سال 
۹5 راه آهن استان، تامین بخشی از اعتبارات سفر 
ریاست محترم جمهوری به ویژه در حوزه آبرسانی 
روستایی و نیز تامین اعتبار ویژه برای راه ارتباطی 
قاین - بیرجند در حضور مسئولین ذیربط دستور 
تاکید گردید که  آن  بر  اقدام الزم صادر و عالوه 
۱000میلیارد ریال اعتبار ویژه توسعه استان خراسان 
جنوبی که در الیحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی و 
ارسال شده است نیز دفاع خواهد نمود و در مورد 
نحوه اجرایی شدن راه آهن بیرجند نیز با ریاست 

محترم جمهوری مذاکره خواهند کرد.

پاسخ قاطع به نقض برجام داده شود

تسنیم- امام جمعه شهرستان بیرجند گفت: همان 
گونه که بارها گفته شده بحث ایثار و با استیصال با 
همدیگر جمع نمی شود زیرا ایران با ایثار و آمریکا 
که تنها استیصال است در مقابل هم جمع بسته 
باید به نقص  نمی شوند و پاسخ محکم و قاطعی 
بیرجندی  رضایی  داده شود. حجت االسالم  برجام 
اظهار کرد: با این نقص واحدشکنی آنان ثابت شد 

که خوی وحشی استکبار سرجا است.

ا... العظمي مکارم شیرازي  گروه خبر- حضرت آیت 
مرجع عالیقدر جهان تشیع در نشست با نماینده ولي فقیه 
در استان با بیان اینکه از دیدار جنابعالي و همراهان بسیار 
خوشوقتم، گفت: در خراسان جنوبي با توجه به وضع حوزه 
هاي علمیه کثرت نسبي جمعیت، معلوم مي شود فعالیت 
بایستي حوزه هاي  اینکه  بر  با تأکید  خوبي دارید. وي 
علمیه را تقویت کرد، بیان کرد: با توجه به اینکه خراسان 
جنوبي داراي مردم مذهبي و خوبي هستند، باید بالخره با 
برنامه هایي این وضع مذهبي مردم را نگه داشت. مرجع 
عالیقدر جهان تشیع با اشاره به اهمیت برنامه ریزي در 
سطح مساجد، گفت: مساجد باید براي جوانان، کودکان و 
غیره برنامه جاذبه دار داشته باشد. گفتني است، در ابتداي 
این دیدار آیت ا... عبادي نیز اظهار کرد: حضرتعالي)آیت 
ا... العظمي مکارم شیرازي( الحمدا... آگاه هستید، خراسان 

جنوبي شاخص هاي خاص خودش را دارد. وي افزود: 
این استان داراي مرز با کشور افغانستان و از سوي هم 
با استان سیستان و بلوچستان متصل است. وي با بیان 
اینکه با اینکه استان پرجمعیتي نیست، ولي با این حال 
پیکره مردم از ایمان خوبي برخوردارند، بیان کرد: زمینه 
هاي مذهبي و ارزشها بسیار قوي در این استان وجود دارد.

گروه خبر- دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
محرومین  توانمندسازی  جهاد  ستاد  در  نظام 
کشور که در استانداری و باحضور استاندار و 
جمعی از مسئوالن استانی برگزار شده بود، با 
بیان این مطلب افزود: برای رسیدن به اهداف 
از  باید  مقاومتی،  اقتصاد  زمینه  در  موردنظر 
تمامی منابع درونی کشور به نحو مطلوب و 

مناسب استفاده شود.
رضایی به نقش مهم و تأثبرگذار مردم در 
تمامی عرصه ها و صحنه ها در طول عمر 

انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: مشارکت 
و همراهی مردم ظرفیت بسیار بزرگی است که 

باید از آن استفاده شود.
وی جنگ امروز را جنگ اقتصادی دانست و 
افزود: امروز شکوفایی اقتصادی کمتر از جنگ 
دفاع  سال   ۸ دوران  در  که  هایی  پیروزی  و 
مقدس حاصل شده است، نیست؛ از این رو به 
فضل الهی، با پیروی از منویات رهبر معظم 
انقالب خواهیم توانست از این ایستگاه سخت 
و حساس عبور کرده و به اهداف موردنظر مقام 

معظم رهبری دست خواهیم یافت.

توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار
شرط تثبیت جمعیت در روستاهاست

استاندار نیز در این ستاد عنوان کرد: ایجاد 
بدون  محروم  مناطق  و  روستاها  در  رفاه 
اثرگذار  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توانمندسازی 
نیست؛ چراکه فرد بیکار توانایی خرید خدمتی 
که دولت ارائه می کند را نخواهدداشت؛ از این 

رو زمینه های مهاجرت فراهم خواهد شد.

پرویزی با بیان اینکه تا کنون پیگیری ها 
و اقدامات بسیار مناسبی در زمینه استفاده از 
مؤسسات غیردولتی یا نیمه دولتی به منظور 
انجام امور عام المنفعه در روستاها و مناطق 

گفت:  است،  رسیده  انجام  به  استان  محروم 
توافقات بسیار خوبی نیز در این زمینه صورت 
گرفته است که در آینده ای نزدیک مردم آثار 

آن را مشاهده خواهند کرد.

برزجی- عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب 
دانه های روغنی،  تولید  اینکه  بیان  با  منابع طبیعی  و 
ذرت و سویا برای بهبود وضع خوراکی مرغداری ها باید 
در دستورکار قرار بگیرد، افزود: پسماندهای  دانه های 
نهاده های خوراکی  از  بسیاری  تواند  نیز می  روغنی  
را برای مرغداران تامین کند. نظر افضلی در گفتگوی 
اختصاصی با آوا خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی تولیدی 
باید تدابیری اتخاذ شود که  تولید دانه های روغنی از 
جمله کلزا برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد؛ 
در   کلزا  تولید  در  مناسبی  سیاست  اکنون  هم  البته 
جریان است، زیرا این امر تاثیر بسزایی در تولید روغن 
تولید  با  داد:  ادامه  نهاده های طیور می گذارد. وی  و 
دانه های روغنی درگام نخست در زمینه  تامین روغن 
پسماندهای  از  استفاده  با  دوم  گام  در  و  داخلی کشور 

دانه های روغنی نیز می توان نهاده های خوراک دام 
وطیور را  به نحو کارشناسانه ای تولید کرد و این در 
حالی است که درکنار این نوع تولیدات نیز می توان 
کشت سویا و ذرت برای تامین نیاز مرغداری ها  را  با 
برنامه  ریزی  تولیدی  به نحو استاندارد افزایش داد.  
این نماینده مجلس با بیان اینکه تنها راهکار توسعه 
تولید  مازاد  صادرات  کشور  های  مرغداری  اقتصادی 
است، یادآورشد: با برنامه ریزی صادراتی می توان مرغ 
و فرآورده های آن را با بسته بندی شکیل و استاندارد  
به ریل صادرات فرستاد. الزم به یاد آوری است؛ ۱7۱ 
زیر کشت محصول  اراضی خراسان جنوبی  از  هکتار 
کلزا است.. کلزا در همه شهرستان های استان کشت 
می شود و بیشترین سطح کشت امسال در شهرستان 

خوسف با 30 هکتار بوده است.

بايد روحيه مذهبي را در جوانان تقويت كرد

رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نيازمند بسيج تمامی منابع درونی كشور است

كشت دانه های روغنی
در اولويت كشاورزان استان قرار گيرد

کاهش هزینه با سرمایه گذاری در صنعت آب  

مالئی- مدیرعامل شرکت آبفا تاکید کرد: هرچه 
ارزان  و  بهتر  خدمات  شود،  بیشتر  گذاری  سرمایه 
تری به مردم ارائه خواهد شد. به گفته وی به علت 
پراکندگی شهرستان ها هزینه های استحصال آب تا 
رساندن به مشترک گران تمام می شود و تکمیل 
تله مترینگ استان 4 میلیارد اعتبار نیاز دارد. هاشمی 
مقدم در بازدید خبرنگاران از مرکز پایش و راهبری 
تاسیسات آب و فاضالب “تله مترینگ” مرکز استان، 
تصفیه خانه جدید فاضالب و خط انتقال اصلی کلکتور 
فاضالب مهر شهر عنوان کرد: بیرجند، مود، سربیشه، 
نهبندان، اسدیه و طبس دارای مرکز هوشمند پایش 
اطالعات آبفا هستند. وی اولویت اجرای این کار با 
شهرستان های مرزی دانست و افزود: برای سیستم 
هزینه  تومان  نهبندان۱20میلیون  پایش  هوشمند 
شده که برای تکمیل آن 2 میلیارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار نیاز است. به گفته وی برای تکمیل 
سیستم تله متری بیرجند یک میلیارد تومان هزینه 
شده است. ناصری معاون مهندسی توسعه شرکت 
آبفا نیز عنوان کرد: طول کلکتور فاضالب مهرشهر 
پیمانکار  منطقه شش  در  که  است  متر  کیلو   4.5
دیگر  روز  چند  تا  و  شد  تحویل  زمین  و  انتخاب 
عملیات اجرایی آغاز می شود. به گفته وی پروژه 4۹ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به شرط تخصیص 

اعتبار تا شهریور ۹۶ تمام می شود.

اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند

صدا و سیما- مردم بیرجند در سالروز آغاز امامت 
امام زمان )عج( در اجتماعی با نام منتظران ظهور، 
کردند.  پیمان  تجدید  موعود  مهدی  آرمانهای  با 
شرکت کنندگان در این اجتماع مردمی ابتدا دعای 
عهد را در میدان ابوذر بیرجند قرائت اجتماع مردمی 
منتظران ظهور در بیرجند کردند و سپس مسیر این 
میدان تا مسجد امام حسین )ع( این شهر را پیمودند.

حسینی- اولین همایش ایمنی در ساختمان 
و بیمه مسئولیت سازندگان صبح پنجشنبه 
به همت انجمن صنفی سازندگان مسکن و 

ساختمان  خراسان جنوبی برگزار شد.
نجارباشی دبیر انجمن عنوان کرد: در تاریخ 
۱۸ فروردین ۹5 توسط جمعی از مهندسان 
سازندگان  و  مهندسی  نظام  سازمان  عضو 
صالح(،  ذی  ساختمان)مجریان  و  مسکن 
این انجمن در اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان به ثبت رسانده شد.
ایجاد  را  آن  تشکیل  اهداف  از  یکی  وی 
هماهنگی بیشتر بین سازندگان مسکن و سایر 
سازمان ها و دستگاه های دولتی ذیربط برای 
اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان دانست 
و افزود: دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه 
ای سازندگان، ارجاع مناسب کارها به صاحبان 
از  جلوگیری  همچنین  و  صالحیت  دارای 
امور  در  صالحیت  فاقد  اشخاص  مداخله 

اجرایی ساختمان ها از دیگر اهدافی است که 
انجمن دنبال می کند.

دبیر انجمن با بیان این که برای افزایش سطح 
است  تالش  سازنده  های  شرکت  آموزشی 
همایش هایی به صورت ماهیانه برگزار شود 
ادامه داد: این همایش نیز در همین راستا و با 
حضور اساتید و کارشناسان برجسته برگزار شد.

حضور مسئوالن ایمنی
گامی در جهت پیشگیری از حوادث

نجارباشی با تاکید بر اینکه باید در بخش 
ایمنی ساختمان رویکرد نظارتی و پیشگیرانه 
داشته باشیم اظهار کرد: خوشبختانه اداره کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی نیز در چند سال اخیر 
با این دیدگاه ورود پیدا کرده است. وی به 
های  کارگاه  برای  ایمنی  مسئوالن  حضور 
ساختمانی اشاره کرد و افزود: اکنون عملکرد 
به  آمرانه  حالت  از  ساختمان،  ایمنی  در 

پیشگیری تبدیل شده است.
مسئولیت  بیمه  همچنین  انجمن  دبیر 
سازندگان را آشنایی با راه های جبران خسارت 
های احتمالی ناشی از حوادث کارگاهی عنوان 
کرد و ادامه داد: قدم اول پیش گیری و قدم 
بروز  در صورت  وارده  جبران خسارات  دوم 
حادثه ناگوار است. نجارباشی افزود: تالش 
داریم تا مجریان ذیصالح و سازندگان بتوانند 

از پوشش کامل بیمه استفاده کنند.
اشاره به سخنان کارشناسان، نحوه  با  وی 
اجرای ضوابط ایمنی را در بخش ساخت و 
ساز  استان، پایین دانست و افزود: آگاهی 

مجموعه ها به خصوص مالکان نسبت به 
این موضوع بسیار کم است و باید با همکاری 
نهاد های ذی ربط از قبیل شهرداری، نظام 
مهندسی و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی 
فواید  شناساندن  جهت  بیشتری  تالش 
ملی  مقررات  مطابق  ایمنی  نکات  رعایت 
ساختمان  و آگاهی بخشی از معضالت و 
مشکالت پیش روی کلیه طرف های درگیر 
صنعت ساختمان از جمله مالکان و مهندسان 

و کارگران و پیمانکاران انجام شود.
همکاری  از  سخنانش  پایان  در  نجارباشی 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان 
نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی 
تشکر و قدردانی کرد و افزود: امیدواریم این 

همراهی و تعامالت ادامه پیدا کند.

وقوع 324 حادثه شغلی
طی 3 سال در استان

کار،تعاون  اداره  کار  روابط  مدیر  زاده  رضا 
و رفاه اجتماعی هم با بیان اینکه بیشتر از 
نصف قوانین بین المللی کار مربوط به ایمنی 
است عنوان کرد: ولی متاسفانه آمار حوادث 

ناشی از کار بسیار باال است.
وی به فوت ساالنه 2 میلیون و 300 هزار 
نفر در جهان به علت حوادث و بیماری های 
ناشی از کار اشاره کرد و افزود: 2۸0 میلیارد 
تومان هزینه های ناشی از حوادث است که 
با این رقم می توان ۱ میلیون و 200 هزار 

فرصت شغلی ایجاد کرد.
از  استان  اینکه در  بیان  با  روابط کار  مدیر 

سال ۹۱ تا پایان ۹4 ، 324 حادثه شغلی بوده 
اظهار کرد: ۱33 حادثه منجر به فوت شده 
حوادث  به  مربوط  آن  درصد  که 25  است 

ساختمانی بوده است.
رضازاده 53 درصد حادثه دیدگان را بی سواد 
و یا دارای سیکل عنوان کرد و افزود: نباید 

مقصر تمام حوادث را پیمانکار دانست.
را سن  دیدگان  حادثه  بیشتر  وی  گفته  به 
نیز  درصد   ۹۸ و  دهند  می  تشکیل  جوان 
آقایان بوده که نان آور خانواده ها هستند و 
همه این موارد نشان می دهد که توجه ویژه 

ای به این مقوله باید داشته باشیم.
حضور فقط 8 بازرس فعال در استان
مدیر روابط کار با عنوان کرد: از ابتدای سال 
۹3 با ورود بخش خصوصی و تشکل ها در 
ایمنی ساختمان ها توانستیم برنامه  بخش 
هایی را اجرا کنیم. رضازاده با اشاره به این که 
25 درصد کل بازرسی های انجام شده مربوط 
به بخش ساختمان است افزود: ولی متاسفانه با 
وجود وسعت استان، ۱5 هزار بنگاه ساختمانی 
و ۱00 هزار کارگر فقط ۸ بازرس فعال در 
استان داریم که ناچاریم از ظرفیت تشکل ها، 

پیمانکاران و خود ناظران استفاده کنیم.
وی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران را از 

دیگر برنامه های اصلی این اداره عنوان کرد.
مدیر روابط کار همچنین با اشاره به فعالیت 
شخصیت های حقیقی در بخش ساختمان 
عنوان کرد: در دسترس نبودن و مجوز فعالیت 
نداشتن این افراد یکی از آسیب های جدی 
این بخش است. رضازاده از فعاالن ساختمان 

درخواست کرد که با همکاری یکدیگر بتوانند 
به این بخش نیز ورود پیدا کنند، زیرا که بیشتر 
حوادث در کارگاه های کوچکی اتفاق می افتد 

که در دست اشخاص حقیقی است.

همکاری نکردن دستگاه های متولی 
از معضالت ورود به 

بخش ایمنی ساختمان
در  معضالت  از  دیگر  یکی  وی  گفته  به 
استان، همکاری نکردن دستگاه های متولی 
هنگام ورود به بخش فرهنگ سازی ایمنی 
است. رضازاداه با گالیه از شهرداری عنوان 
کرد: متاسفانه در این 3 سال نتوانستیم از 
اول  درجه  در  که  شهرداری  های  ظرفیت 

صدور پروانه است استفاده کنیم.
مجموعه  به  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بازرسی این اداره باید تغییر کند افزود: ما به 
دنبال پیدا کردن ایراد ها نیستیم بلکه هدف 

ارتقا ایمنی عمومی است.
ضرورتایجاد  به  همچنین  کار  روابط  مدیر 
بیرجند  ساختمانی  کارگران  انجمن صنفی 
اشاره کرد و از ثبت آن در ماه جاری خبر داد.
گفتنی است در این همایش مهندس رحمانی 
مدرس ایمنی ساختمان در آموزشکده ثامن 
 HSE الحجج )ع( مشهد به بیان مباحث
ساختمان پرداخت. مهندس کامرانی اولین 
مجری ذی صالح خراسان رضوی ومدرس 
بیمه مسئولیت سازندگان نیز با هدف آشنایی 
حضار همایش برای استفاده از پوشش کامل 

بیمه، سخنرانی کرد.

به همت انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی برگزار شد

اولین همایش ایمنی در ساختمان و بیمه مسئولیت سازندگان

آيت ا... مکارم شيرازي تأكيد كرد:

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 95/1778 اجرایی 200 سهم مشاع از 4384 سهم عرصه و اعیان به پالک ثبتی یک فرعی از 

1610 اصلی واقع در حاشیه کمربندی شمالی بیرجند روبروی ساختمان کرمان موتور با کاربری کشاورزی که ارزش هر سهم به مبلغ 
400/000 ریال جمعاً به مبلغ 80/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی محمد چهکندی نژاد به مبلغ 85/320/046 ریال در حق 
شرکت تعاونی چند منظوره جانبازان و مبلغ 1/234/250 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق  مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/10/08 
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 - مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 92/1558 در خصوص دعوی آقای غالمحسین و حبیب و حبیبه شهرت همگی غریب به 

طرفیت خانم حبیبه روحانی بخواسته تقسیم ماترک مرحوم علی قریبی در خصوص پالک ثبتی 1386 فرعی از 1427 اصلی که حسب 
نظریه کارشناسی واقع در خیابان مفتح 18 و یا سعیدی 12پالک 183 و 26 که متراژ عرصه 213/18 متر مربع که ملک مورد نظر از ضلع 
شمال به عمق 3 متر از ضلع شرق به عمق 1/15 و از ضلع جنوب به عمق 1/05 در مسیر تعریض کوچه قرار دارد که عرصه باقیمانده 
زمین پس از کسر متراژ در مسیر تعریض حدود 148 مترمربع خواهد بود و مساحت اعیان احداثی در طبقه همکف 142 مترمربع و 
اعیان مورد نظر قدیمی ساز و فاقد ارزش می باشد و انشعاب منصوبه آب و برق و نوع کاربری مسکونی و موقعیت ملک 3 نبش به مبلغ 
1/796/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/10/08 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی 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. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدير دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بيرجند
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آگهی مزایده - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  90/365 محکوم علیهم محمود قاسمی مقدم و مسلم ثابت شوکت آباد و جعفر 

برزگری حاجی آباد متضامنا به پرداخت مبلغ 190/207/791 ریال بابت باقیمانده در حق محکوم له صندوق مهر امام رضا)ع( و  با 
توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 39 فرعی از 1579 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان ده هزار و نهصد و چهل و شش سهم مشاع 
از دوازده هزار و دویست و چهل و شش سهم مشاع که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در دشت آغال میر مزرعه چاه موتور 
زینی ها  که قیمت هر مترمربع 200/000 ریال و قیمت 10/946 مترمربع به مبلغ 2/189/200/000 ریال کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/10/05 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدير دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بيرجند
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا، صندوق پستی 136
تلفن : 32224582 )5 خط( نمابر : 32234583  - عضو شرکت تعاونی مطبوعات ایران
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

www.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.comسامانه پیام کوتاه : 3000272424

 امام عسكرى عليه  السالم فرمودند :
َخصلَتاِن لَيَس َفوَقُهما َشى ٌء: اإليماُن بِاللّ ِ و نَفُع اإلخواِن

دو خصلت است كه باالتر از آنها چيزى نيست
ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.

)بحار األنوار ، ج 78 ، ص 374(
 

11:26
16 :46
22: 42
4 :58
6 :25

از  اقتصاد  مهر  بانک  عامل  مدیر 
تسهیالت  التزام  وجه  بخشودگی 
مشتریانی که تا پایان سال اقدام به 
تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود 

کنند، خبر داد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایمانی   ضیاء  سید  اقتصاد،   مهر 
رابطه،  این  در  بانک  عامل  مدیر 
تسهیالت  از  که  مشتریانی  گفت: 
رسید  سر  در  و  استفاده  بانک  این 
اقساط  پرداخت  به  نسبت  مقرر 
اقدام آن  فرع  و  اصل  تسویه   و 
نکرده اند، می توانند با پرداخت کل 
 بدهی و یا اقساط معوق هر یک از 
دیر  جرائم  بخشودگی  از  دادها  قرار 

شوند. مند  بهره  التزام  وجه   کرد 
عنوان  با  طرح  این  افزود:  ایمانی 
تکریم  راستای  در  ماندگار”  “مهر 
توان تسهیالت  افزایش  و  مشتریان 
مختلف  های  بخش  به  بانک  دهی 
از  گرامی  هموطنان  آحاد  و  اقتصاد 
بیست و نهم آبان ماه آغاز و تا بیست 
میالد  با  مصادف  ماه  اسفند  نهم  و 
 حضرت فاطمه زهرا)سالم ا... علیها(

ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس این 
طرح، بانک مهر اقتصاد با استفاده از 
مشوق هایی همچون بخشش وجه 
و  شده  بلوکه  وجوه  امهال،  و  التزام 
راستای  در  و  آوری  جمع  را  معوق 
کشور،  اقتصادی  توسعه  به  کمک 
کند،  می  گذاری  سرمایه  مجدداً 
مختلف  دالیل  به  که  افرادی  لذا 
خود  تسهیالت  اقساط  اند  نتوانسته 
تا  توانند  می  نمایند،  بازپرداخت  را 
پایان سال با مراجعه به شعب بانک 
از مزایای بی نظیر این طرح استفاده 

نمایند.

وجه التزام تسهیالت بانک 

مهر اقتصاد بخشوده می شود
آستان مقدس شهدای باقریه بیرجند غبارروبی شد

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط عروسک و ماشین نیست

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

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از

 بین دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.
  آدرس دفتر مرکزی: معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 

ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

قابل توجه کلیه دامداران محترم 
چغندر حیوانی 200 تن    هر تن 250 هزار تومان
09158288641 - 09155021526- زارعی

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان


