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نامزد موتلفه برای انتخابات 96 : 
نمی توانید با فساد مبارزه کنید

چون خودتان گرفتار فسادید

احمد توکلی ، نماینده سابق تهران: 
اگر اصولگرایان می خواهند برنده شوند

کسی غیر از جلیلی را باید بیاورند

آل اسحاق ، فعال سیاسی اصولگرا : 
شیخوخیت دوای  درد اصولگرایان نیست

قرار نیست از مریخ کاندیدا بیاورند

مطهری ، نائب رئیس مجلس  : 
این که همه مردم از حقوق مدیران 

رده پایین اطالع یابند، ضرورت ندارد
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سرمقاله

مدیران نازک طبع
* هرم پور

و  ذیل  را  تلفن  رقمی  یازده  این شماره  وقتی  از 
 زیر هر یادداشت یا سرمقاله ای نوشته ام، آنقدر
 پیامک های مختلف برایم ارسال شده که بعضی شان 
 را از سر خجالت  همانجا یک جایی گم وگور می کنم 
 که در مملکت اسالمی خدای ناکرده دست نا اهلی 
نکند!! در مملکتی  به آن نظر  نامحرمی  نیفتد و 
که مردم ولی نعمتند و همه کاره، هنوز برای من 
و  رئیسان  و  مدیران  از  بعضی  که  نیست  روشن 
 نوچه های رئیس، چه کاره اند که ظلم می کنند 
و یکه تازی، و آن وقت سر بزنگاه، وقتی نه انتقاد، 
به  باد غبغبشان  آنها می کنی،  از  ای  که گالیه 
و  دل  به  شود  می  طوفانی  و  ترکد  می  یکباره 

جانت. 
خب همین است که آن شهروند محترم حتمًا هم 
انجام  برای  است  ماه  دو  که  بنویسد  برایم  باید 
دهند  نمی  جواب  و  رفته  اداره  فالن  به  کارش 
یا آن جوان تازه ازدواج  بنویسد که برای گرفتن 
رفته  خودش  چه  هر  بانک،  یک  از  ازدواج  وام 
جوابش نداده اند و البته به شرط و شروطی که 
جای گفتنش اینجا نیست؛ زوجه اش را  به حضور 
پذیرفته اند و یحتمل زودتر هم جواب داده اند! 
یا آن خانم جوانی که مدرک کارشناسی ارشدش 
مؤسسه،  یک  استخدامی  آزمون  در  و  گرفته  را 
نزدیک تر از نورچشمی مدیران نبوده تا استخدام 
بدعهدی  از  که  دیگری  شهروند  آن  یا  شود، 
مرحوم  زمینهای  مالکین  خصوص  در  مسئولین 
از  که  دیگری  آن  یا  نوشته  موسوی  فخر  سید 
مشکالتش با مؤسسه میزان و بدقولی مسئولین 
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تجهیزات مرزی استان تقویت می شود
فرمانده نیروي انتظامي کشور در بازدید از مرزهاي خراسان جنوبی : 

اعتراض فروشندگان استان
 به برگزاری نمایشگاه مبلمان

تقویم نمایشگاه 
دردسرساز شد 

برای  مبلمان  فروشندگان  از  جمعی  دیروز  صبح 
اعتراض به برگزاری نمایشگاه مبلمان در استان 
جلو استانداری تجمع کردند. ) مشروح خبر در صفحه 7 (

معاون سازمان برنامه و بودجه 
امروز به نهبندان سفر می کند

صفحه 7

بهره برداری از مخزن ذخیره  
آب امیرآباد تا اردیبهشت 96 

صفحه 7

تشکیل اتحادیه ؛ نوشداروی 
گلخانه های بیرجند

صفحه 3

بازدید معاون استاندار و مسئوالن از شهرک صنعتی بیرجند /  صفحه 7

صفحه 7

جناب آقای احمد علی خاکی  و خانواده محترم

با نهایت تاثر درگذشت مادر گرامی تان
 را تسلیت عرض نموده، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل

  و برای آن مرحومه علو درجات را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیرعامل و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت

به مناسبت دومین سالگرد  درگذشت

 مرحوم حاج محمد حسین سیگاری 
جلسه یادبودی سه شنبه 95/10/14 از ساعت 18/30 الی 19/30 در محل هیئت صاحب الزمانی )عج( 

واقع در خیابان حکیم نزاری برگزار می گردد، حضور سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده های سیگاری

آگهی مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغ گرمکن نفتی

به استناد مجوز شماره 1/2000732 مورخ 1395/9/30 معاون محترم اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی )ره( این نهاد در نظر 
دارد: نسبت به خرید تعداد 5081 دستگاه چراغ گرمکن نفتی با مشخصات فنی فرم پیوست مناقصه از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ها

و تولید کنندگان واجد شرایط اقدام نماید. 
تاریخ تحویل اسناد: دوشنبه 1395/10/13 لغایت 1395/10/16

محل تحویل اسناد: بیرجند- اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( - اداره تدارکات و پشتیبانی واقع در خیابان بهشتی 7- طبقه دوم می باشد.
سایت مناقصه به آدرس: http://iets.mporg.ir     تاریخ بازگشایی پیشنهادات: دوشنبه 1395/10/27 ساعت 10 صبح

لذا شرکت ها و تولید کنندگان واجد شرایط و تعیین صالحیت شده می توانند در ساعت اداری اسناد و فرم های شرکت در مناقصه را از اداره تدارکات 
و پشتیبانی دریافت داشته و پس از آگاهی کامل از شرایط تعیین شده در صورت تمایل در مناقصه شرکت نمایند. 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی

جناب آقای جعفری گیو
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

همکاران تان در معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی
 و دارایی خراسان جنوبی
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 میزان پرداختی مستمری بگیران ۲ برابر افزایش یافت 

جام جم-مدیرعامل هلدینگ انرژی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به رغم 
مشکالت در یکسال گذشته در پرداخت هزینه های جاری اما نسبت به سال های 
گذشته میزان پرداختی مستمری بگیران را تا ۲ برابر افزایش دادیم. 

عربستان دعوت نامه ای برای حج آینده 
ارسال نکرده است 

حج  وزیر  بنتن  طاهر  بن  جم-محمدصالح  جام 
عربستان گفته از ایران برای حضور در حج آینده 
ایران می گوید،هیچ  اما سازمان حج  دعوت کرده 
دعوتنامه رسمی از عربستان دریافت نکرده است.

وزیر حج و عمره عربستان به تازگی گفته که از ۸۰ 
کشور اسالمی به منظور تنظیم مناسک حج دعوت 

کردیم و ایران نیز جزو این ۸۰ کشور است.

ثبت نام ترم بهمن پیام نور از 30 دی 

جام جم-سخنگوی دانشگاه پیام نور گفت: برای 
آغاز ترم بهمن ورودی های قدیم دانشگاه پیام 
نور افزایش شهریه نخواهیم داشت.وی با اشاره 
به این که امتحانات دی دانشجویان دانشگاه پیام 
این  است،افزود:برگزاری  برگزاری  حال  در  نور 

آزمون ها تا ۲7 دی ادامه دارد.

شیر دوباره 200 تومان گران شد

پر  و  کم  شیر  لیتر  هر  مصوب   تسنیم-قیمت 
پایگاه  در  درصدی   6 افزایش  اعمال  با  چرب 
سازمان  خدمات  و  کاال  قیمت  اطالع رسانی 
تومان   ۸۰۰ و  هزار   ۲ کنندگان  مصرف  حمایت 
بعد  محصوالت  این  قیمت  اما  است  درج شده 
تومان  کره،۲۰۰  خودسرانه  قیمت  افزایش  از 

افزایش یافته و به 3 هزار تومان رسیده است.

افزایش حقوق کارمندان دولت اعالم شد

سخنگوی دولت در خصوص حقوق کارمندان گفت: 
با توجه به اینکه دولت موظف است هر ساله با توجه 
به نرخ تورم میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد 
امسال با وجود پیش بینی تورم 7.6 درصدی تدابیری 

اتخاذ شد حقوق کارمندان 1۰ درصد افزایش یابد.

تولید بنزین سوپر به صفر نزدیک شد

تولید نزدیک به صفر بنزین سوپر و اولویت  تولید 
بنزین معمولی در کشور عمال عرضه بنزین سوپر 
را در جایگاه های سوخت به طور کلی متوقف کرد 
آمار تولید بنزین در سال 95 بیاندازیم قابل مشاهده 
است که تولید بنزین در این مدت نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 6 درصد کاهش داشته است.

سرمقاله

مدیران نازک طبع
* هرم پور

شهروند  آن  آن  یا   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

دیگری که از دورغ های مسؤولین درباره ارزانی 
گفته واینکه جنسها روز به روز گرانتر می شود، 
دارد  روستایمان  نوشته  برایم  که  دیگری  آن  یا 
خالی می شود و حاضرنیستند برای قنات روستا، 
5 میلیون امسال اعتبار بدهند تا مجبور نباشند 5 
سال دیگر، 5 میلیارد تومان خرج برگشت مردم 

به روستا کنند!
من عامل بخش فراوانی از فحش و ناسزاهایی را 
که گاهی بعضی از مردم از سر درد و ناچاری به 
کسی یا جایی می دهند، مدیران ناالیق و مدیران 
بی تقوا، مدیران ظالِم ُپست پرست، و مدیران تازه 
به دوران رسیده ی میز چسب می دانم. مدیری 
داند  نمی  را  مردم  با  تعامل و صحبت  نحوه  که 
خادم  باید  که  مدیری  مدیریت؟  با  کار  چه  را  
ناموسشان  و  مال  و  بر جان  حاکم  و  باشد  ملت 
شده را چه کار با ریاست؟ مدیری که همه زروش 
پاچه  کردن  ر  جو  و  جمع  کردن  مدیریت  برای 
با  را چکار  است  روز  هر  اتوکشیده ی  شلوار  ی 
مدیریت کردن؟  مدیری که نه مردم برایش مهم 
اند، نه وقت مردم، نه روح و روانشان، نه دغدغه 
مسؤولیت؟  با  نسبتی  چه  را  شان،  زندگی  های 
مدیری که آنقدر گردنش افراشته وافراخته شده 
که حاضر به پاسخگویی به رسانه ها هم نیست را 
چه کار با فعالیت در مملکت  اسالمی؟ مردم مگر 
جنوبی،  خراسان  اند؟  نردبام شما شده  و  نردبان 
و  گل  پر  بوستان  و  خیال  بی  مدیران  بهشت 
سکویی  است.  شده  دغدغه  بی  مسؤوالن  بلبل 
و  اند  مانده  جا  هر  از  که  مدیرانی  پرتاب  برای 
رانده اند، و قرعه ی نامشان بر پیشانی هایشان 
برای مدیریت تجربه و خطا بر این مردم نجیب 
و مظلوم آمده. آمده اند و آویزان بیخ و بن این 
استان شده اند تا اگر ماندنشان برای ما نانینداشته 

باشد، برای خودشان آبی که داشته باشد! 
کمی که نه، بیش از کمی هم ما به عنوان رسانه 
های این استان مقصر هستیم. ما رسانه هایی که 
در این سالها آنها هرچه گفتند؛ گفتیم چشم. هر 
چه وعده دادند؛گفتیم به روی چشم. هر نوشتند 
و فرستادند؛ گفتیم بر روی دو چشم. باورمان شد 
و گفتیم حفظ شأن کنیم  و حرمت داری از قول 
ها و قرارها! اما نه به قیمت فراموش شدن عهد 
ها و لگد زدن به وعده ها. ما رسانه ها، عیاری 
نیستیم!  وبلد  نبودیم  بلد  را  بودن  عیار  و  کردن 
عناصر  این  محترم،  مدیران  این  دوستان؛  این 
تیزهوش مجرب و متبحر، بهتر از ما بلدند، ولی 

کمربندهایشان را محکم تر ببندند.
دلمان خوش است که اگر زیر خروارها خاک دفن 
اما  اقیلم.  نابسامانی  بشویم، قهر طبیعت است و 
حقیقت آن است که سالهاست زیر خروارها خاک 
بی تفاوتی مسؤوالنی در حال دفن شدن هستیم 
که آمده اند اینجا زندگی کنند، نه اینکه کار کنند 
یا خدمتگزاری. دلمان را به کدام خدمت مدیران 
خوش کنیم، سالهاست فریاد راه آهن و جاده و آب 
می زنیم و همه ی عایدی ما، مشتی قول و وعده 
بازدید مقام مسؤول و هیأت  نهایتش یک  و در 
رسیده که  آن  و بس. کم کم وقت  بوده  همراه 
ما رسانه ها در نوع نگاهمان، در زاویه نگاهمان، 
در فرم و محتوای نگاهمان به مشکالت استان، 
مدیران را هم ببینیم و سهمشان را بیش از آنچه

بگیریم،  نظر  در  استان  های  بدبختی  در  هست 
باید  یا  نیست،  پاسخگویی  به  مدیری که حاضر 
نباشد و یا اگر هست، باید پاسخگو باشد! مدیری 
نیست،  مدیر  نیست،  پاسخگویی  به  حاضر  که 
لیاقت مدیریت ندارد، و صد البته وقتی حاضر به

پاسخگویی نیست، چه الزامی که رسانه  در مقابل 
ادعایش تعهدی داشته باشد.

زند  می  زور  چرا  نیست،  بلد  کار  که  مدیری 
برای ماندن و چرا حمایت می شود برای بیشتر 
ماندن؟ مدیران استان لطفًا حواسشان جمع باشد 
که باید پاسخگوی افکار مردمی و خواسته های 
آن  به شعر  مدیران  در حوزه  باشند، من  مردمی 
گویم  چه  »من  که:  نیستم  قائل  بزرگوار   شاعر 
که تو را نازکی طبع لطیف.../...آنچنان است که 
آهسته دعانتوان کرد!« من در این حوزه قائل به 
فریادهای گوشخراش بر سر مدیرانی هستم که 

یا نمی خواهند و یا نمی توانند پاسخگو باشند.
 و چنین مدیرانی عندالزوم جایی بهتر از خراسان 
و  باشند  داشته  حضور  توانند  می  هم  جنوبی 

»مدیریت کنند«؛ ببخشید،» زندگی کنند«!
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره۰93۰4943۸31 ارسال فرمایید(

مردم باید در جریان میزان حقوق وزرا ، رییس 
و نواب رییس مجلس و قوه قضاییه باشند

بیان  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
حقوق  میزان  جریان  در  باید  مردم  اینکه 
مقامات رده اول، وزرا، معاونان وزراء، رییس 
و نواب رییس مجلس و قوه قضاییه باشند، 
افزود: سرایت این امر به همه مدیران کشور 
ضروری نیست.  مطهری ادامه داد: این که سامانه ای راه اندازی شود 
که دستگاه های نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران 
کشور آگاهی یابند ضروری است، اما این موضوع که همه مردم از 

حقوق تمام مدیران رده پایین اطالع یابند، ضرورت ندارد. 

تمدن: احمدی نژاد و یارانش قصد ورود
 به صف بندی های سیاسی را ندارند

استاندار تهران در دولت دهم در پاسخ به اینکه 
برای حضور  از سوی اصولگرایان دعوتی  آیا 
در مراسم های اخیر از احمدی نژاد شده است، 
گفت: باتوجه به اینکه اعالم موضع صریح از 
سوی احمدی نژاد انجام گرفته است، به طور 
و  مسائل  به  ورود  کل  در  و  است  منتفی  هم  دعوت  بحث  طبیعی 
صف بندی های سیاسی نخواهیم داشت و مسئله روشن است. تمدن 
درباره اینکه دلیل عدم حضور احمدی نژاد و یارانش در مراسم های 

اصولگرایان چیست، افزود: در کل بنای ورود به مباحث را نداریم.

شیخوخیت دوای  نقیصه اصولگرایان نیست
قرار نیست از مریخ کاندیدا بیاورند

به  طلبان  اصالح  برخی  حتی  گرچه 
نظم  احیای  برای  کردند  توصیه  اصولگرایان 
تشکیالتی خود در خانه ناطق نوری را بزنند 
اما آل اسحاق معتقد است: شیخوخیت دوای 
درمان این نقیصه در جریان اصولگرا نیست 
چراکه وقتی هم که آیت ا... مهدوی کنی در قید حیات بود آنها از 
ریش سفید خود حرف شنوی نداشتند. او که می گوید قرار نیست از 
مریخ کاندیدا بیاورند این را هم گفت اگر فردی متناسب با شاخص 

های ما باشد فرقی ندارد اگر گرایش او اصالح طلبی هم باشد.

میرسلیم : نمی توانید با فساد مبارزه کنید چون 
خودتان گرفتار فسادید

رئیس شورای مرکزی موتلفه گفت : بارها در 
دیدارهای رسمی رهبری با کارگزاران نظام به 
بزرگواری که  آن  ایام دیگر،  یا  مناسبت عید 
سخنرانی  انقالب  رهبر  فرمایشات  از  پیش 
انگار  می کند، به گونه ای سخن می گوید که 
خودش رهبر این مملکت است. میرسلیم با تاکید بر اینکه نمی توانیم 
دم از مبارزه با مفاسد بزنیم ولی از سوی دیگر خودمان گرفتار در فساد 
باشیم، گفت: اگر آقایان مسئول نتوانستند در مبارزه با فساد کاری کنند 

به این دلیل است که خودشان در این مساله گرفتار شده اند.

توکلی: اگر اصولگرایان می خواهند برنده 
شوند کسی غیر از جلیلی را باید بیاورند

اصولگراها   را  روحانی  می گوید  توکلی  احمد 
و  بودند  متوقع  چون  کردند  رئیس جمهور 
چه  نمی سازند  خود  با  که  اینها  گفتند  مردم 
این  او  کنند.  اداره  را  طور می خواهند کشور 
را هم گفت که اگر اصولگرایان می خواهند 
بیاورند.  انتخابات  باید به صحنه  از جلیلی را  برنده شوند کسی غیر 
او تلویحا از قالیباف گالیه می کند که به گزارش سازمان دیده بان 
عدالت درباره شهرداری توجهی نکرد و البته احتمال می دهد آقای 

شهردار اطرافیان خوبی نداشته است.

دولتی می خواهیم که اگر وعده کرد عمل کند
 و اگر عمل نکرد به اشتباه خود اصرار نورزد

گفت:ما  اسالمی  موتلفه  حزب  کل  دبیر 
زیادی  مانده  زمین  بر  قوانین  و  سیاست ها 
دولتی  و  کنیم  عمل  آن  به  باید  که  داریم 
و  کند  عمل  کرد  وعده  اگر  که  می خواهیم 
نورزد.  اصرار  خود  اشتباه  به  نکرد  عمل  اگر 
حبیبی اظهار کرد: انتخابات آینده نقش مهمی در حل مشکالت مردم 
در پاسخگویی به مطالبات آنها دارد. وعده های دولت در تعداد قابل 
توجهی از قلمروهای اعالم شده عملی نشده است لذا دغدغه مردم 

در انتخابات آینده موضوع کارآمدی است.

انداز  چشم  نوشت:  امارات  چاپ  نشنال 
اقتصادی و ژئوپلتیک، استراتژیک و نظامی 
ایران  دولت  برای   ۲۰17 سال  در  ایران 
تا  وضعیت  اما  رسد  می  نظر  به  درخشان 
زمانی که تنش های منطقه ای هنوز وجود 
دارد چندان مشخص نیست. در سال جدید، 
ای  منطقه  نفوذ  و  ایران  اقتصادی  وضعیت 
اش همچنین استقرار قدرت سخت و توسعه 

نظامی ایران احتماال تشدید خواهد شد. 
ورود  گذشته  سال  ای  هسته  توافق  از  بعد 

ایران به اقتصاد جهانی نیز افزایش بیشتری 
خواهد داشت. ایران دومین اقتصاد بزرگ در 
کشور  این   . آفریقاست  شمال  و  خاورمیانه 
امین   1۸ تریلیون   1.35 تقریبی  فروش  با 
دومین  کشور  این  دنیاست.  بزرگ  اقتصاد 
لحاظ جمعیت  از  از مصر  بعد  منطقه  کشور 
است و شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان 

است.جمعیت ایران ۸۲.۸ میلیون نفر است.
مالی  های  درآمد  افزایش  دیگر  عبارت  به 
ایران به تغییر قطب های بنیادین منطقه و 

که  انجامید.درحالی  خواهد  خارجی  سیاست 
درمورد  غربی  های  قدرت  دیگر  و  آمریکا 
در  ها  درگیری  دیگر  یا  سوریه  در  دخالت 
در  ایران  نمیرسند  نظر  به  مصمم  منطقه 
پررنگ  را  نظامی اش  نقش  احتماال  عوض 
تر خواهد کرد. این مساله به همکاری های 
ایران و روسیه قوت بخشیده و  استراتژیک 
منطقه  در  شان  اهداف  پیگیری  در  را  آنها 

مشتاق تر میکند.
و نقش  ایران  ای  نقوذ منطقه  زمانی که  تا 

از  تهران  است  اقزایش  به  رو  اش  نظامی 
ایجاد تعادل بین قوا در عراق و سوریه ویمن 
احتماال سر  ای  توافق هسته  توان است.  نا 
دولت  اگر  جتی  ماند  می  باقی  خود  جای 
جدید آمریکا با آن مشکل داشته باشد . دیگر 
کشورهای امضا کننده توافق به این قراداد 
هسته ای پایبند می مانند. کشورهای متععد 
با  تجارت  افزایش  آماده  مشتاقانه  اروپایی 

ایران به ویژه در حوزه نفت و گازند.
تنها تغییر محتمل، تعییر در مناسبات ایران 

تنش  افزایش  به  احتماال  که  آمریکاست  و 
بعید  این  اما  انجامید.  خواهد  گفتاری  های 
پیامدهایی در سطح  این تنش ها  است که 
اقتصادی  حتی  یا  استراتژیک   ، ژئوپلتیک 

دااشته و به منافع ایران آسیبی وارد کند.
زودی  به  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات 
برگزار خواهد شدو علی رغم انتقادات تندرو 
ها، اما هنوز مردم از روحانی حمایت میکنند 
به معنای دادن شانس دو  این به وضوح  و 

دوره ای شدن به اوست.

پیش بینی »نشنال«برای 2017 : تنش های لفظی با آمریکا افزایش پیدا می کند
روحانی رئیس جمهور می ماند / برجام پاره نمی شود

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

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

۲0 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        

091516153۲9

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  اجرایی شماره 950493 محکوم علیها خانم صدیقه مزیدی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 

170/153/525 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له عبدالرضا گنجی نژاد و غیره با وکالت خانم صدیقه زارع پور و پرداخت 
مبلغ 8/886/075 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 233 اصلی بخش 2 بیرجند به 
میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که حسب نظریه کارشناسی ارزش 3 دانگ از پالک فوق 150/000/000 ریال و توفیف 
سهم االرث محکوم علیها از باقیمانده پالک 232 و 234 اصلی که ارزش کل پالک فوق به مبلغ 900/000/000 ریال و ارزش سهم االرث 
محکوم علیها به مبلغ 225/000/000 ریال کارشناسی شده است ضمنا پالک های فوق واقع در خیابان حکیم نزاری- حکیم نزاری 4- 
جنب مسجد محمدیه پالک 23 و 25 می باشد که از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/10/28 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 940345 محکوم علیه آقای علی محمود آبادی محکوم است به پرداخت مبلغ 

259/963/043 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علیرضا خزاعی پور و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت با توجه به تعرفه اموال به شرح جدول ذیل در قبال قسمتی از محکوم به که به مبلغ 212/000/000 ریال کارشناسی 

شده است.
قیمت )ریال(شرح و مشخصاتنام ردیف

یک دستگاه هچر برای جوجه کشی شترمرغ سه سبده، تمام هچر1
اتومات، آماده به کار، ساخت شرکت ارحام ایرانیان

44/500/000

یک عدد دستگاه ستر برای تخم و جوجه کشی شتر مرغ از نوع 130 ستر2
عددی، تمام اتومات، آماده به کار، ساخت شرکت ارحام ایرانیان

119/500/000

شتر مرغ مولد 3
48/000/000دو راس شترمرغ مولد و سه راس جوجه شترمرغو جوجه شترمرغ

212/000/000جمع کل: دویست و دوازده میلیون ریال 

که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/10/27 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

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

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 -  3۲3۲00۲9 
تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4

  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: 3۲3۲4444 - 09157639۲00

تاالر پذیرایــی درویش 

دیدن فیلم هم رایگان شد
فلش 8 گیگ 15000 تومان

فلش 16 گیگ 20000 تومان
رم 8 گیگ 15000 تومان
رم 16 گیگ 2000 تومان

همراه با گارانتی مادام العمر
کرایه انواع باند برای مجالس

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

انجام خدمات پایان نامه: سرچ مقاله ، تجزیه و تحلیل آماری 
ویرایش تخصصی پایان نامه ، ترجمه متون انگلیسی ، پرینت و صحافی پایان نامه، 

تکثیر پرسشنامه  با نازل ترین قیمت 
کافیست قیمت را سوال کنید

چاپ دیجیتال حکمت

آدرس: خیابان معلم - داخل خیابان فردوسی      3۲43۲811

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک ، پارکینگی ، کرکره، 

سکوریت اتومات(
09303107002
09155614880



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده

  پیام شما

3
دوشنبه* 13 دی 1395 * شماره 3687

طرح تحول سالمت بار مالی سنگینی به سازمان های بیمه ای تحمیل کرده است
   

 مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: طرح تحول سالمت با افزایش ۴ تا ۵ برابری هزینه ها بار مالی بسیار سنگینی به سازمان های بیمه ای تحمیل کرده است.  فرزاد فیروزی  
در دیدار با نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی با ارایه گزارشی از وضعیت درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در استان خراسان جنوبی اظهار داشت: 
مجموعه سازمان تأمین اجتماعی ۴2 میلیون نفر بیمه شده از جمله بازنشسته، مستمری، مقرری بگیر را تحت پوشش دارد و خدمات و تعهدات کوتاه مدت و داز مدت مثل درمان را ارائه می دهد.

بررسی مشکالت  گلخانه داران بیرجندی در گفتگو با آوا   

دیدم  را  عزیز  همشهریان  از  یکی  پیام  سالم.   
که از شهرداری به خاطر ایجاد محل مخصوص 
نگهداری سگ های ولگرد تشکرکرده بود. سوالی 
که برای من پیش آمد این است که اگر شهرداری 
چنین محلی دارد چرا اینهمه سگ وحشی که دارند 
کم کم به یک گله تبدیل می شوند و شبها تا صبح 
در خیابان امیرکبیر امان ساکنین را بریده اند، به 

چشم ماموران شهرداری نمی آیند . 
91۵...9۴2
 چرا راهنمایی رانندگی چهارراه های حادثه  خیز 
... سه زمانه  انقالب ، صیاد و  رو مثل چهار راه 
باز  بهشتی  راه  چهار  مثل  باید  حتما   . کنه  نمی 

یکی کشته بشه؟
91۵...0۴۵
در روزنامه روز یکشنبه خبری خواندم در خصوص 
در  پلیس  به  کمک  جهت  سنج  دروغ  کیوسک 
فرودگاه،ای کاش از این دستگاهها برای سنجش 

دروغ مسوولین ما هم اختراع می شد
91۵...90۵
سالم با تشکر از آوا در پیگیری مشکالت حاشیه 
نشینی شهر . بر خالف تالش و زحمات زیادی که 
 بنیاد مسکن انقالب در حل مشکالت حاشیه نشینی
و   ) رقویی   ( شهر  جنوب  روستاهای  بخصوص 
سازی  شهر  و  راه  کل  اداره  متاسفانه   ، کشیده   ..
مشکالت زیادی را درست بر خالف بنیاد مسکن 
باعث  که  نموده  ایجاد  آنان  زحمات  با  مقابله  و 
سردرگمی اهالی شده . در صورتی که آوا آماده تهیه 

گزارش باشد با اطالعات کافی در خدمتیم . 
91۵...7۴2
  سالم خدمت شرکت محترم گاز خراسان جنوبی 
واقعا جای تاسف هست که خیابون امام رضا)ع( 
9 دستگرد توی این هوا سرد از نعمت گاز محروم 
باشه خیلی مراجعه کردیم گفتند تا آخر پاییز گاز 

کشی انجام می شه ولی متاسفانه ...  
91۵...96۵
با عرض سالم و خسته نباشید ، از مامورین محترم 
برخورد با سد معبر شهرداری عاجزانه تقاضا داریم 
برخورد جدی با عرضه کنندگان سبزی و میوه و 
دیگر مواد غذایی که به صورت کامال غیر بهداشتی 
روی آسفالت حتی روی خاک باغچه پیاده رو در 
ابتدای  بخصوص  اسالمی  جمهوری  خیابان 
بنمایند  است،  اسدی  راهی  سه  و  سرپوش  بازار 
که  محیط شهری  بهداشت  محترم  ماموران  از   .
وسواس زیادی در خصوص عرضه مواد غذایی در 
مغازه ها دارند نیز خواهش می کنیم  به این افراد 

دستفروش هم نگاهی بکنند.
91۵...329 
دیالیز  بخش  بیماران  از  من  آوا  سالم 
گوش  به  تو  خدا   رو  تو  هستم.   ... بیمارستان 
پول  بس  از  برسونید.  بیمارستان  مسوولین 
نو  کاشی  رو  کاشی  کند  می  خرج  بیهوده 
کن شیرین  آب  حال  به  فکری  چسبانند.   می 
بخش دیالیز بکنند اینقد فیلترهاش کثیف هست 

آدم دلش نمیشه آب بخوره.  
91۵...2۴1

کشت های  توسعه  برزجی-   عصمت    
گلخانه ای در راستای رشد بخش کشاورزی، 
اشتغال زایی  و  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
توجه  مورد  همواره  بیرجند  شهرستان  در 
این شهرستان  داران  گلخانه  اما  است  بوده 

با مشکالت عدیده ای روبرو هستند.
با توجه به بارندگی های اندک و گاه وبی گاه 
کمبود  و  گذشته  سال های  در  نامنظم  و 
از  یکی  امروزه  زیرزمینی،  آب  منابع 
توسعه  کشاورزی  حوزه  در  اساسی  نیازهای 
بستری  که  است  گلخانه ای  کشت های 
برای کشت سالم، فعالیت اقتصادی سودمند 
آب  مصرف  در  قابل توجه  صرفه جویی  و 

محسوب می شود.
از  بارها  بیرجند  شهرستان  مسئوالن  گرچه 
کشت گلخانه ای حمایت کرده اند اما وضعیت 
گلخانه ها در این شهرستان مناسب نیست و 
 گلخانه داران از عدم توجه به شدت گالیه مند 
هستند. نبود منابع مالی برای بازپرداخت اقساط 
به خارج  بانکی، صادرات نشدن محصوالت 
استان، عدم حمایت برای خرید مواد اولیه و 
بخشی  گلخانه ها  در بخش  جامع  بیمه  نبود 
است  بیرجند  در  داران  گلخانه  مشکالت  از 
ها  گلخانه  تعداد   که سبب شده جلوی رشد 

در شهرستان گرفته شود.
ناگفته پیداست که رونق بخش کشاورزی و 
تا  زرع  و  و  کشت  تولید  بستر  کردن  فراهم 
مؤثر  بیکاری  رقم  کاهش  در  زیادی  حدود 
است و بخش کشاورزی این ظرفیت را دارد 
به صورت  جوانان  از  کثیری  عده  برای  که 

مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند.

دود مشکالت گلخانه داران به چشم 
مردم می رود

یکی از گلخانه داران بیرجند در گفتگو با آوا 
عنوان کرد: تولید صیفی جات گلخانه ای در 
استان بدون حمایت است . بصیرت با اشاره 
به لزوم انجام مشاوره در بخش گلخانه ای 
هم  سم  و  کود  تخصیص  بخش  در  گفت: 

دچار مشکل هستیم.

پرداخت  باز  از  گلخانه داران  کرد:  بیان  وی  
و  داخلی  تنش  پر  و  نامناسب  بازار  و  اقساط 
از  خارج  به  محصوالت شان  نشدن  صادرات 

استان به شدت رنج می برند.
را  تولیدات  گلخانه  اینکه وجود  بیان  با  وی 
در  کرد:  اضافه  می دهد  افزایش  برابر   10
بیرجند  شهرستان  در  که  آبی  کم  شرایط 
کافی  حمایت  گلخانه داران  از  دارد  وجود 
نمی شود و قطعا دود مشکالت گلخانه داران 

به چشم مردم می رود.

محصوالت جیرفت و شیراز
 در سبد خرید مردم بیرجند

با  نیز  بیرجندی  داران  گلخانه  از  دیگر  یکی 
از  ای  گلخانه  محصوالت  ورود  به  اشاره 
بر  نظارتی  باید  کرد:  اظهار  و شیراز  جیرفت 
ورود این محصوالت به میدان بار باشد که می 
از  برای جلوگیری  طلبد مسئوالن مصوباتی 
 ورود محصوالت خارج استان داشته باشند . 
فعلی  وضع  در  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی   
قیمت  با  دیگر  شهرهای  از  محصوالت  که 
و کیفیت بسیار پایین وارد می شود ، محصول 
برخی  لطفی  کم  سایه  در  باید  بیرجند  خود 

مسئوالن نصیب دام و طیور شود. 

عدم ثبات بازار تهدید جدی
 برای گلخانه داران

یکی دیگر از فعاالن این بخش به خبرنگار 
به  توجه  با  موجود  های  گلخانه  گفت:  ما 
رسیدن  ثمر  به  و  شرایط  بودن  مطلوب 
محصوالت با کیفیت باال، هم برای مصرف 
از  صادرات  هم  و  شهرستان  این  در  کننده 

شرایط الزم برخوردار است.
وی همچنین عدم ثبات بازار، نبود امکانات و 
تأسیسات سردخانه ای و حمل و نقل، گرانی 
ناپایداری  و  تولید  نهاده های  حد  از  بیش 
گلخانه  مشکالت  ترین  عمده  از  را  صادرات 
داران عنوان کرد و گفت: با سازماندهی مطلوب 
به راحتی می توان با محصوالت گلخانه ای 

بازارهای روز را در اختیار گرفت.
وی معتقد است که در برخی از استان ها در 
خصوص مشکالت گلخانه ای حتی نمایندگان 
مجلس ورود پیدا کرده و مصوبه در مجلس 
می دهند اما در بیرجند این صنف از هرگونه 

حمایتی بی نصیب است. 

70 درصد فروش میدان بار
 از محصول استان است

مسئول میدان بار بیرجند نیز با این توضیح 
از  بار  میدان  فروش  درصد   70 تا   60 که 
 محصوالت خود استان است اضافه می کند: 
100 درصد خیار تولیدی گلخانه ها توسط 
ایام  در  مگر  شود  می  خریداری  بار  میدان 
شهرهای  از  باشد  کمتر  تولید  که  خاص 

دیگر وارد می کنیم .

بیرجند  بار  میدان  خرید  اولویت  حیدری 
کند می  عنوان  استان  خود  محصوالت   را 

 و می افزاید: در برخی موارد که محصوالت 
گلخانه ای دچار آفت شده و کیفتی نداشته 

نتوانسته ایم خریداری کنیم. 
های  قیمت  اختالف  به  همچنین  وی 
از  خارج  محصوالت  و  استان  محصوالت 
وقتی  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  استان 
خریدار این تفاوت قیمت را می بیند ترجیح 
می دهد که محصول ارزانتر را خرید کند. 

یک مسئول در جهاد کشاورزی بیرجند نیز 
ضمن تاکید بر تشکیل اتحادیه و یا تعاونی 
تمام  شد:  آور  یاد  داران  گلخانه  عرصه  در 

این  تشکیل  از  پس  شده  مطرح  مشکالت 
اتحادیه قابل پیگیری و حل و فصل است. 
اقدامات  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  داوری 
در  هم  و  بیرجند  در  هم  ای  مشاوره 
جهاد  وظیفه  افزود:  گیرد  می  انجام  مشهد 
نیست ولی  بار  بر میدان  نظارت  کشاورزی 
به صورت معمول در جلسات این مشکالت 

مطرح و درخواست رسیدگی می کنیم. 
از  داران  گلخانه  که  توصیه  این  با  وی 
تنوع  ایجاد  به سمت  کشت تک محصولی 
در محصوالت بروند گفت: باید شرایط بازار 

را در زمان کشت مد نظر قرار دهند. 

گلخانه داران از تسهیالت
 کم بهره غافل نشوند

کشاورزی  جهاد  مدیریت  باغبانی  مسئول 
اتحادیه  کرد:  اضافه  بیرجند  شهرستان 
شد  خواهد  فعال  زودی  به  داران  گلخانه 
که امید است با تشکیل این اتحادیه بتوان 

مشکالت موجود را حل کرد. 
های  طرح  تسهیالت  خصوص  در  داوری 
گلخانه ای نیز گفت: هم اکنون تسهیالت 
کم بهره و بلند مدت ارایه می شود که با 
ماهه   8۴ بازپرداخت  و  درصد   12/۵ سود 
فراهم  کننده  تولید  برای  خوبی  شرایط 
و  تفکیک  همچنین  وی  است.  نموده 
برای  راهکاری  را  محصوالت  بندی  بسته 
با  همچنین  افزود:  و  دانست  بهتر  فروش 
توان  می  داران  گلخانه  اتحادیه  تشکیل 
های  استان  در  بازاریابی  برای  اقداماتی 

انجام داد.  نیز  همجوار 
فروش  برای  معتبر  برند  یک  ایجاد  وی 
برای  دیگر  راهکار  را  گلخانه  محصوالت 
این  گفت:  و  کرد  عنوان  مشکالت  حل 
پیگیری  قابل  اتحادیه  طریق  از  نیز  مهم 

بود.  خواهد 
در  گلخانه  ۵ هکتار  از وجود  پایان  در  وی 
این  افزود:  و  داد  خبر  بیرجند  شهرستان 
تولید  تن محصول   767 ها ساالنه  گلخانه 

و روانه بازار می کنند. 

 تشکیل اتحادیه ، نوشداروی گلخانه های بیرجند 
چهارشنبه بازار بین المللی

 با سالم به مدیریت محترم و همکاران سخت کوش
در خصوص  دانم  آنجا که می  از   ، آوا  روزنامه   
حساس  آن  پیرامون  رویدادهای  و  شهر  حیثیت 
مسووالن  شاید  دانم  می  که  آنجا  از  و  هستید 
اند نیفتاده  فکر  این  به  هنوز  هم   محترم 
مثال  نمایشگاه  در خصوص  را  موردی   خواستم 

بین المللی بیرجند خدمت شما عرض نمایم .
 همانطور که می دانید به دلیل ضعف زیرساخت های
فراغت  اوقات  و  اجتماعی  نشاط  بحث  در  جامعه 
ما مردم بیرجند از کوچکترین فضایی که بتوانیم 
وقتمان را در آن صرف کنیم استقبال می کنیم اما 
همین فضا می تواند محلی سودمند برای جامعه 
باعث شرمندگی یک شهر  گاهی  گاه  یا  و  باشد 
فرهنگی . هفته گذشته بر خالف میل باطنی و به 
اصرار خانواده برای بازدید از آنجا مراجعه نمودم  . 
در بنر ورودی اسم نمایشگاه را غذای سالم و ... 
بود و جای شما خالی به محض ورد به سالن ها 
یک چهارشنبه بازار مسقف و به مراتب بی برنامه 
تر از آنچه که در خیابان بهشتی است را دیدم  .  
فریادهای » بدو بدو تمام شد« ، » سه تا صد تومن 
« و » آتش زدم به مالم و ... « جای پیام های 
. وضعیت  بود  گرفته  را  نمایشگاه  آوای  فرهنگی 
اسفبار غرفه ها و همچنین ترکیب ناهمگون آن و 
حضور بیمه و ماست و گردو و لباس و گلدان در 
 کنار هم نوعی تمسخر مردم به حساب می آمد .
خواستم از طریق آوا از مدیرکل صنعت و معدن 
و تجارت بپرسم مگر نمایشگاه بخش خصوصی 
است که شما هیچ نظارتی بر عملکرد آن ندارید و 
اگر هم خصوصی هست اعطای زمین و امتیازات 
ویژه به آن طی سال های گذشته به چه معناست   

لطفا این وضع اسفبار را اصالح کنید ؟

با سالم به مسوولین  رفتم معاینه فنی ماشین پراید  
پارسال 11 هزار تومان بود و امسال 22 هزارتومان. 
درست در یک سال صد در صد افزایش. در صورتی 
که، حقوق منه بازنشسته حدود 12 درصد افزایش 
بازرسی و  بیاورم؟ سازمان  از کجا  را  بقیه  داشته، 

تعزیرات کجایند جوابگو باشند؟
091۵...۴1۵
جهان  الزمه   که  بشر  قانون  به  توجه  باسالم.با 
به  بستگی  هم  برف  نیامدن  دلیل  است  مادی 
اعمال ما مردم دارد.اگرما اعمال خوب انجام دهیم 
و جوانان عزیز تجدید نظر در اعمال خود بکنند. 
خدا رحمتش را بر ما نازل می کند. از همشهریان 

معزز می خواهم برای بارش برف دعا کنند.
910...292

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

لولــه بازکنــی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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  

چای گلین 16000 تومان
چای گلستان 17000 تومان

روغن 5 کیلویی ورامین 22000 تومان
قند 17000 تومان
شکر 2800 تومان

پودر ماشینی سافتلن 2500 تومان
دستمال کاغذی 300 برگ 1250تومان

دستمال دوقلو توالت 1250 تومان

تن ماهی 180گرمی 3660 تومان
پوشک نیستا بی بی معمولی 6500 

تومان
پوشک نیستا بی بی دو قلو 20000 

تومان
 پوشک مولفیکس معمولی 8000 تومان
پوشک مولفیکس دوقلو 24000 تومان
شکالت زنجبیلی کیلویی 9000 تومان

ارزانی را با ما تجربه کنید         اجناس جزئی به قیمت کلی

آدرس: فلکه طالقانی- روبروی دادگستری کل 09151603194 

 پخش مواد غذایی مروارید
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  آقا ِدنگ ِدنگ، بی بی خیک خیک : یعنی آقا کم کم جمع و ذخیره می کند ولی خانم زیادتر از حّد معمول مصرف می کند.

پِیزي اُو نِديده : )تحت اللفظي: پوزش آب ندیده(. کنایه از اینكه هرگز صورتش را نشسته است.

یادداشت طنز

فصل امتحانات

عصربانک- به مناسبت 
فرارسیدن ایام امتحانات 
دانشگاه ها، امروز تصمیم 
گرفتیم چند مسئله مهم را پیرامون امتحانات که 
به عنوان یک معضل هم می توان به آنها نگاه 
کرد بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که 

این عبارات واقعا چه معنایی می دهند:

فرجه چیست؟

همانطور که قبل از ذبح به گوسفند آب می دهند، 
به دانشجو هم قبل از امتحانات فرصتی می دهند 
تا برای خودش خوش باشد. دانشجو در ابتدای 
شروع فرجه کمی  جزوه ها را نگاه می کند و بعد 
از نا امیدی همچون فردی که به او گفته اند تا دو 
ماه دیگر می میری برو هر کاری که می خواهی 
دیدن  از  )اعم  لذت جویی  هیچگونه  از  بكن، 
بعضی  زمستانی  در حد خواب  خوابیدن  فیلم ، 
حیوانات دوست داشتنی، انجام بازی کامپیوتری 
به صورت نان استاپ و...( دریغ ننموده و خود 
را به درجه فنای فی الفرجه می رساند. بطور کلی 
می توان گفت آن میزانی که دانشجویان ما در 
ایام فرجه لذت جویی می کنند، میلیاردر آمریكایی 
در تفریحاتش نمی کند. ولی به نظرم همین که 
دانشجو در این ایام جلوی خودش را می گیرد و 

معتاد نمی شود جای تقدیر دارد.

شب امتحان چیست؟

شب امتحان از جمله شب های معنوی است 
که موجب نزدیكی دانشجو با خداوند از طریق 
التماس و تضرع به درگاه الهی می شود. شب 
شكوفا  و  ظرفیت ها  شدن  آزاد  شب  امتحان، 
شدن استعداد دانشجویان است. خیلی از این 
دانشجویان بعد از تجربه شب امتحان و مشاهده 
توانایی های خود در زمینه تقلب نویسی، مسیر 
کم  دست  االن  و  شد  عوض  زندگی شان 
رمان  توانسته اند  که  داریم  دانشجو   250
و  بنویسند  برنج  دانه  یک  روی  را  بینوایان 

نام خود را در گینس به ثبت برسانند.
یكی دیگر از ویژگی های شب امتحان این است 
که دانشجو به طرز عجیبی به هر چیزی غیر 
از درس عالقه پیدا می کند. در پاره ای از موارد 
دیده شده که دانشجو با کتاب باز در حالی که 
چشمانش را برای دقت بیشتر تنگ کرده به 

مستنِد آبزیان آب شور می نگرد. 
با  است  خراب  حالشان  خیلی  که  بعضی ها 
تقصیری  البته  می شوند.  جذب  هم   20:30
می آورند  فشار  آنقدر  درس ها  گاهی  ندارند. 
از آن به سخنرانی بعضی  که آدم برای فرار 

شاعران جدیدو نوپا هم چنگ می اندازد.

مراقب کیست؟

مراقب کسی است که در کودکی توجهات الزم 
به او نشده و غالباً در نقش تیر دروازه در گل 
کوچیک مورد استفاده قرار می گرفته. او از کودکی 
او  به  تا همه  باشد  دوست داشت میتی کومان 
احترام بگذارند و به محض بردن اسمش به خاک 
بیفتند. ولی از آنجایی که هر چه می دوید به جایی 
نمی رسید، بیشتر کاراکتر زمبه را در یادها تداعی 
می کرد. مراقب بعد از سپری کردن دوران کودکی 
به مرحله ای رسید که برای تیر دروازه شدن 
کمی بزرگ بود، به همین دلیل از او به عنوان 
افراد استفاده  گاز اشک آور برای متفرق کردن 
می کردند. چون بنده خدا هر جا پا می گذاشت، 
می گفتند اه باز این پسره اومد و پراکنده می شدند. 
همه اینها باعث شده تا تمام عقده های فروخورده 
مراقب در جلسه امتحان ظهور پیدا کند و مراقب 
همچون عقابی تیزبین دانشجویان را تحت نظر 
داشته باشد و خود را در حد ناظر سازمان ملل 
جدی بگیرد. وی معمواًل با گفتن »ورقه ات رو 
درست بگیر«، »گوشیتو بذار تو جیبت«، »میام 
پاره می کنما« و »دیگه وقتی نمونده« )به صورت 
کاذبانه!( سعی در ارضای روحی-روانی خود دارد. 
پس بیایید با مراقب مهربان باشیم، با او نجنگیم 
و به تهدیداتش احترام بگذاریم. باور کنید هرکس 
جای او بود با آن حجم از آسیب های روحی تا 
االن قاتل زنجیره ای شده بود ولی او نجیبانه به 

شغل شریف کارمندی رضایت داده است.

استاد کیست؟

از آنجایی که دوستان در زمان نوشتن این متن از 
گوشه و کنار به بنده اشاره می کنند که دیگر جایی 
برای مطالب بقیه همكاران باقی نمانده به همین 
مقدار کفایت می کنم که استاد همان موجودی 
است که سر جلسه امتحان حاضر می شود و در 
حالی که لبخندی سادیستیک بر لب دارد با گفتن 
»اینا همه اش تو جزوه بود« و »از این ساده تر 
خنگی  و  درماندگی  عجز،  از  نداشت«  امكان 

دانشجویان لذت می برد ...«
صرفاً جهت اطالع : این مطلب فقط جنبه طنز دارد.

داستان طنز

مغازه  یک  به  مردی 
فروش حیوانات رفت و 
طوطی  یک  درخواست 
کرد. صاحب فروشگاه به 
سه طوطی خوش چهره 

اشاره کرد و گفت: طوطی سمت چپ 500 دالر 
است. مشتری: چرا این طوطی اینقدر گران است؟ 
انجام  توانایی  طوطی  این  فروشگاه:  صاحب 
تحقیقات علمی و فنی را دارد. مشتری: قیمت 
طوطی وسطی چقدر است؟  صاحب فروشگاه: 
طوطی وسطی ۱000 دالر است. برای اینكه این 
طوطی توانایی نوشتن مقاله ای که در هر مسابقه 
ای پیروز شود را دارد. و سرانجام مشتری از طوطی 
سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت:   ۴000 
دالر. مشتری: این طوطی چه کاری می تواند 
انجام دهد؟ صاحب فروشگاه جواب داد: صادقانه 
بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم، ولی دو 

طوطی دیگر او را مدیر صدا می زنند ... !

موضوع انشاء: اینترنت چیست؟
پارس-  با نام و یاد خدا انشای خود را آغاز 
می کنم. معلم به ما گفت در مورد اینترنت 
بنویسیم. من از اینترنت خیلی خیلی خیلی 
سرم می شود و در آن واردم. اینم بگم که ما 

در خانه مان اینترنت پرسرعت داریم.
بسیار  بسیار  بسیار  های  کاربرد  اینترنت 
خواهر  و  برادر  بابا،  مامان،  دارد.  فراوانی 
کنند.  می  استفاده  خیلی  اینترنت  از  من 
نشیند  می  اینترنت  پای  برادرم  وقت  هر 
به کامپیوتر  همه اش مواظب است کسی 
حریم  به  خیلی  خیلی  و  نشود  نزدیک 

من  به  وقت  هیچ  دارد.  اعتقاد  خصوصی 
می  کند،  می  کار  چه  که  دهد  نمی  یاد 

گوید بزرگ می شوی یاد می گیری.
مختلف  های  سایت  به  اش  همه  خواهرم 
سر می زند و موقعی که پشت کامپیوتر می 
نشیند که تحقیقات دانشگاهی اش را انجام 
دهد یه حرف هایی می زند که نمی شود در 
انشای نوشت اما همه اش به سرعت اینترنت 

مربوط می شود.
ولی هر وقت  داریم  پرسرعت  اینترنت  ما 
مورد عالقه  باشگاه  به سایت  می خواهم 

آخر  کنم،  صبر  مدتها  باید  سربزنم  ام 
برادرم  دهد  پیغام خطا می  پشت سر هم 
با  و  است  سرعت  به  مربوط  گوید  می 

چراغ نفتی کار می کند.
من نمی دانم حاال که برق آمده چرا کاری 

نمی کنند اینترنت هم برقی شود.
خواهرم می گوید کابل با کشتی قطع شده 
و دارند تعمیر می کنند. کاش این کشتی ها 
می فهمیدند ما کار داریم قبض آب، برق، 
گاز تلفن و ...  باید اینترنتی پرداخت شود. 
و  کنند  می  نام  ثبت  اینترنتی  ها  دانشگاه 

تازگی هر کاری می خواهی بكنی می گن 
از طریق سایتمان انجام دهید، اما نمی شود.

گردن  به  ها  تقصیر  همه  گوید  می  پدرم 
فاتحه  بیفتد  راه  اگر  و  است  ملی  اینترنت 
اینترنت خوانده است. من نمی دانم اینترنت 
ملی یعنی چه اما می دانم مردن چیز بدی 
است خدا کند اینترنت نمیرد وگرنه من دیگر 
نمی توانم بازی کنم و کارهای مهم زندگی 

ام را انجام دهم.
این بود انشای من. راستی اگر سوالی داشتید 

در مورد اینترنت حتماً از من بپرسید.

 

کاریکاتور نسخه تلگرام و ... در قديم !  -  امین جمقاب عکس از گوش چپ خود جواد طريقی اکبرپور 
برای جواب دادن به موبایل استفاده کنید!

داده نما: آوای خراسان جنوبی

چگونه خبر بد را اطالع دهیم؟
تبیان- مردی جوان در راهروی بیمارستان ایستاده، 
نگران و مضطرب. در انتهای کادر در بزرگی دیده 
می شود با تابلوی اتاق عمل. چند لحظه بعد در اتاق 
باز و دکتر جراح  از آن خارج می شود. مرد نفسش 
را در سینه حبس می کند. دکتر: واقعاً متاسفم، ما 
تمام تالش خودمون رو کردیم تا همسرتون رو 

نجات بدیم. اما به علت شدت ضربه نخاع قطع و 
همسرتون برای همیشه فلج شده. ما ناچار شدیم 
هر دو پا رو قطع کنیم، چشم چپ رو هم تخلیه 
کردیم ... باید تا آخر عمر ازش پرستاری کنی، با 
باهاش  بدی،  روش های مخصوص بهش غذا 
صحبت کنی و ... اون حتی نمی تونه حرف بزنه، 

چون حنجره اش آسیب دیده ... با شنیدن صحبتهای 
دکتر، به تدریج بدن مرد شل می شود، به دیوار تكیه 
می دهد. سرش گیج می رود و چشمانش سیاهی 
می رود. با دیدن این عكس العمل، دکتر لبخندی می 
زند و دستش را روی شانه مرد می گذارد و می گوید: 

هه! شوخی کردم ... زنت همون اولش ُمرد.

می دانید که ...
خنديدن قند خون شما را پايین 
می آورد؟!  زیرا عضالتی که از آنها 
برای خندیدن استفاده می کنیم برای 

دریافت انرژی، قند خون را مصرف می 
کنند واز ابتال به دیابت، چاقی و برخی 

سرطان ها جلوگیری میكند.

مجادله در ادبیات بر سر یک خال !

حافظ
اگر آن ترک شیرازي بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صائب تبريزي
اگر آن ترک شیرازي بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنكس چیز مي بخشد ز مال خویش مي بخشد
نه چون حافظ که مي بخشد سمرقند و بخارا را

شهريار
اگر آن ترک شیرازي بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را

هر آنكس چیز مي بخشد بسان مرد مي بخشد
نه چون صائب که مي بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور مي بخشند

نه بر آن ترک شیرازي که برده جمله دلها را

محمد عیادزاده
اگر آن ترک شیرازي بدست آرد دل ما را

خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورد دنیا را
نه جان و روح مي بخشم نه امالک بخارا را
مگر بنگاه امالکم؟چه معني دارد این کارا؟
و خال هندویش دیگر ندارد ارزشي اصاًل

که با جراحي صورت عمل کردند خال ها را
نه حافظ داد امالکي، نه صائب دست و پا ها را

فقط مي خواستند این ها، بگیرند وقت ما ها را ... !!!
* مرضیه اوجی

 در حاشیه 
دوستی های فضای مجازی

تحقیقات نشان میدهند صحبت کردن با گوش راست باعث 
می شود امواج موبایل مستقیما روی مغز تاثیر بگذارند و دستگاه 

شنوایی فرد آسیب وارد شود!

کار خوب اتفاقی نیست

مجری تورهای بازنشستگان کشوری

شرکت سفر کارت ملی    تـور قشـم 5 روزه
خدمات: اتوبوس- هتل -  3 نوبت گشت - صبحانه ، نهار

آژانس جلوه - خیابان طالقانی
32227770 - 32228880 

پرداختی سفر کارت ملی: 300/000 تومان
 بازنشستگان محترم و یک نفر همراه فقط 188/000 تومان
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درس هایی از دیوید راکفلر پیرترین میلیاردر جهان

دوشنبه *13 دی  1395 * شماره 3687

آیه روز  

و در حقيقت به موسى وحى كرديم كه بندگانم را شبانه ببر و راهى خشك در دريا براى آنان باز كن 
كه نه از فرارسيدن ]دشمن[ بترسى و نه ]از غرق  شدن[ بيمناك باشى. سوره طه، آيه 77

حدیث روز  

شما را به پرهيزكارى و ترس از خدا و ادامه تفّكر و انديشه سفارش مىكنم، زيرا كه تفّكر و انديشه، پدر و 
مادر تمام خيرات است. امام حسن مجتبى )عليه السالم(

تا چشمه نجوشيد سرازير نشد
در ذهن تو رودخانه تصوير نشد

با حرف زدن كسي به جايي نرسيد
با گفتن نان هيچ كسي سير نشد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

ديويد راكفلر تقريبا كل فعاليت هاى توليدي را 
در سه پااليشگاه عظيم كه بسيار سودده تر از 

تاسيسات كوچك بودند، متمركز كرد.
اقتصاددان  آلفرد دى، چندلر،  بعد  ده ها سال 
دانشگاه هاروارد، به اين نتيجه رسيد كه اقدام 
مذكور سود راكفلر را دو برابر كرد و پايه هاى 
يكى از بزرگ ترين شركت ها در تاريخ صنعت 

را بنا نهاد.
راكفلر، بزرگ ترين ميلياردر جهان، در جشن 
مجله  با  گفت وگويى  سالگى اش   ۱۰۰ تولد 
گفت وگو  آن  در  كه  داده  انجام  فوربس 
طى  كه  را  اش  زندگى  مهم  درس هاى 
بيان  ۱۰۰ سال زندگى به دست آورده است، 
مهم  درس  تا ۹  باشيد  همراه  ما  با  مى كند. 

زندگى از پيرترين ميلياردر جهان را بدانيد.
پيرترين  از  زندگى  مهم  درس   ۹ ادامه  در 

ميلياردر جهان آمده است:

۱.سود همیشه مهم است
دنياى  در  چه  و  شخصى  زندگى  در  چه 

و  سود  آوردن  به دست  همواره  تجارت، 
منافع است كه باعث اشتغال، ثروت و قدرت 

بخشيدن به افراد مى شود. 
را  جامعه  كه  است  سود  به  توجه  واقع  در 
كه هيچ سيستم  رشد مى رساند  از  جايى  به 
اقتصادى و سياسى ديگرى نمى تواند به آن 
درجه از قدرت برسد، اما در كنار سود، ۲ چيز 
ديگر است كه باعث مى شود هزينه سنگينى 

را بابت آن بپردازيد.
 روزى يك مشاور خانواده به من گفت طالق 
گرفتن و وارد سياست شدن ۲ انتخابى است 
بنابراين  شد.  خواهد  تمام  گران  برايت  كه 
كار   ۲ اين  نپردازيد  هزينه  مى خواهيد   اگر 

را انجام ندهيد.

۲.تا آنجایی که می توانید 
از محل کارتان دور شوید

من در طول زندگى ام، حدود ۵ ميليون مايل 
به  حدودا  كه  كردم  طى  را  هوايى  مسافت 
اين  در  دنياست.  دور  گشتن  بار   ۲۰۰ اندازه 

كردم.  مسافرت  دنيا  كشور   ۱۰۳ به  سفرها 
خارج  كارتان  محل  از  مى توانيد  كه  آنجا  تا 
تنها  غذايى  وعده  صد  يك بار  من  شويد. 
براى جور شدن يك مالقات تجارتى صرف 
كردم و هزارها تماس تلفنى و قرار مالقات با 

مشتريانم داشتم.

۳.اعتماد؛ رمز موفقیت
انجمن هاى  بزرگ ترين  دارم  عقيده  من 
و  درك  اعتماد،  برپايه  دنيا  موفق  تجارى 
ويژگى ها  اين  شده اند.  پايه ريزى  وفادارى 
نزديك  دوستى  يك  خصوصيات  از  دقيقا 

شخصى است.

۴.به نظر دیگران اهمیت ندهید
بعضى افراد تا حدودى بدبين و شكاك هستند. 
گاهى اوقات آنها تصور مى كنند كه هر چيزى 
و  اسم  نتيجه  در  آورده ايد  به دست  شما  كه 
رسمى است كه داشته ايد و اهميتى نمى دهند 
از  مرحله  اين  به  رسيدن  براى  شما  كه 

پيشرفت تالش كرده ايد. در مقابل اين گروه 
از افراد بى توجه باشيد.

۵.تضاد جذابیت می آورد
كنار  بودن  از  همسرم  و  من  اينكه  وجود  با 
ما  از  هركدام  اما  مى بريم  لذت  يكديگر 
سرگرمى ها و عاليق مخصوص به خودمان 
را داريم كه آنها را به صورت مستقل دنبال 
شاد  و  بلندمدت  ازدواج  راز  اين  مى كنيم. 
ماست. همواره براى خود سرگرمى اى داشته 

باشيد كه خود را با آن مشغول كنيد.

۶.پدر شدن زندگی را متفاوت می کند
پدر شدن چشم انداز جديدى را در زندگى تان 
با  مرا  شدن  پدر  آورد.  خواهد  وجود  به 
كمبودهايى كه داشتم، آشنا كرد. اين تجربه 
باعث شد نسبت به خصوصيات ذاتى پدرم و 
محدوديت هايى كه برايم مى گذاشت احساس 
هم دردى بيشترى داشته باشم و او را بهتر از 
گذشته درك كنم. تا آنجايى كه در توان تان 

است بيشترين كارى را كه مى توانيد به عنوان 
يك پدر بر عهده بگيريد، انجام دهيد.

۷.یک معلم خوب بیابید
علت اصلى عالقه وافرم به تاريخ را مديون 
معلم كالس ششم خانم »المينا لوك« هستم. 
برايم  به وضوح  را  بود كه گذشته  او  درواقع 

زنده كرد.

۸.تاسف نخورید
نه  به پدرم و  نه نسبت  پدربزرگ من هرگز 

نسبت به نوه هايش تاسف نخورد.

۹.برای خودتان سرگرمی بسازید
وقتى جوان بودم فكر مى كردم يك واحد در 
به  آن  در  كه  گذراندم  زيست شناسى  رشته 
انواع سوسك ها عالقه مند شدم. از آن به بعد 
هميشه با خودم يك ظرف شيشه اى داشتم 
آن  داخل  را  مورد عالقه ام  كه سوسك هاى 

قرار مى دادم.

عارفانه روز

حالمان بهتر مى شود،  روحيه مان شاداب تر 
و قوى تر مى شود و زندگى زيبا تر مى شود 
به شرطى كه يادمان نرود ، جز خودمان براى 

ديگران هم آرزوى خوب داشته باشيم.

بيشتر بخند زودتر بيدار شو كارهاى مفيد انجام 
بده عادت هاى بدتو ترك كن آدم هاى منفى 

را دنبال نكن خاطره هاى خوب بساز 
قدر چيزهاى كوچيك بدون 

استيو جابز: من به كارهاي بسيارى كه انجام 
نداده ام هم افتخار مى كنم. راز موفقيت اپل 

همين است: ما وقت خود را در كارهايي
 كه نبايد انجام دهيم تلف نكرديم.

وقتى دارى باال ميرى مهربان باش و فروتن، 
چون وقتى كه دارى سقوط مى كنى

 از  كنار همين آدمها رد ميشى
 پله هاى خوشبختى تان پر گل

معلمى به دامش آموزانش گفت: گوش كنيد، مثالى 
مى زنم ، دو مرد - پيش من مى آيند. يكى تميز 
وديگرى كثيف من به آن ها پيشنهاد مى كنم حمام 
كنند.شما فكر مى كنيد ، كدام يك اين كار را انجام 
دهند ؟هردو شاگرد يك زبان جواب دادند : خوب 
مسلما كثيفه !معلم گفت : نه، تميزه . چون او به 
حمام كردن عادت كرده و كثيفه قدرآن را نمى داند.
پس چه كسى حمام مى كند؟حاال مى گويند: تميزه 
! معلم جواب داد : نه، كثيفه، چون او به حمام احتياج 
دارد وباز پرسيد: خوب، پس كداميك از مهمانان من 
حمام مى كنند؟يك بار ديگر شاگردها گفتند : كثيفه 
!معلم دوباره گفت : اما نه ، البته كه هر دو ! تميزه به 
حمام عادت دارد وكثيفه به حمام احتياج دارد. خوب 

باالخره كى حمام مى گيرد ؟
بچه ها با سر درگمى جواب دادند : هر دو !

معلم بار ديگر توضيح مى دهد : نه ، هيچ كدام ! 
چون كثيفه به حمام عادت ندارد و تميزه هم نيازى 
به حمام كردن ندارد!شاگردان با اعتراض گفتند : بله 
درسته ، ولى ما چطور مى توانيم تشخيص دهيم 
؟هر بار شما يك چيزى را مى گوييد و هر دفعه 
هم درست است.  معلم در پاسخ گفت : خوب پس 
متوجه شديد ، اين يعنى: منطق !و از ديدگاه هر كس 

متفاوت است

نگرش

روش مطالعه مناسب برای شب امتحان 

 دلهره هاى پايان سال تحصيلى كه دانش آموزان 
را گرفتار مى كند نيز بيشتر مى شود. 

آموزان  دانش  آموزشى  مشكالت  بيشتر  علت   
ذهنى  و  فكرى  نيروى  از  استفاده صحيح  عدم 
است. مهمترين دليل كه باعث مى شود مطالب 
درسى در زمان برگزارى امتحانات به فراموشى 
است.  ذهن  حضور  داشتن  عدم  شود،  سپرده 
يك  همراه  به  ذهن  نيروى  از  صحيح  استفاده 
برنامه ريزى متناسب و دقيق و به كارگيرى قواعد 
اصولى حين مطالعه از مهم ترين عوامل در به 
 خاطر سپردن مفاهيم و نهايتاً موفقيت دانش آموز 

در امتحانات است.
 اما اينكه چطور مطالعه كنيم، اولين سئوالى است 
كه دانش آموزان در كالس هاى يادگيرى روش 
هاى آموزشى مى پرسند. قدم اول براى مطالعه 
درس هاى امتحانى، تنظيم برنامه درسى است. 
درس خواندن نيز همانند ديگر مسائل مهم زندگى 

به برنامه ريزى و تنظيم و دقت نياز دارد. 
برنامه ريزى به شما كمك مى كند كه استفاده 
مفيدترى از مدت زمانى كه در اختيار داريد بكنيد 
و انرژى ذهنى تان را بيهوده هدر ندهيد. برنامه 
ريزى را با يك هدف آغاز كنيد. مثاًل تعيين كنيد 
كه در مدت زمانى كه تا شروع امتحانات در پيش 
همه  از  بيش  را  درسى  چه  خواهيد  مى  داريد، 
مطالعه كنيد و يا در چه درسى ضعيف هستيد كه 
بايد بيشتر روى آن تمركز كنيد. به اين توجه نكنيد 
كه چون استعداد زيادى در بعضى از درس ها مثاًل 

رياضى نداريد، وقت گذاشتن بى فايده است

                        

افقي: ۱- گلى زيبا - حالتى از 
روشنايى چراغ جلو خودرو - نفى 
عرب ۲- در دوره صفوى مكانى 
و  جوشانده  انواع   تهيه  براى 
در  اصطالحى   - بود  شربت 
بودن  برابر   -۳ كشتى  ورزش 
صدمه   -4 عاشق   - معطر   -
خوشحال   - دربردارنده   -
پاك   - نافرمان  و  سركش   -۵
كننده - واحد اندازه گيرى توان 
الكتريكى 6- امر به رفتن دارد - 
آفريقايى  كشور   - آموختن  ادب 
در همسايگى تانزانيا 7 - روزى 
دهنده - تغيير شكل بعد از دوره 
پول   - دوزيستان  در  جنينى 
بيمارى پوستى  نوعى  ژاپن  8- 
پسر  قرآن-  سوره  چهارمين   -
هواپيماى   -۹ نوح)ع(  حضرت 
خارج   - عينى   - السير  سريع 
ريز  درون  غدد  وسيله  به   -۱۰
دان  رياضى   - شود  مى  توليد 
سوئيسى - بلى ۱۱- آهار زده - 
محله - كليساى قديمى اصفهان 
راه   - ژرف   - بلندپايگان   -۱۲
ميانبر! ۱۳- همتا - دانش ذاتى - 
الستيك يدكى ۱4- از پيامبران 
و  كردن  اطاعت   - بنىاسرائيل 
تسليم شدن ۱۵ - پيشوندى منفى 
نقشى   - متخصص  دستيار   -

براى قالى.

عمودي: ۱- نهمين ماه ميالدى 
- شبكه استانى سيماى چهارمحال 
محور  در  پلى   -۲ بختيارى  و 
سوادكوه - دستگاهى براى انجام 
 واكنش هاى هسته اى - دارو ۳ - 
ستاره اى كم نور در دب اكبر - 
داستانى  جنبه  داراى   - گنجينه 
 - ايستادن  برپا   - شنونده    -4
آبشار   -۵ معلولى  و  علت  رابطه 
دوقلوى ديدنى گرگان - خدايى - 
گاهى دل هم مى زند! 6 - واحد 
افسر   - افزار  نوشت  از   - سيگار 
باران  اروپايى 7-  ارتش  در  ارشد 
تند و شديد - چوبدستى - حيات 

نام   - فرانسوى  خودروى   -  8
قديم مازندران - پرستار ۹- چهارپا 
- سكوى شيرجه - عيدانه ۱۰-  
 - سامى  زبانهاى  شاخه  از  زبانى 
اندازه صداى هر سيستم صوتى- 
تكرار حرفى ۱۱- مفلوج - جشن 
گالبى   -  ۱۲ مشاور   - ازدواج 
پايان  از  برگشتن - دوره پس   -
نوعى   -۱۳ بيمارى  حاد  حمله 
پارچه ابريشمى - لباس رسمى و 
تشريفاتى - سال گذشته ۱4 - هر 
طبقه از ديوار گلى - ويراستار - 
زعفران ۱۵ - باغ درخت خرما - 

شخص دقيق و باريك بين.
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ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

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

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

تجربه کنید.   09158668002

پیمانکاری آذر نوید      
اجرای گرانولیت نما

دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

 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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به دو نفر خانم آشنا به کامپیوتر با روابط 
عمومی مطلوب برای کار در دفتر بیمه 
برای شیفت صبح و عصر نیازمندیم. 

09156666007- 32422885

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال 
نیازمندیم. 

32233161-09155613358  

به یک حسابدار خانم برای کار در شرکت پخش  مواد 
غذایی نیازمندیم.32338051 - 09151637232 

ساعت تماس: 8 صبح الی 3 بعدازظهر

به چند نفر نیروی MDF کار ماهر 
و نیمه ماهر نیازمندیم.

09151601914

دعوت به همکاری
شرکت گلرنگ پخش به عنوان یکی ازمعتبرترین شرکت های توزیع و پخش 

سراسری محصوالت غذایی  و شوینده در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود، 
از افراد پویا، با انگیزه و خالق با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید. 

فروشنده دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و کارت پایان خدمت
مزایا: حقوق ثابت، پاداش، ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حادثه، 

تکمیلی و سایر مزایای رفاهی
آدرس برای مراجعه حضوری: بیرجند- خیابان ارتش - تقاطع بلوار پاسداران 

و صیاد شیرازی - داخل مرکز آموزش 04سابق       32232092 - 32232093

پروانه اکتشاف به شماره36023/1/131 و تاریخ 
صدور 93/11/30 از سازمان صنعت ، معدن و 

تجارت خراسان جنوبی به نام اینجانب محمد نیکخواه 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

فروش واحد مسکونی حاشیه بیست 
متری دوم غربی متراژ 108 مترمربع 

قابلیت تجاری 
2566     0915362 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

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

09153613243 - شریفی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

سمساری مرتضی  تمامی لوازم منزل 
و اداری شما را عادالنه خریداریم.   
09159632924 - امیرآبادی زاده

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

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی ، نورپردازی
 09155610111

 بین مدرس
49-47 

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

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

اول    09902242584
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استقبال از دوچرخه سوار توریست آلمانی قاینات

وجوانان  ورزش  اداره  رئیس  همراه  به  قاین  سواری  دوچرخه  هیأت 
آلمانی  ازتوریست دوچرخه سوار  استان  ورئیس هیأت دوچرخه سوار 
این  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  نمودند.به  استقبال 
طی  رابادوچرخه  ایران  کشور  شمالی  کمربند  مسیر  سوار  دوچرخه 
نموده و مهمان قاین میباشد.این مهمان ورزشکار دوچرخه سوار اماکن 
تاریخی قاین راازنزدیک بازدید نمود وبه همراه رئیس هیأت دوچرخه 

سواری استان و قاین دیشب مهمان گود زورخانه شیرخدا بودند.

مسابقات آمادگی جسمانی روز بصیرت برگزار شد

آمادگی جسمانی روز بصیرت و میثاق  رقابتهای ورزشی و مسابقات 
آمادگی  شد.رقابتهای  برگزار  کوثر  ورزشی  سالن  محل  در  والیت  با 
جسمانی ویژه رده های سنی با حضور ورزشکارانی از رده های سنی 
جوانان، نوجوانان و بزرگساالن برگزار شد که در پایان حامد یعقوبیان، 
اول  عباسی  کاظم  و  کرمی  جواد  حسینی،  مجید  توتونچی،  علیرضا 

عناوین برتر رده های سنی مختلف را بدست آوردند.

 مجتبی قالسی مود قهرمان مسابقات شطرنج بلیتس شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیرجند:مسابقه شطرنج 
این  شد.در  برگزار  بیرجند  شطرنج  درتاالر  زمستانی  جشنواره  بلیتس 
برگزار  به روش سوئیسی  در 7 دور  بازیکن  با حضور 28  مسابقه که 
شد در پایان مجتبی قالسی مود در جایگاه نخست ایستاد .غالمرضا 
محمدی در جایگاه دوم و مصطفی شاه دادی در جایگاه سوم قرار گرفت.

 برد خانگی نماینده والیبال طبس در لیگ قهرمانی استان

آخرین دیدار از مرحله دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی استان خراسان 
جنوبی در گروه 2 با دیدار بین تیم های هیات والیبال طبس و نماینده 
بشرویه برگزار شد.نماینده طبس که در سه دیدار قبلی خود با یک برد 
و دو شکست شرایط مناسبی در جدول نداشت در آخرین دیدار از این 
مرحله در بازی پر استرس و پایاپای موفق شد نماینده بشرویه را با نتیجه 
3 بر 2 شکست دهد. نتایج جالب این دیدار و پایان گیم ها با امتیازی 
برابر سرنوشت مسابقه را به گیم پایانی رساند که نماینده طبس توانست 

با امتیاز 15 بر 13 گیم پنجم و مسابقه را به نفع خود به پایان برساند.

نونهاالن هندبالیست فردوس قهرمان چهارمین جشنواره 
هندبال خراسان جنوبی شدند

تیم هندبال نونهاالن فردوس، قهرمانی چهارمین جشنواره نونهاالن 
خراسان جنوبی را از آن خود کرد.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
با  شهرستان  هندبال  هیأت  دبیر  مرادزاده  فردوس،محسن  جوانان  و 
بیان اینکه این دوره مسابقات هفته گذشته با حضور 5 تیم از بیرجند، 

طبس، سرایان و شهر آیسک به میزبانی بیرجند برگزار شد.

خواص و فواید پزشکی دارچین

می تواند  دارچین   : قارچی  های  عفونت 
و  باکتریایی  های  عفونت  با  مقابله  در 
دارچین  دیابت:  کند.  کمک  قارچی 
افراد  در  را  چربی  و  قند  سطح  می تواند 
بخشد.  بهبود   2 نوع  دیابت  به  مبتال 
مصرف روزانه 6 گرم دارچین می تواند به  
و  تری گلیسیرید  سرمی،  گلوکوز  کاهش 

به دیابت  افراد مبتال  کلسترول خون در 
رژیم  در  نماید.دارچین  کمک   2 نوع 
کاهش  به  می تواند  دیابتی  افراد  غذایی 
قلبی  بیماریهای  و  دیابت  جانبی  اثرات 
دارچین  آلزایمر:  نماید.بیماری  کمک 
آلزایمر  بیماری  به  ابتال  از  می تواند 

پیشگیری و این بیماری را کم نماید.

 ۱۰ اشتباه بزرگ در شستن صورت 

شستن صورتتان به نظر ساده ترین بخش 
بودن  زیبا  برای  روزانه تان  کارهای  از 
عادات  یک  است؟ولی  درست  است، 
مشکالت  بسیاری  می تواند  شستشوی 
حساسیت  بودن،  چرب  مانند:خشکی، 
کند.این10اشتباه  ایجاد  پوست  برای  و  
می تواند خیلی از مشکالت را بهبود بخشد 

نامناسب2-شستن  محصول  1-انتخاب 
دمای  با  آب  از  اندازه3-استفاده  از  بیش 
حد5-  از  بیش  برداری  الیه  نامناسب4- 
از  استفاده  پوست6-  خوب  نکشیدن  آب 
محصوالت آسیب زننده 7- حوله را روی 
پوست کشیدن8-صبر برای مرطوب کردن 
9- خرج کردن زیاد 10- ترس از چربی ها

۱2 دلیل که نمی توانید وزن کم کنید

نظر  تجدید  خود  غذایی  رژیم  در  شما 
کرده اید و مقداری وزن از دست داده اید، 
تکان  نمی خواهند  آخر  کیلوی  چند  آن 
 .2 دارید  خواب  از  بخورند.1.محرومیت 
خوردن  برای  بهانه ای  را  سخت  تمرین 
 .4 دارد  مشکل  شما  3.تیروئید  میکنید 
بسیار  دفعات  در  را  کوچک  وعده های 

میخورید 5. مقادیر زیادی قند میخورید 
استرس   .6 نمیدانید  را  این  حتی  و 
می کنید  تمرین  حد  از  بیش   .7 دارید 
دچار   .9 نمی خورید  کافی  چربی   .8
کمبود ویتامین d هستید 10.خیلی دیر 
غذا می خورید 11.بدن شما سمی است 

12.با رژیم یویو بازی می کنید

 نکاتی برای مراقبت از دندان نوزادان 

خوب حاال که دندان های کودک شما در 
حال رشد است، باید به فکر مراقبت از آن 
طور  به  شیری  دندان های  اگرچه  باشید. 
موقت در دهان کودک قرار دارند، سالمت 
آمدن  وجود  به  و  کودک  لثه  برای  آن ها 
دندان های دائم ضروری است. باید مطمئن 
باشید که دندان های در حال رشد کودک 

به بهترین وجه ممکن مورد مراقبت قرار 
دندان های  رشد  از  قبل  حتی  می گیرند. 
شیری نیز باید دهان کودک را تمیز کنید. 
بعد از خوردن غذا یا شیر، لثه های کودک 
را با یک دستمال بسیار نرم و گرم تمیز 
کنید. می توانید از دستگاه های مخصوصی 

که برای اینکار وجود دارد استفاده کنید.

بادرنجبویه گیاه آرامش بخش

اگر می خواهید که بدون احساس گیجی 
کنید،  کم  را  استرس تان   ، کندی  و 
گیاه  این  کنید.  امتحان  را  بادرنجبویه 
آنقدر  که  است  مناسب  اوقاتی  برای 
احساس ضعف می کنید که تقریبا حرکت 
شفا  قدرت  به  گیاه،  این  عطر  نمی کنید. 
بخشی اش می افزاید و می تواند مانند چای 

مورد استفاده قرار بگیرد. بادرنجبویه آن را 
مانند چای بنوشید. برای آماده کردنش، 
یک مشت برگ تازه یا خشک شده ی آنرا 
به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و 5 
از آب  را  برگها  دقیقه صبر کنید.  تا 10 
بیرون بیاورید و فشار دهید و در صورت 

تمایل آنرا با عسل شیرین کنید.

آنتی بیوتیک ها در بین داروهای امروزی، بیشترین داروهای مصرفی 
هستند. آنتی بیوتیک ها از طریق کشتن میکروب ها یا توقف تکثیر آنها 
با عوامل بیماری زا مقابله میکنند. پنی سیلین ، اولین آنتی بیوتیکی 
بود که بطور تصادفی از محیط کشت کپک کشف شد. امروزه متجاوز 
از 100 نوع آنتی بیوتیک مختلف وجود دارد که پزشکان برای درمان 
ناراحتی های کوچک تا عفونت های تهدیدکننده حیات از آنها استفاده 

بود.  نابجا مصرف شوند بسیار خطرناک خواهند  اگر  ولیکن  میکنند، 
هرچند برخی آنتی بیوتیک ها علیه انواع گسترده ای از عفونت ها مؤثر 
هستند ولی مهم است که بدانیم هر آنتی بیوتیکی تمام عفونت ها را 
نمی تواند درمان کند و نیز آن ها فقط علیه عفونت هایی بکار می روند 
که توسط باکتری ها ، قارچ ها و انگل های بیماری زا بوجود آمده باشند 
تاثیری  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی  مثل  ویروسی  های  بیماری  علیه  و 

ندارند. بهترین کار این است که اجازه دهید سرماخوردگی و آنفوالنزا، 
دوره خود را که گاهاً 2 هفته ممکن است طول بکشد ، طی کند و فقط 
عالیم راتسکین دهید. اگر بیماری شما طی 2 هفته بدتر شد یا شروع به 
بهبود نکرد جهت بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنید.استفاده بیش از 
حد یا نادرست از آنتی بیوتیک ها ، یعنی مشارکت در گسترش مقاومت 

در باکتری ها معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک و عواقب آن )۱(

شکارچیان غیر مجاز در طبس دستگیر شدند

غیرمجاز  قاچاقچي  سه  دستگیري  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
داد.سرهنگ»محسن  خبر  شهرستان  این  وحش  حیات  منطقه  سطح  در 
جاللیان«در تشریح این خبر اظهار داشت:با دریافت خبري مبني بر شکار 
غیر مجاز در منطقه حیات وحش این شهرستان،بالفاصله مأموران انتظامي 
با همکاري محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان،به محل اعزام شده 
افزود:مأموران  کردند.وي  آغاز  زمینه  این  در  را  خود  میداني  تحقیقات  و 
را  متخلف  شکارچي  نفر  عبوري،سه  محورهاي  کنترل  و  زني  گشت  با 
بازرسي  کرد:در  تصریح  جاللیان  کردند.سرهنگ  دستگیر  شکار  هنگام 
با  متهمان  و  کشف  وحشي  قوچ  الشه  رأس  متخلف،یک  شکارچیان  از 

تشکیل پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند.

کشف هروئین فشرده درمعده سوداگر مرگ

فرمانده انتظامی درمیان از کشف 104گرم هروئین فشرده ازمعده قاچاقچی مواد مخدر خبر داد.سرهنگ محمود 
زال بیگي گفت:مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک سواري پراید مشکوک 
شدند و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند. وي افزود:مأموران در بازرسي از خودرو مورد مشکوکي را مشاهده 
نکردند اما با توجه به حاالت رواني و استرس راننده خودرو احتمال حمل مواد به صورت بلعي متصور بود که 
بالفاصله با هماهنگي مقام قضائي متهم تحت نظر قرار گرفت.سرهنگ زال بیگي تصریح کرد:در بررسی های 
صورت گرفته؛104گرم هروئین فشرده به صورت جاساز بلع از معده قاچاقچی مواد مخدر کشف و ضبط شد.وی 
خاطرنشان کرد:در این رابطه سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده راهی دادسرا و از آنجا با دستور مقام قضائي 
روانه زندان شد.فرمانده انتظامی شهرستان درمیان با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم موادمخدر با جدیت از سوي 
پلیس دنبال مي شود،از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان موادمخدر و هرگونه 

بي نظمي و اخالل در نظم عمومي،با مرکز فوریت هاي پلیسي110تماس و موضوع را به پلیس اطالع دهند. 

گذشت اولیاء دم از قصاص 

: زندانی )غ- م (  اداره کل زندانهای استان گفت   سرپرست 
که 5 سال پیش به جرم قتل عمد محکوم به قصاص نفس 
از مجازات اعدام نجات یافت. اولیای دم  با رضایت  شده بود 
در  سعی  و  ندامت  آثار  مشاهده  از  پس  افزود:  هاشمی  علی 
جبران مافات در زندانی، با پیگیری های مدیر زندان و واحد 
مددکاری، طی چندین مرحله گفتگو با اولیای دم و معتمدان و 
ریش سفیدان محلی، اولیاء دم با وجود حق قانونی و شرعی در 
اجرای حکم قصاص نفس، با گذشت از این حق، زندگی دوباره 
ای به وی هدیه کردند.متهم سال1390 در درمیان در درگیری 

و نزاع جوان 23 ساله ای را به قتل رسانده بود.

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

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

پرشین سابق
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

 تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
056 32342112  -09155610262 

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
فاطمـــــی

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران
 و چهارراه دولت

   32317903 - 09153638047 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان

 کارگران و چهارراه دولت

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید 

09155622050 -32442331 

 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

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

در
ل 

وی
تح

انصاف پیشه کار ماست
شرکت حمل و نقل رخش نور                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

دربستی

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج7 و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

داخل و خارج شهرهمراه: ۱۱2۰ 56۱  ۰9۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
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هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان منصوب شدند

گروه خبر- با تصویب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات نظارت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان خراسان جنوبی منصوب گردید. در حکمی از سوی 
آیت ا... جنتی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، حجت االسالم علی محمدی به عنوان رئیس هیات نظارت در استان خراسان جنوبی 

و شهرستان بیرجند و آقایان حجت االسالم محمدعلی جعفری، محمدعلی اسماعیلی، دکتر محمدمهدی دیانی و حسن صالحی به عنوان اعضای هیات منصوب گردیدند.
دوشنبه* 13 دی 1395 * شماره 3687
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در پیگیری آوا از مشکالت حاشیه 
نشینی عنوان شد:

بهره برداری از مخزن ذخیره  
آب امیرآباد تا اردیبهشت 96

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  خزاعی- 
گفتگوی  در  بیرجند  شهرستان  “آبفار”  روستایی 
بهره  پروژه  برای  کرد:  عنوان  آوا  با  اختصاصی 
میلیارد   7 امیرآباد  آب  ذخیره  مخزن  از  برداری 
تومان اعتبار پیش بینی شده بود که تاکنون مبلغ 
950 میلیون برای زیرساخت آن اعم از : احداث 
ایستگاه های جدید  متر مکعبی،  مخزن 2 هزار 
صفوی  است.  شده  هزینه  آب،  انتقال  خطوط  و 
نژاد افزود: بهره برداری مخزن ذخیره آب تکمیل 
شده و در مرحله آزمایش می باشد و خط شبکه 
آب و فاضالب این محدوده در حال اجرا است. 
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای خط انتقال آب در 

اردیبهشت 96 وارد مدار شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور
امروز به نهبندان سفر می کند

و  نهبندان  های  شهرستان  نماینده  برزجی- 
سربیشه از سفر معاون امور برنامه ریزی و آمایش 
روز  در  کشور  بودجه  برنامه  سازمان  سرزمینی 
داد.  خبر  نهبندان  شهرستان  به  دی   13 دوشنبه 
دکتر افضلی در گفتگو با آوا افزود: این سفر در پی 
نیافتن  اختصاص  درباره  عربشاهی  با  که  دیداری 
اتفاق  ام  داشته  نهبندان  توسعه  طرح   اعتبارات 
می افتد. الزم به ذکر است نظر افضلی در تیرماه 
امسال  گفته بود دالیل اختصاص نیافتن سرفصلی 
اعتبارات  در  نهبندان  توسعه  طرح   برای  جداگانه 
سازمان  در  جنوبی  خراسان  جاری  سال  استانی 
مدیریت و برنامه ریزی و دفتر اعتبارات سفر مقام 
معظم رهبری پیگیری می شود. بودجه سفر مقام 
اعتبارات  در  سال  هر  نهبندان  به  رهبری  معظم 
استانی با عنوان مصوبات خاص در بودجه استان 
لحاظ می شد اما در سال جاری سر فصل جداگانه 
ای برای آن منظور نشد که بر این اساس  29خرداد، 
مراتب درنامه ای به معاون هماهنگی برنامه و بودجه 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ارسال شد.

همراهی نکردن دستگاه های اجرایی از 
مشکالت واحدهای تولیدی استان است

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاون  تسنیم- 
اینکه تمامی مشکالت  با بیان  انسانی استانداری 
بررسی  جداگانه  نشستی  در  تولیدی  واحدهای 
می شود گفت: همراهی نکردن دستگاه های اجرایی 
در  تولیدی  واحدهای  مشکالت  از  برخی  علت 
استان است. بی بی عصمت سرفرازی ظهر دیروز 
در بازدید از برخی واحدهای شهرک صنعتی بیرجند 
اظهار کرد: برخی از مشکالت تنها مربوط به استان 
نیست و ریشه در برنامه ریزی نادرستی دارد که از 
گذشته بوده است و برخی از مشکالت هم مربوط 
به شرایط استان نسبت به فراهم نبودن بازار فروش 
است. وی بیان کرد: تمامی این مشکالتی که امروز 
از نزدیک مشاهده کردیم در نشست های جداگانه 
مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد زیرا برخی از 
این مشکالت در استان به موانع قانونی برمی گردد 
که باید راه و روش مربوطه برای رفع مشکالت در 

خارج از استان در نظر گرفته شود.

قول استاندار برای رفع مشکالت طرح 
تفصیلی منطقه گردشگری بوذرجمهرقاینی

فرهنگی  میراث  اداره  رییس  خبر-   گروه 
از  استاندار  پرویزی  کرد:  عنوان  قاین  شهرستان 
بقعه بوذرجمهر قاینی و منطقه نمونه گردشگری 
گذار  سرمایه  با  همکاری  قول  از  و  کرد  بازدید 
برای مرتفع کردن مشکالت طرح تفصیلی منطقه 
نمونه گردشگری بوذرجمهرقاینی در شورای عالی 
شهرسازی و معماری را خبر داد که این کار می تواند 
به ساماندهی و رونق منطقه گردشگری کمک کند.                              

ظرفیت های درونی برای برطرف کردن 
مشکالت روستاهای مرزی به کار گرفته شود

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  تسنیم- 
استانداری در مراسم تودیع و معارفه بخشدار درح 
نسبت  درونی  ظرفیت های  از  استفاده  بر  تأکید  با 
مرزی  روستاهای  مشکالت  کردن  برطرف  به 
و  پیشبرد  در  را  مردم  اساسی  نقش  نباید  گفت: 
اجرای کارها نادیده گرفت بلکه باید از ظرفیت های 
درونی آنها استفاد شود. الزم به ذکر است کمبود 
آب، آسیب های موادمخدر، تکمیل مجتمع آبرسانی 
خوشاب، ساماندهی بازارچه توسط تعاونی مرزنشینان 
درح، تبدیل روستای درح به شهر، از جمله مشکالت 

و درخواست های مطرح شده در این جلسه بود.

صدور بیش از 350 فقره
کارت هوشمند وانت بار

مالیی- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
استان در گفتگو با آوا عنوان کرد: از شروع طرح 
نظارت بر ناوگان وانت بار در محورهاي مواصالتي 
استان تاکنون  366 دستگاه وانت باربرای اخذ و 
اند.  کرده  اقدام  مربوطه  هوشمند  کارت  تحویل 
شهامت افزود: این طرح از 1 آبان امسال همزمان 
با سراسرکشور در استان شروع و خودروهاي وانت 
که در محورها اقدام به جابجایي کاال می کردند 
باید داراي مدارک الزم از جمله کارت هوشمند، 
ادامه  وی  باشند.  فني  معاینه  مجوز  و  نامه  بیمه 
داد:  عمر ناوگان وانت بار که مجاز به اخذ کارت 

هوشمند هستند را 20 سال است.

فرمانده نیروي انتظامي کشور دربازدید از مرزهاي خراسان جنوبی :

تجهیزات مرزی استان تقویت می شود
انتظامي  نیروي  فرمانده  خبر-  گروه 
استان سفر  به  ایران دیروز  جمهوري اسالمي 
کرد. وی که در این سفر با نماینده ولی فقیه 
از  بازدید  را  خود  سفر  هدف  داشت  دیدار  نیز 
مرزهاي این استان بیان و اظهار کرد: خراسان 
جنوبي به دلیل ویژگي هاي خاص جغرافیایي 
و  تحرک گروهک هاي اشرار، ضد انقالب و 
گروه هاي تکفیري و سلفي در آنسوي مرزها  
از اهمیت زیادي برخوردار است. فرمانده نیروي 
انتظامي عنوان کرد: همکاران ما در مرزباني و 
مناسبي  آمادگي  استان  انتظامي  فرماندهي 
تعرضي  کوچکترین  که  صورتي  در  و  دارند 
موقع  به  و  سریع  مقابله  توان  شد  مرزها  به 
بازدیدي  در  افزود:  اشتري  سردار  دارد.  وجود 
خواهد  انجام  جنوبي  خراسان  مرزهاي  از  که 

شد درباره تقویت مرزباني از لحاظ تجهیزات و 
نیروي انساني و ساخت و سازهایي که در مرز 
صورت خواهد گرفت تصمیم گیري خواهد شد.

کارکنان نيروي انتظامي
مالک اشترهاي واليت هستند

ا... عبادي نماینده ولي فقیه در استان  آیت 
انتظامي  نیروي  کرد:  اظهار  دیدار  این  در  نیز 
هاي  مأموریت  ایران  اسالمي  جمهوري 
این  از  بسیاري  که  دارد  عهده  بر  را  متعددي 
مأموریت ها با فراواني زیاد مصادیق بارز امر به 
معروف و و نهي از منکر هستند و براي سالم 
سازي و سالم نگهداري جامعه نه تنها وظیفه 
است  شهروندي  هر  وظیفه  بلکه  مسلمان  هر 
که با این نیرو همکاري کند. وي بر پاینبندي 

پلیس به مقررات تأکید و عنوان کرد: اگر پلیس 
در کار خود دقیق باشد تأثیر گذاري رواني آن 

در جامعه باالتر خواهد بود.

ايران در حوزه دفاعی و پدافندی
در منطقه حرف اول را می زند

با  خود  صفر  در  همچنین  ناجا  فرمانده 
و  درمیان  شهرستان  مرزنشینان  و  مسئوالن 
مرزی  هنگ   123 تکاوری  یگان  کارکنان 
گزیک، دیدار کرد. سردار اشتری عنوان کرد: 
سیستم پدافندی، دریایی و زمینی ما در منطقه 
مثال زدنی است و جمهوری اسالمی ایران در 
افزود:  وی  زند.  می  را  اول  حرف  زمینه  این 
امروز به برکت وحدت میان برادران اهل سنت 
خصوص  به  کشور  نقاط  اقصی  در  تشیع  و 

نیروهای  خراسان جنوبی و حضور مرزبانان و 
ارتش، سپاه، ناجا و بسیج، در این منطقه امنیت 

باالیی را شاهد هستیم.

ناامن شدن مرزهای شرقی برای تحرکات 
اشرار و برهم زنندگان نظم عمومی

حضور در جمع مسئوالن شهرستان نهبندان 
و کارکنان هنگ مرزی این شهرستان از دیگر 
برنامه های سردار اشتری بود. وی با بیان اینکه 
آمادگی و توان باالی رزمی در مرزبانی، مرزهای 
تحرک  برای  ناامن  محیطی  را  کشور  شرقی 
اشرار، گروه های معاند و برهم زنندگان نظم و 
امنیت عمومی کرده است افزود: مردم شهرستان 
نهبندان، مردمی عزیز، شریف، سخت کوش و 
متدین هستند که هر چقدر نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران بتواند برای مردم این منطقه سرمایه 
گذاری کند به نفع کشور خواهد بود.

را  نهبندان  شهرستان  در  ها  محرومیت  وی 
زیرساخت  توسعه  گفت:  و  برشمرد  زیاد  بسیار 
های الزم در جهت رفع محرومیت زدایی از این 
شهرستان ضروری است که نیروی انتظامی نیز 
خانه های  توسعه  و  ریزی های الزم  برنامه  با 
سازمانی در این شهرستان به دنبال ایجاد رفاه 
و تقویت معیشت کارکنان و خانواده آنها است. 
در  داد:  ادامه  کشور  انتظامی  عالی  مقام   این 
مرزهای  در  خوبی  اقدامات  گذشته  های  سال 

که  ای  گونه  به  گرفته  صورت  کشور  شرقی 
بنیه دفاعی و عملیاتی مرزها تقویت شده است؛ 
برای  ریزی های الزم  برنامه  اخیر،  بازدید  طی 
اختصاص تجهیزات الکترونیکی، اپتیکی، سالح 
های به روز اعم از سبک و سنگین و نیز ادوات 
الزم برای مرزها پیش بینی خواهد شد. فرمانده 
ناجا بیان کرد: در نظرسنجی های صورت گرفته، 
های  طرح  در  مردم  مشارکت  میزان  بیشترین 
اجتماعی مربوط به استان خراسان جنوبی بوده و 
مردم این استان بیشترین حمایت را از طرح های 

و برنامه های نیروی انتظامی داشته اند.

کمیته  جلسه  اولین  دیروز  صبح  مالیی- 
سرپرست  فرهادی  ریاست  به  ایمنی  راهبردی 
معاونت امور عمرانی استانداری و به دبیری اداره 
کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سالن جلسات 

معاون عمرانی استانداری برگزار شد.
در این جلسه سنجری مدیرکل کار ، تعاون 
و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اگر خواسته باشیم 
برای صیانت از نیروی کار فقط به یک دستگاه 
اتکا کنیم کار سختی است که این کار از عهده 
یک دستگاه ساخته نیست. وی افزود: در 9 ماهه 
بازرسی  مورد   ۸50 و  هزار  سه  بر  بالغ  امسال 
و  ساختمانی   ، اقتصادی  های  کارگاه  از سطح 
معدنی انجام شده است. سنجری با اشاره وقوع 
مدت،  این  کار طی  از  ناشی  حوادث  مورد   35
در مدت  کار  از  ناشی  :تعداد حوادث  کرد  بیان 

مشابه سال گذشته 53 مورد بوده است. 

همه دستگاه های اجرايی
بايد صالحيت ايمنی داشته باشند

نامه  آیین  بر اساس  اینکه  بیان  با  سنجری 
سال  در  فنی  حفاظت  عالی  شورای  مصوبه 
۸9 پیمانکاران امور عمرانی و اقتصادی همه 
دستگاه ها باید صالحیت ایمنی داشته باشند، 
بیان کرد: برای دریافت این صالحیت ایمنی 
آموزش  باید  ها  آن  کارگران  و  پیمانکاران 
های اولیه ایمنی را اموزش ببینند. وی اضافه 
شده  انجام  سازی  فرهنگی  و  تالش  با  کرد: 
از  استان  در  پیمانکار   21۴ حاضر  حال  در 
ایمنی  صالحیت  تایید  تاکنون  گذشته  سال 
پیمانکاران  به  مربوط  مورد   151 که  گرفتند 
همچنین  سنجری  است.  بوده  معدن  بخش 
از  ناشی  فوتی  حوادث  درصد   71 کاهش  به 
کار در این مدت اشاره کرد و گفت: در سال 

کار  از  ناشی  حوادث  اثر  بر  نفر  هفت  گذشته 
در  رقم  این  که  دادند  دست  از  را  خود  جان 

سال جاری به دو نفر کاهش یافته است.

5 درصد کاهش در حوادث کار
مدیرکل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان 
سال  در  کار  از  ناشی  حوادث  مجموع  از  اینکه 
جاری 1۸ مورد مربوط به بخش ساختمان بوده 
است، عنوان کرد: این تعداد  نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش پنج درصدی را نشان می 
دهد. وی با بیان اینکه در کارگاه فقط شعار ایمنی 
بعد کار در حد پوستر است ، عنوان کرد: بیمه های 
مسئولیت یکی از معضالت دیگر استان ما است 

که فقط پیمانکار ریسک خود را بیمه می کند.

از مقررات ملی ساختمان
غفلت شده است

خوشنام رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت 
های ساختمانی ، تاسیساتی ، راه و شهرسازی 

استان نیز در این جلسه عنوان کرد: در پروژه 
و  ایمنی  مباحث  اجرایی  دستگاهای  های 
اینکه  بابیان  وی  شود.  نمی  دیده  ارزیابی 
های  دستگاه  های  پروژه  های  ارزیابی  در 
اجرایی از صد درصد چیزی به عنوان ایمنی 
عمرانی  معاون  افزود:  است،  نشده  دیده  کار 
های  دستگاه  تمام  به  تواند  می  استانداری 
اجرایی دستور دهد تا این موضوع پر رنگ تر 
نقصی  اینکه  به  اشاره  با  خوشنام  شود.  دیده 
در قانون و این آیین نامه وجود دارد، افزود: 
غفلت  ساختمان  ملی  مقررات  بر  متاسفانه 
شده است و اگر در این رکود ساختمان ایمنی 
را جدی بگیریم به جایی برنمی خورد و باید 

عزم جدی در این باره ایجاد شود.

شرح وظايف اين کميته چيست؟
شهرسازی  و  راه  معاون  مطلق  پور  ولی 
این  از  انتقاد  با  جلسه  این  در  نیز  هم  استان 
کمیته  این  وظایف  شرح  کرد:  بیان  جلسه 

ایمنی  اجرایی  نامه  ایین  افزود:  وی  چیست؟ 
مسئول  و  اجراست  الزم  کارگاه  تمام  برای 
ناظر ساختمان باید تخلفی که می بیند را به 
شود.  گرفته  کار  جلو  تا  کند  ابالغ  شهرداری 
قانون ساختمان  در  نقض  داد:  ادامه  پور  ولی 
است که قانون نظام مهندسی می گوید3هزار 
آیین  اما  کرد  بازدید  توان  می  را  باال  به  متر 

نامه پایین تر از آن را اعالم کرده است.

دستگاه های اجرايی
باشند داشته  باهم  بيشتری  تعامل 

عمرانی  معاونت  سرپرست  فرهادی   
با  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  نیز  استانداری 
وجود فرهنگ باالی مردم استان می توان به 
راحتی ایمنی را اموزش داد. وی با بیان اینکه 
ایمنی کارگران یکی از اولویت ها است افزود: 
شهرداری و اداره کار و تعاون تعامل بیشتری 
حوادث  داد:  ادامه  فرهادی  باشند.  داشته 
های  اسیب  موجب  ایمنی  نوبد  و  ساختمانی 

ناهنجاری می شود دستگاه های  اجتماعی و 
اجرایی تعامل بیشتری باهم داشته باشند.

درحاشيه:
کارشناسان متفاوت  نظر 

بر يک موضوع
عدل  از  تعاون  و  کار  مدیرکل  سنجری 
مجوزهای  لیست  شهرداری  عمرانی  معاون 
پاسخ  وی  که  خواست  را  ساختمان  ساخت 
نظر  نگران هستیم چون  مردم  برای  ما  داد: 
مردم  و  است  متفاوت  ما  و  شما  کارشناسان 

هم شهرداری را مقصر می دانند.
حفظ  برای  ما  کرد:  بیان  سنجری 
انسانی  نیروی  که  اجتماعی  سرمایه 
پایان  در  باشیم.  داشته  نظارت  باید  است 
به  رابط  تعاون  و  کار  کل  اداره  مقررشد 
لیست  ماهانه  تا  کند  معرفی  شهرداری 
دریافت  مجوز  که  هایی   ساختمان 

کرده اند را تحویل بگیرد.

پروژه های دستگاه های اجرایی فاقد ارزیابی ایمنی
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی ، راه و شهرسازی استان عنوان کرد:

تقویم نمایشگاه بین المللی دردسرساز شد 

اعتراض فروشندگان استان به برگزاری نمایشگاه مبلمان

فروشندگان  از  جمعی  دیروز  صبح  مالیی- 
نمایشگاه  برگزاری  به  اعتراض  برای  مبلمان 
کردند.  تجمع  استانداری  جلو  استان  در  مبلمان 
یکی از معترضان که چندین سال شده در این 
شغل فعالیت می کند عنوان کرد: فلسفه برگزاری 
نمایشگاه بین المللی چیست؟ چرا باید فروشندگان 
تهرانی یا دیگر استان ها جنس غیر مرغوب به 
مردم بیرجند بدهند؟ چرا میلیارد ها تومان از استان 
خارج شود؟ آیا کسانی که در این نمایشگاه شرکت 
می کنند پروانه کسب دارند؟ آیا برندهای مرغوب 
و اصیل هستند؟چرا در اوج فصل کار ما باید این 
نمایشگاه برگزار می شود؟ما در طول سال شاید 

10مبل بفروشیم و میلیون ها تومان قسط داریم 
اما وقتی که بازار فروش خوب است با برگزاری 
نمایشگاه کار ما کساد می شود چون مردم فقط 
دلشان را به جنس تهران خوش کرده اند. یکی 
نمایشگاه  تعطیلی  خواستار  معترضان  از  دیگر 
گذشته 700  سال  نمایشگاه  چون  شد  مبلمان 
استان  کسبه  اما  بود  شده  فروخته  مبل  دست 
در طول سال 10 دست مبل هم نفروختند، ما 
مالیات و دارایی می دهیم اما سودش را کسبه 
استان های دیگر می برند پس حمایت از تولید 
داخلی معنا می پیدا نمی کند.  یکی از معترضان 
نداشته  توقع  تومان  190هزار  قیمت  با  گفت: 

باشید تا من ارزان بفروشم چون سود نمی کنم.

نمی توان نمايشگاه را لغو کرد
به   اقتصادی  معاونت  کارشناسان  از  یکی 
نمایندگی از استانداری در جمع معترضان حضور 
یافت و بیان کرد: تقویم نمایشگاهی را از سال 
اتحادیه ها در کمیته  با حضور روسای  گذشته 
پایش استانداری تنظیم شده االن برای اعتراض 
دیر است و نمی توان نمایشگاه را لغو کرد. وی 
افزود: در آن جلسه مقررشد که از هزار مترمربع 
مترمربعی  هر  را  آن  نمایشگاه 300متر  فضای 
قیمت  به  یعنی  تومان  30هزار  قیمت  رابه 

نمایشگاه بهاره به مبل فروشان استان بدهند.

دير اعتراض خودتان را اعالم کرديد
اصناف  اتاق  رئیس  یزدانشناس  مرتضی 
یافت  حضور  معترضان  جمع  در  نیز  استان 
ای  مکاتبه  در  کرد:  عنوان  آوا  با  گفتگو  در  و 
نمایشگاه  مدیرعامل  انصاری  و  ما  بین   که 
المللی انجام شد مقرر شده که 300متری  بین 
می  اختصاص  بیرجند  مبل  فروشندگان  به  که 
با بیان  دهند در هر دو سالن تقسیم شود. وی 
کسبه  که  هستند  مدعی  تهرانی  کسبه  اینکه 
 بیرجند گران فروش هستند افزود: مقررشده که 

غرفه های کسبه تهران و بیرجند با هم مخلوط 
باشند که هم مردم متوجه گران فروشی احتمالی 
شوند و هم بین خود کسبه اگر گران فروشی کرد 

متوجه شوند و مردم قدرت انتخاب داشته باشند.

تقويم نمايشگاهی را ابتدای سال
به تمام اتحاديه ها ارسال کرديم

رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به اینکه 
ما تقویم نمایشگاهی را به تمام اتحادیه ارسال 
با  قبلی  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان  کردیم، 
نمایشگاه  مقررشد  بیرجند  مبل  فروشندگان 
300 متر مربع را با قیمت 30 هزار تومان بدهد 

190هزار  مربع  متر  هر  قیمت  اصل  در  ولی 
تومان است. یزدانشناس بیان کرد: باید کمک 
تنش  حداقل  با  نمایشگاه  امسال  تا  کنید 
برگزار شود و باید سال آینده تدبیر جدی باید 
پروانه  که  کسانی  افزود:  وی  شود.  اندیشیده 
حساب  کمتر  اجاره  قیمت  بیاورند   تولیدی 
می شود. رئیس اتاق اصناف استان خاطرنشان 
معاونت  مجموعه  زیر  پایش  کرد:کمیته 
بازرگانی،  اتاق  که  است  استانداری  اقتصادی 
سازمان صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، اتاق 
اتحادیه ها عضو هستند  از  تعدادی  و  اصناف 

که تقویم نمایشگاهی را تنظیم می کنند. 

نماینده ولی فقیه:در چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی بیرجند تاکید شد:

تمام سرمایه های انسانی و مالی رالزوم تفکیک زباله های شهر به سبک مدرن
برای تحقق اهداف مکتب حسین، متمرکز کنید

کارگروه  جلسه  چهارمین  خزاعی- 
سالمت و امنیت غذایی بیرجند با تاکید 
بر فرهنگ سازی تفکیک زباله در شهر 
اعضای  سوی  از  راهکارهایی  با  بیرجند 
گزارش  به  شد.  ارایه  کارگروه  این 
این  در  بیرجند  فرماندار   ، ما  خبرنگار 
جمع  فعلی  وضع  به  اشاره  با  کارگروه 
آن  نگهداری  های  محل  و  زباله  آوری 
ساماندهی  برای  است  الزم  کرد:  اظهار 
زباله گردها طرح تفکیک زباله با جدیت 
بیان  با  وی  شود.  دنبال  شهر  در  بیشتر 
زباله در  نوین تفکیک  اینکه طرح های 
است  داشته  مثتبی  نتایج  شهرها  سایر 
نیز  بیرجند  در  ها  طرح  این  باید  گفت: 
مسئوالن  کمک  نیازمند  که  شود  اجرا 

شهری و شهروندان هستیم. 

جمع آوری صحيح زباله
راهکاری برای جلوگيری از
مخاطرات زيست محيطی

معاون مرکز بهداشت شهرستان بیرجند 
را  زباله  تفکیک  در  سازی  فرهنگ  نیز 
گسترش  کرد:  عنوان  و  دانست  ضروری 
از  بازیافتی  مواد  تحویل  های  ایستگاه 
فعالیت  و  کمپوست  تولید  شهروندان، 
از  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
جمله راهکارهای حل مسئله پسماند است. 
هدایتی به لزوم تفکیک زباله ها و بازیافت 
آن اشاره کرد و ادامه داد: هر شهروند روزانه 
این  اگر  که  می کند  تولید  زباله   مقداری 
زباله ها به درستی مدیریت و جمع آوری 
زیست  مخاطرات  ایجاد  سبب  نشود 

محیطی و شیوع بیماری ها می شود.

معاون مرکز بهداشت شهرستان بیرجند 
برای جمع  و کودکان  زنان  کارگیری  به 
آوری زباله، پراکندگی زباله ها در محیط، 
ایجاد نما و منظره نامناسب در شهر، ترویج 
شغل کاذب زباله گردی و بروز آسیب های 
اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی را از جمله 

آسیب های زباله گردی عنوان کرد.
ها  زباله  گذاشتن  بیرون  وی  گفته  به 
در ساعات مشخص و گسترش ایستگاه 
های تحویل مواد بازیافتی از شهروندان، 
سازمان  فعالیت  و  کمپوست  تولید 
مدیریت پسماند شهرداری از راهکارها و 

پیشنهادات حل مسئله پسماند است.
ضمن  شد  مقرر  جلسه  این  در 
زباله  پدیده  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری 
آن  با  قانونی  شکل  به  شهر  در  گردی 

فرهنگ  زباله  تفکیک  شود،  برخورد 
تخصیص  با  شهرداری  و  شده  سازی 
شکل  به  را  زباله  تفکیک  طرح  اعتبار 
مدرن در شهر اجرا کند که البته نماینده 
حاضر  زمان  در  کرد  اعالم  شهرداری 

اعتباری برای این منظور نداریم. 
نیز   گذشته  جلسه  دوم  کار  دستور 
در  صلواتی  ایستگاه های  ساماندهی 
سطح شهر بود که  مقرر شد محل های 
شهرداری  توسط  نیاز  براساس  مناسبی 
برای  متقاضیان  به  تا  شود  پیشنهاد 
شود.  اعالم  صلواتی  ایستگاه  برپایی 
همچنین برخورد با فروشندگان غیرمجاز 
دار  هویت  و  روزبازارها  در  غذایی  مواد 
شدن فروشندگان چهارشنبه بازار از دیگر 

تصمیمات این جلسه بود. 

خزاعی- نماینده ولی فقیه شامگاه شنبه در دیدار با 
نمایندگان موکب های استان در اربعین امسال  عنوان 
کرد تمام سرمایه های انسانی و مالی را برای تحقق 
عبادی  ا...  آیت  کنید.  متمرکز  حسین،  مکتب  اهداف 
افزود وجود امام حسین )ع( استثنا در آفرینش است و 
آمار و ارقام اعالم شده نمی تواند به تنهایی حقیقت و 

عظمت اربعین حسینی را نشان دهد.
توسعه  از  تر  مهم  معنوی  توسعه  کرد:  تاکید  وی 
ظاهری است و متولیان و دست اندر کاران هیأت ها و 

موکب ها باید به این امر توجه داشته باشند.
نماینده ولی فقیه ضمن اشاره به موکب های زیارتی 
امام رضا)ع(، عنوان کرد: اگر برپایی این موکب ها در 
حد متعادل باشد ایرادی ندارد ولی اگر آن ها را بیش 
از حد گسترش دهیم, خود به خود شاخص اصلی که 
اربعین حسینی است کمرنگ می شود زیرا راهپیمایی 

معرفی  در  جهانی  و  المللی  بین  نقش  اربعین  عظیم 
مکتب اهل بیت )ع( دارد. عبادی با بیان اینکه دنیای 
افزود:  است،  اربعین خشمگین  به موضوع  نسبت  کفر 
کافران و منافقان می دانند حرکتی دسته جمعی و جهت 
عظیم  حرکت  این  نتایج  و  آثار  و  است  شده  آغاز  دار 
مردمی را مشاهده می کنند پس برای بی اثر کردن این 

امر بزرگ برنامه ریزی می کنند.

عکس : مالیی
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هر كه چهل حديث از احاديث ما را حفظ كند خدا او را روز 
قیامت عالم و فقیه مبعوث كند.  )الكافي : ج 1 ، ص48(

مالیی -  سنجری مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سروری مدیر 
تعاون، رضا زاده، مدیر روابط کاراین اداره کل ازپروژه شرکت تعاونی 
سلحشوران بازدید کردند.  فریدون ابراهیمی مدیر عامل شرکت تعاونی 
سلحشوران کویرشرق در این بازدیدعنوان کرد: این پروژه عظیم مربوط 
به کارکنان مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( است که بیشتر از قشر کم 
درآمد هستند. وی با بیان این که این پروژه 57 هکتاری در سال 1383 
به پیشنهاد فرماندهی وقت مرکز آموزش 04 بیرجند به مبلغ یک میلیارد 
و 158 میلیون تومان از محل وجه دریافتی از کارکنان عضو، خریداری 
شده افزود: متعاقب آن شورایی در قالب شورای تامین مسکن کارکنان 

تشکیل شد و شرکتی به نام نگین خاوران به ثبت رسید.
20 درصد پیشرفت فیزیکی برای 80 واحد

ابراهیمی ادامه داد: شرکت ساختمانی نگین خاوران )سهامی خاص( 
در فاز اول تعداد 80  واحد شروع و پس از انجام 20 درصد پیشرفت 
فیزیکی به دلیل ضعف بنیه مالی اعضا و پرداخت نکردن وجه درخواستی 
از سوی هیئت مدیره قبلی برای اجرای طرح به مدت مدیدی مسکوت 
و با تاخیر پیش می رفت.  وی با اشاره به اعتراضات و نارضایتی های 
اعضا از روند پیشرفت پروژه خاطر نشان کرد: پس از ان پیشنهادات 
فراوانی مبنی بر ادامه طرح یا فروش آن به ما رسید که در نهایت مجمع 

عمومی شرکت تشکیل شد.
تعاونی  شرکت  به  خاوران  نگین  ساختمانی  شرکت 

سلحشوران کویر شرق تغییر نام داد
ابراهیمی خاطر نشان کرد: پس از مشاوره و تبادل نظر قرار بر این 
شد که هیئت مدیره با انتخابات برگزیده شوند و اکنون  3 نفر به 
عنوان اعضای هیئت مدیره و یک نفر بازرس برای شرکت تعاونی 
عنوان  به  اینجانب  که  اند  شده  انتخاب  شرق  کویر  سلحشوران 
ساختمانی  شرکت  افزود:  وی  شدم.  انتخاب  شرکت  عامل  مدیر 
تعاونی  شرکت  به  مکرر  و  مجدانه  های  پیگیری  با  خاوران  نگین 
یافت. گسترش  ان  وفعالیت  تغییرنام  شرق  کویر   سلحشوران 

 وی با اشاره به اینکه برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح با تک 
تک افراد قراردادی مبنی بر واریز به موقع اقساط منعقد شده و این پروژه 
عظیم با 21 هزار و 58 متر زمین و زیربنای 25 هزار متر در 5 بلوک40 
تایی ساخته می شود، بیان کرد: مقرر شد اعضا در قبال ارائه چک بانکی 
مکلف شوند  وجه مربوط را در موعد مقرر پرداخت کنند و همان طور که 
از وضع پروژه پیداست در فاز اول تعداد 80  واحد با پیشرفت 71 درصد 
به افرادی که از امتیاز باالتری برخوردارند به نسبت امتیاز تا اوایل سال 
آینده تحویل داده خواهد شد. ابراهیمی ادامه داد:در فاز دوم 80 واحد در 
پایان سال 96 و فاز سوم  38 واحد در پایان سال 97 در صورت وجود 

شرایط و تامین منابع مالی آماده خواهد شد.  

در بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پروژه مسکن  04بیرجند عنوان شد:  

بهره برداری فاز اول شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق تا سال آینده

خانواده های محترم ساالری نیا و خاکی
مصیبت درگذشت مرحومه حاجیه صغری حقی نیا 

را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفر کرده 
غفران الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و  بقای عمر خواستاریم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )علیه السالم( - موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

ثبت نام کربال - زمینی 

تاریخ اعزام : 95/11/17

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  32224113

هر که دارد هوس کر بُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال هوایی به صورت محدود 
تاریخ اعزام: 95/10/25

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21-  جنب بانک رسالت

تلفن: 32222265 - 32226749

فروشی
منزل مسکونی در دو طبقه ، سفت کاری شده 

110 متر مربع ، شمالی، واقع در خیابان مقداد حاجی آباد
فی: توافقی    09155614531

واگذاري امتیاز از تعاوني مسکن 
 کويرتاير به متراژ حدود 105 متر مربع

واريزي 26 میلیون 
آدرس پروژه: انتهاي خیابان شهید فهمیده
تلفن: 05632448064 -09378764667

سالمت  ابتکار  نوين  تعاونی  شرکت 
برای تکمیل کادر اداری خود نیازمند 
يک نفر کارشناس مهندسی پزشکی 

می باشد. 
متقاضیان با شماره 09151411550

 يا 32395162 تماس حاصل فرمايند.

من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا    امام علی)علیه السالم(
با کمال تاثر و تالم قلبی درگذشت مرحوم مغفور 

زنده یاد غالمحسن بستانی
معلم مومن و با اخالص و دبیر سابق دبیرستان شهید دکتر 
چمران و معلم کالس های صلواتی مساجد را به خانواده 
محترم آن فقید سعید و جامعه فرهنگیان تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم رحمت و 
مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

واحد عمران و احیای مساجد بیرجند - دبیرستان شهید دکترمصطفی چمران

به اطالع نیکوکاران
ارجمند  می رساند:

موسسه  خیریه  
مهـر ماندگـار

 به   منظور  نگهداری  فرزندان
 بی سرپرست  و بد سرپرست 6-3 سال 
به  ساختمانی  مناسب ترجیحا    محدوده 

خیابان توحید   نیازمند   می باشد.
لطفا با شماره های

 09370371133 - 32211826 
تماس حاصل فرمايید.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

 اسماعیل علی آبادی
را  به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و 
تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 95/10/13 ساعت 14 الی 
15 از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد. 

حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های علی آبادی و سایر بستگان


