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سرمقاله

پرونده  بانک ها 
روی میز قضاوت مردم

* هرم پور
 
مثل  صنعت،  و  تولید  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
 کاشتن دانه در زمین، هم شرایط خاصی می خواهد 
است  مکانی  و  زمانی  شرایط  به  نیازمند   هم  و 
البته نیازمند  فرد یا افراد کاردانی که به علم  و 
باشند.  واقف  کار   این  از  هدف  و  دانه  کاشتن 
بَر  سرمایه گذاری  اگرچه گاهی سخت و زمان 
است، اما سود آور و تضمین کننده ی آینده نیز 
هست، به ویژه آنکه این سرمایه گذاری با شناخت 
انجام شود. ما در  با حمایت مناسب  البته  و صد 
ایم رسیده  ای  نقطه  به  تقریبًا  جنوبی   خراسان 

که باید تغییر اقلیم آب و هوایی را بپذیریم و قبول 
کنیم که شاید تا 10 یا 15 سال دیگر هم وضعیت 
بارش های جوی مثل امروز یا بدتر از امروز باشد. 
ما به حکم بقاء، راه چاره ای جز توانمند سازی 
استان در حوزه صنعت و تولید  و کسب درآمدهای 
پایدار نداریم، دولت هم برای نگه داشتن ما در 
 حاشیه مرز و برای بدست آوردن  اطمینان های
و  اشتغال  به  توجه  جز  ای  چاره  خود،  امنیتی 
صنعت منطقه ندارد. این همه اما نیازمند سرمایه 
به عنوان  نه  بانک ها  و  گذاری و حمایت است 
عنوان  به  بلکه   ده،   سود  اقتصادی  بنگاههای 
 یکی از پایه های اساسی و مهم سرمایه گذاری
با وظایف مشخص و اهداف معین، نقش بسیار 
مهمی در این خصوص دارند؛ نقشی که در سال 
اقتصاد مقاومتی و با رویکردهای مقاومت محور 
در حوزه اقتصاد، به ویژه در استانی با شرایط ما، 
توجه  و  شده  واقع  مغفول  سهو،  به  یا  عمد  به 

خاصی به آن نشده است. 
) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

صفحه  7

درنشست  هم اندیشی معاونان، مشاوران و 
مدیران ستادی استانداری عنوان شد

کنسرسیوم 
خط ریل و انتقال آب 

 استاندار موضوع اتصال استان به خط ریلی راه آهن 
سراسری و انتقال آب به استان را دو مطالبه مهم 
مردمی دانست و تصریح کرد: درباره ریل و انتقال 
آب به استان با دستورات رئیس جمهوری مذاکرات 

خوبی با قرارگاه خاتم  ...  ) مشروح  خبر در صفحه 7 (

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

اصراری به افزایش 
کشت گندم در

خراسان جنوبی نداریم
صفحه 7

احتمال سفر وزیر راه
 به خراسان جنوبی

 قوت گرفت
صفحه 7

مسئول کارگاه پرورش بوقلمون:

دولت درصدد 
حمایت از ما نیست

صفحه 7

 پای درد دل دختر معلول بیرجندی
فقط یک هفته 

فرصت تخلیه داری!
ییصفحه 3

مال
س :

عک صفحه 4

کریمی قدوسی 
ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری ٩٦ 

را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند

رئیس فراکسیون امید مجلس:
مجلس از رسانه ای شدن اختالف نظرهای

 برخی مسئولین انتقاد کرد

 »جو بایدن« معاون اول اوباما:
بزرگ شو دونالد. وقت آن است که بالغ شوی

 تو رئیس جمهور هستی. تو باید کار بکنی
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 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جناب آقاي مهندس جعفري گيو
با كمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالي را به عنوان

 نماينده مقام عالي وزارت و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان

 تبريك عرض نموده ، موفقيت روز افزون تان را از خداوند منان مسئلت مي نماييم.

مديريت وكاركنان سازمان نظام دامپزشكي
 استان خراسان جنوبي

جناب آقای سيد مهدی حسينی 
جناب آقای سيد ابوالفضل طالبی 

قبولی درخشان شما بزرگواران را در آزمون وكالت سال 95 كانون خراسان 
 كه نشان از همت واال، تالش فوق العاده و بی نظيرتان بوده حضور شما و خانواده محترم تان 

تبريك عرض می نماييم، سعادت و توفيقات روزافزون شما را از خداوند منان خواستاريم.

)موسسه حقوقی چتر دانش - نمايندگی خراسان جنوبی(
 گروه آموزشی متخصصان آينده 

 

  انبزرگوار ماشجناب آقای سید مهدی حسینی و جناب سید ابوالفضل طالبی قبولی درخشان 
،تالش فوق العاده و بی نظیرتان شان از همت واالکانون خراسان که ن 59آزمون وکالت سال  در

ا روزافزون شم اتسعادت و توفیق بوده را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم و
 استاریم.وخمنان داوند از خرا 

 گروه آموزشی متخصصان آینده نمایندگی خراسان جنوبی(-)موسسه حقوقی چتر دانش                                  

ديروز به صفای وجودش و امروز به اعتبار نام نيکش می باليم

18 دی ماه چهارمين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

شادروان حسن اكبر زاده 
را گرامی می داريم. روحش شاد و يادش همواره سبز

از طرف خانواده

جناب آقای علی فضلی  رئيس محترم اداره ثبت شهرستان بيرجند
  جناب آقای علی ميری و جناب آقای محمدرضا هاشمی نيا 

نقشه بردارمحترم ثبت
 از حسن برخورد و راه اندازی كارم بدون اتالف وقت و برخورد مناسب با ارباب رجوع بسيار سپاسگزارم 

از خداوند منان توفيقات روز افزون تان را آرزومندم.

رحمت ا... مهجوره

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه ماهرخ حسين زاده
 )بازنشسته دانشگاه علوم پزشكی(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشييع و تدفين آن مرحومه امروز شنبه 
 ٩5/10/18  ساعت 3  الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

خانواده های حسين زاده و ساير بستگان

هوالباقی

همسر و پدر عزيزمان، حضور آرامت در كنار ما نيست
 ولی سايه سار مهربانی ات مهمان هميشگی قلب های ماست. 

دومين سالگرد درگذشت عزيزمان بزرگ خاندان زنده ياد

 حاج سيد محمد باقر هاشمی
  را گرامی می داريم  و با قرائت فاتحه و درود به روح بزرگش، يادش را گرامی می داريم
از كاسه شکسته نخيزد صدا درست     احوال ما مپرس كه ما دل شکسته ايم

خانواده هاشمی )همسر و فرزندان(

یادبود

ضمن تبریک

 نوزدهمين سالگرد تاسيس موسسه اعتباری ثامن 
بدين بهانه ناب ترين و صميمانه ترين مراتب سپاس، تقدير و تشکر خود را از عملکرد منسجم، متعهد 
و پاسخگوی آن مجموعه محترم در جهت خدمت رسانی صادقانه و در خور تحسين مديران و كاركنان 
موسسه اعتباری ثامن اعالم می داريم. با آرزوی موفقيت و سربلندی  بيش از پيش موسسه اعتباری ثامن

 جمعی از مشتريان

استاد محترم جناب آقای عباس زاده 
معاون محترم اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 

انتخاب جناب عالی را به عنوان معاون برتر در بین استان های کشور 
صميمانه تبريك عرض می نمايم، توفيق روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواستارم.

تناكی - تبليغات روياپردازان

ابتکار  نوین  تعاونی  شرکت 
کادر  تکمیل  برای  سالمت 
نفر  یک  نیازمند  خود  اداری 
پزشکی  مهندسی  کارشناس 

می باشد.
متقاضیان با شماره 

0٩151411550 یا 323٩51٦2 
تماس حاصل فرمایند.

 آگهی مناقصه عمومی- يك مرحله اي    شماره : 01/ع/95
اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی )مناقصه گذار و به نشانی بيرجند - خيابان مفتح 27- استاديوم ورزشي آزادي( در نظر دارد: مناقصه مشروحه ذيل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 89/02/04 )پيمان به صورت سرجمع( 
از طريق فراخوان عمومی اجرا كند. لذا از كليه شركت هاي پيمانکاري داراي صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تقاضا می شود از تاريخ آخرين نوبت نشر آگهي جهت دريافت اسناد مربوطه  به مدت 5 روز كاري به اين اداره كل واقع در بيرجند به آدرس 

فوق اداره امور حقوقی مراجعه نمايند؛ ضمنا اين آگهی در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  )http://Iets.mporg.ir( منتشر شده است .

مقدارنام مناقصه
مدت پیمان محل اجرا)متر مربع(

رشته و پایه کاري 
مورد نیاز

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 
تاریخ بازگشایی تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات)ریال(

پیشنهادات
توضیحات

تکمیل  و تجهیز استخر 
1٦ ماه شهر سربیشه1400سرپوشیده  سربیشه

شمسی
5 ابنیه و 5 تاسیسات 

10 صبح مورخ ٩5/11/0٦ساعت 13 مورخ 7778٦52835388٩32٦41٩5/11/05و باالتر
پرداختی های پیمان در قالب 
اسناد خزانه اسالمی خواهد بود

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هيئت محترم وزيران و مورد قبول كارفرما به مدت 3 ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل 
تمديد برای سه ماه می باشد . محل تحويل اسناد و پيشنهادات : دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند خيابان مفتح 27 استاديوم ورزشي آزادي و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل می باشد. مبلغ فروش اسناد دويست و پنجاه هزار ريال بوده كه می 
بايست به حساب شماره2170552196003 بانك ملی مركزی بيرجند واريز و فيش آن تحويل فروشنده اسناد گردد. اسناد و مدارک مناقصه فوق فقط به نماينده پيمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحويل خواهد شد .ساير اطالعات و جزئيات مربوطه 

 اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبیدر اسناد مناقصه مندرج است.

به همت دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیرین سالمت :

مركز خدمات دندانپزشكی
 امام علی )ع( بيرجند  افتتاح  شد
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مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در دی ماه سال 95 به خدمت سربازی فراخوانده شدند

جام جم-سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشموالن غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان دی 1377 برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که کلیه مشموالن کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ 19 دی سال 95 را دریافت کرده اند، 
باید در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند.

خطر تعطیلی ۶۰ هزار مطب

جام جم - رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، 
نسبت به تبعات تعطیلی ۶۰ هزار مطب پزشکان 
هشدار داد و گفت: با وجود ۶۰ هزار مطب پزشکی 
در کشور،بخش زیادی از این پزشکان دارای مطب 
عضو هیئت علمی نیستند و اکثرا در بخش خیریه، 
تامین اجتماعی و نیروهای مسلح خدمت می کنند 

که در زمان فراغت مطب دارند.

بازگشت قیمت محصوالت لبنی  

وزرای  ابالغیه  لبنی  صنایع  جم-انجمن  جام 
آزاد  ارز  از  استفاده  برای  کشاورزی  و  صنعت 
 1۶ افزایش  و  بسته بندی  پاکت های  واردات  در 
باعث  را  محصول  این  واردات  تعرفه  درصدی 
گرانی شیر اعالم کرده و اظهار داشته از آنجائیکه 
ابالغیه دو وزیر باالتر از ستاد تنظیم بازار است، 

نیازی به مصوبه تنظیم بازار نبوده است.

 اختالف قیمت خودروهای مدل  9۶

ایران    سوی  از   9۶ مدل  خودروهای  عرضه  با 
قیمت  اختالف  با  بازار  در  خودروها  این  خودرو، 
حدود 5۰۰ هزار تومانی نسبت به مدل های 95 
خرید و فروش می شوند. قیمت خودروهای مدل 

95 نیز کمی کاهش داشته است.

تمدید مهلت ثبت نام بازنشستگان برای 
سهام بیمه ملت

بازنشستگی کشوری ضمن  جام جم - صندوق 
بازنشستگان  سپاسگزاری مجدد از ُحسن اعتماد 
 1۰۰ نام  ثبت  دنبال  به  کرد:  اعالم  کشوری 
هزار بازنشسته کشوری در طرح واگذاری سهام 
مکرر  های  درخواست  به  توجه  با  و  ملت  بیمه 
بازنشستگان، مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری 

روز یکشنبه 19 دی ماه  تمدید شد.

مسدود شدن کارت های اعتباری 
پس از ۶ ماه

عصراعتبار- معاون فناوری اطالعات بانک ملی 
مرکزی  بانک  ابالغی  دستورالعمل  طبق  گفت: 
استفاده  بدون  ماه   ۶ که  اعتباری  های  کارت 

باشند مسدود می شود.

حمله تند عضو جبهه پایدار به رئیس جمهور 

کریمی قدوسی نماینده نزدیک به جبهه پایداری  اظهارداشت: ظاهرا بنا 
دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری 9۶ را به 
سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار 
حوادث ضدامنیتی ٨٨ برای انتخابات آینده نیز 
هیزم جمع می کنند. جریان فتنه با استقرار دولت 
از  بازگشته است و تالش دارد  آقای روحانی، 
ظرفیت دولت و جایگاه قانونی آن،مکان های امن دولت را برای ایجاد 
شبکه امن، اتاق های فکر و مراکز تصمیم گیری که به صورت خوشه ای 
در فتنه نیز حضور داشتند، در اختیار بگیرد؛ نمونه های آن جلسه جماران، 

بنیاد باران و جلسه صبحانه که مشهور است.  

انتقاد عارف از رسانه ای شدن اختالفات مسئوالن 

رئیس فراکسیون امید مجلس از رسانه ای شدن اختالف نظرهای 
برخی مسئولین انتقاد کرد.عارف اظهار کرد: 
وقتی می توان برخی مسائل و اختالف نظرها 
را  آنها  باید  چرا  کرد  حل  جلسه  یک  در  را 
رسانه ای کنیم؟ مبنای ما این است که حتی 
نشود.نماینده  رسانه ای  مسائل  این  االمکان 
مردم تهران در مجلس آرامش را شعار راهبردی گفتمان اصالحات 
و اتئالف امید عنوان کرد و افزود: آرامش مهم ترین مسئله امروز 
کشور ما است. ما برای تعهد آرمان های کشور نیاز به آرامش داریم 

و این مهم ترین راهبرد ما در مجلس است. 

»جو بایدن « خطاب به ترامپ: بزرگ شو دونالد

 »جو بایدن« معاون اول اوباما روز پنج شنبه در یکی از برنامه های 
زنده شبکه  پی بی اس حاضر شد. مجری برنامه 
دونالد  جنجالی  توئیتری  پیام  چند  خواندن  با 
ترامپ در خصوص »دلقک« خواندن »چاک 
شومر« رهبر اقلیت سنا و انتقاد از اوباما بخاطر 
عدم همکاری برای انتقال قدرت، نظر بایدن 
را جویا شد. که بایدن کالم مجری را قطع کرد و گفت: »بزرگ شو 
دونالد. بزرگ شو. دیگر وقت آن است که بالغ شوی. تو رئیس جمهور 
هستی. تو باید کار بکنی.«بایدن البته پیش از این هم سابقه تاختن 

بر مواضع ترامپ و حتی آرزوی ضرب و شتم وی را داشته است.

هشدار حسام الدین آشنادرباره برنامه ترامپ

 حسام الدین آشنا مشاور فرهنگي رئیس جمهور در حساب توئیتري خود 
نوشت: محرز است رئیس جمهور جدید آمریکا 
تالش خواهد کرد با اقدامات ایذایي، ایران را 
وادار به نقض عملي برجام کند و از این طریق 
بهانه الزم براي تاسیس، تمدید یا تشدید تحریم 
ها علیه ایران را فراهم کند.وی افزود: همه ، اعم 
از موافقین و مخالفین دولت باید  به خاطر حفظ منافع ملي و منافع مردم 
محتاطانه رفتار و اقدام و از دادن هرگونه بهانه به آمریکا پرهیز کنند.وي 
گفت:  نباید با اقدامات ورفتارهاي نسنجیده، مجددا ایران را درمعرض 

اقسام تهدیدهاي تحریمي و نظامي واتهامات جدیدقراردهیم.

جنگ لفظی سرکردگان القاعده و داعش

ایمن الظواهری سرکرده القاعده، ابوبکر البغدادی سر کرده داعش 
و رقیب خود را به دروغگویی درباره القاعده 
بر  صوتی   پیامی  در  کرد.ظواهری  متهم 
تاکید  متحدانش  و  آمریکا  به  حمله  اولویت 
ابوبکر  به  پیام  این  در  القاعده،  کرد.سرکرده 
در  مشارکت  به  را  او  و  کرده  بغدادی حمله 
تبلیغات علیه این گروه متهم کرد.ایمن الظواهری سرکرده القاعده 
ایمن  القاعده متهم کرده است.   بغدادی را به دروغ پردازی علیه 
الظواهری بعد از اعالم مرگ اسامه بن الدن از جانب آمریکا در مه 

2۰11، به عنوان جانشین او معرفی شد.

احمدی نژاد هنوز قصد کاندیداتوری دارد

تا چند ماه پیش احمدی نژاد فکر می کرد مهمترین رقیب روحانی در 
انتخابات 2۰17 خواهد بود . او تبلیغات انتخاباتی 
اش را آغاز کرد و به یک تهدید برای روحانی 
تبدیل شده بود. در اواخر سپتامبر، احمدی نژاد 
از ورود به انتخابات نهی شد، با این حال به نظر 
می رسد او این ماجرا را به این راحتی رها نمی 
کند.رئیس جمهور سابق هنوز قصد دارد برای انتخابات حضور پیدا کند. به 
گفته یک اصولگرای میانه رو که خواسته نامش فاش نشود احمدی نژاد 
هنوز به سراسر کشور سفر می کند و سعی میکند با مردم دیدار کند. او 

سعی می کند خودش را به عنوان یک کاندیدای بالقوه جا بزند.

از  برخی  اظهارات  به  خارجه  امور  وزارت 
بابک  پرونده  درباره  قضائیه  قوه  مسئولین 
زنجانی و نحوه تعامل با این قوه پاسخ داد. در 
این بیانیه آمده است:  از جلسه ی که دوسال 
قبل دردفتر رییس قوه قضاییه با حضور معاون 
برای  خارجه  امور  وزیر  جمهور،  رئیس  اول 
تا  بابک زنجانی برگزار شد  پیگیری موضوع 
کنون با این قوه همکاری کامل نموده هیچ 
درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و 
هیچ گاه نیز گالیه ای از سوی مقامات محترم 
قضائیه در این زمینه نشنیده است.وزارت امور 
خارجه با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجي 

مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی، در 
حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی 
پیگیری  برای  را  الزم  تسهیالت  همه  خود، 
موضوع توسط مسئولین  قضایی در کشورهای 
مورد درخواست فراهم نموده است و با دستور 
موکد به سفارتخانه ها  و ارائه تسهیالت به 
با  مذاکرات  در  ویژه  به  اعزامی  هیاتهای 
شناسایی  مقوله  در  مقابل خصوصا  طرفهای 
اموال غارت شده از بیت المال، درخواست هاي 
دستگاه  سایر  و  قضائیه  قوه  از سوی  محوله 
های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت 
انجام داده ؛ چنانکه رسماً و به دفعات به همین 

دلیل  مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده قرار 
بیانیه  ازاین  دیگری  قسمت  در  است.  گرفته 
آمده است وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور 
خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین المللی 
کاماًل مشخص است. وابهامات اخیر پیرامون 
پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از 
آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی 
به موضوعات باید به شکل »رسمی و آشکار« 
بابک  اقدامات  که  حالی  در  پذیرد،  صورت 
زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و 
رسمی انجام نشده و  »متقلبانه، غیر رسمی، 
زیر زمینی و مخفیانه« انجام پذیرفته است و 

ارتباطات غیر شفاف و  از  در خارج نیز صرفاً 
شبکه های فساد مالی بهره می جسته است. 
شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت 
امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری 
موضوع شود و لذا هیچ اطالعاتی از محتوای 
امور  وزارت  اختیار  در  پیگیری  برای  پرونده 
خارجه قرار نگرفته، چون اصواًل ورود به چنین 
حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور 
خارجه ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، 
چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها 
بویژه دستگاه اطالعاتی است که ظاهراً علیرغم 
تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله 

امر به آن دستگاه، تا کنون مستقال اجازه ورود 
به این پرونده را نداشته است.

قضایی  های  همکاری  تسهیل  دیگر  حوزه 
اقدام  در دیگر کشورها،  است. که هر گونه 
باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی 
صورت پذیرد که مستلزم پیگیری اجرای احکام 
صادره قضایی محاکم   ایران و در قالب اجرای 
از سوی قوه  یک ماموریت محوله مشخص 
اساس  بر  باشد.که   می  پذیر  امکان  قضائیه 
سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین 
امور خارجه واگذار نشده  ماموریتی به وزارت 

است.

واکنش دستگاه دیپلماسی به اظهارات مقامات قوه قضائیه

سرمقاله

پرونده  بانک ها روی میز 
قضاوت مردم

* هرم پور

که  این  اول(علیرغم  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 
خراسان جنوبی از معدود  استانهایی است که حجم 
سپرده گذاری های مردمی در بانک های آن نسبتًا 
باالست اما واقعیت این است که بانکها عمدتاً این 
سپرده ها را در حوزه هایی سرمایه گذاری می کنند 
که نه آنچنان بازدهی مثبتی دارد و نه اینکه مؤلفه 
های نظارتی در خصوص دخل و خرج های آن 
برخی  اینکه همچون  وعلیرغم  رعایت می شود، 
در  گذاری  سرمایه  به  تمایل  به شدت  مؤسسات 
پروژه های پرهیاهو در سایر نقاط کشور دارند، اما 
به دالیل گوناگون هیچ گونه  تأسف و  در کمال 
های  سرمایه  این  گذاری  سرمایه  برای  تمایلی 
حوزه  رونق  برای  یعنی  مردم،  خود  برای  مردمی 
به  و  ندارند  وتولید  معدن  صنعت،  اشتغال،  های 
صورت کامل و جامع در این حوزه ها ورود نمی 

کنند!!
از  طیفی  کدورت  و  مندی  گالیه  که  امری 
صنعتگران و تولید کنندگان و کارآفرینان استانی را 
به دنبال دارد.بخشی از این ماجرای سؤال برانگیز و 
البته تعجب آور را اگر ریسک باالی سرمایه گذاری  
در استان بدانیم، اما بخش مهمی از آن هم نشأت 
گرفته از تخطی بانک ها از وظایف واقعی آنهاست 
که در قالب قانون صراحتاً برایشان تعریف شده و 
یا در انحاء مختلف و طی ابالغیه ها و بخشنامه ها 
به صورت دستوری از آنها خواسته و مطالبه شده 
تداوم چنین رویکردهایی در کوتاه مدت،  است.  
به صالح  نه  بلند مدت  در  و  مردم  به صالح  نه 
خودبانک ها و مؤسسات مالی است و  اگر نگوییم 
که نوعی خیانت به  امانت معنوی و مادی مردم 
است، حداقل می توان گفت که نطفه تولید تفکر 

بی اعتمادی به این بانک ها را می بندد.
 برای گشودن پرونده بررسی عملکرد بانک ها در 
درسال  استان  توسعه  برای  گذاری  سرمایه  حوزه 
اقتصاد مقاومتی، به قطع چند سؤال مد نظر ما و 
شما خواننده محترم است: قانون در حوزه امانت 
از سپرده های مردمی و چگونگی سرمایه  داری 
و چه  گوید  ها چه می  بانک  توسط  آنها  گذاری 
الزام هایی دارد؟ حجم تقریبی یاواقعی سپرده های 

مردمی دربانک های استان چقدر است؟ 
در  را  این حجم سپرده  از  ها چه درصدی  بانک 
سرمایه  استان  عمران  و  تولید  و  صنعت  حوزه 
و  وام  کنندگان  درخواست  آیا  اند؟  کرده  گذاری 
حوزه صنعت  در  گذاری  سرمایه  برای  تسهیالت 
راضی  استان  های  بانک  عملکرد  از  تولید  و 
هستند؟ آیا اولویت های سرمایه گذاری در استان 
و نیازمندی های استان برای سرمایه گذاری برای 
بانک ها، تبیین و مشخص وابالغ شده است؟  چه 
درصدی از بانک ها و به چه میزان تسهیالت و 
برای چه تعداد از درخواست کنندگان صرفاً برای 
حوزه تولید و رونق صنعت و عمران در خراسان 
جنوبی تخصیص و ارائه اعتبار و تسهیالت نموده 
اند؟ موانع بانک ها برای ارائه تسهیالت یا بازپس 
گیری وام ها چیست؟ مبنای سهل گیری در ارائه 
ئسهیالت به بخشی از جامعه و سخت گیری به 
بخشی دیگر از سوی بانک ها چست؟آیا نظارت 
سوی  از  حوزه  این  در  مطلوبی  و  مناسب  دقیق، 
دستگاههای متولی و نظارتی وجود دارد؟ یا اینکه 
به دلیل فقدان نظارت، هر از چند گاهی این سپرده 
اعتماد  و  اختالس شده  افرادی  یا  فرد  توسط  ها 
مردمی را دود کرده و به هوا می فرستد؟ معمای 
نارضایتی مسؤولین آگاه استانی از عملکرد بانک 
ها در حوزه ارائه تسهیالت برای توسعه و عمران 
چیست؟ و چرا این نارضایتی صرفاً در حد نارضایتی 
و ابراز گالیه مندی باقی می ماند و اقدام عملی 
و پویا و ضربتی برای مقابله با چنین اقدام هایی 
صورت نمی گیرد؟ آیا بانک ها و مؤسسات داخلی 
حاضر به شفاف سازی  عملکرد و پاسخگویی در 
مثبت  پاسخ  اگر  رسانه ها هستند؟  به  زمینه  این 
است تا چه حد؟ و اگر پاسخ منفیست، چرا از این 

شفاف سازی واهمه دارند؟
 و یا اینکه الجرم رسانه مردمی آوا در پایان بررسی 
از اعالم  ناگزیر  انتهای هفته  بانک ها در  پرونده 
نام و مشخصات بانک ها و مؤسساتی خواهد بود 
که در این حوزه همکاری نکرده اند و یا واقعیت 
در  آیا  اینکه   نهایت   در  کنند؟  نمی  بیان  را  ها 
سال اقتصاد مقاومتی، در پیشگاه مردم، مقام معظم 
رهبری، مسؤوالن و دلسوزان و نخبگان و صاحب 
نظران استانی،کارنامه بانک های استان، کارنامه 

ای مردمی، قابل قبول و قابل دفاع است؟
 

 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943٨31 ارسال فرمایید(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 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

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

فروش ویژه نمایندگی سروش
فلش 8 گیگ 15000 تومان    فلش 16 گیگ 20000 تومان

رم 8 گیگ 15000 تومان   رم 16 گیگ 20000 تومان
همراه با گارانتی مادام العمر        کرایه انواع باند برای مجالس

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

مزایده عمومی ماشین آالت )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاریهای بخش مرکزی بیرجند در نظر دارد: به استناد مجوزهای صادره نسبت به فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز دهیاری ها

 به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه عالقه مندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری 1395/10/27 برای بازدید 
بین ساعات 8 تا 13 به روستای دستگرد کیلومتر 5 جاده بیرجند - مشهد انتهای بلوار امام رضا )علیه السالم( جنب خانه بهداشت انبار شرکت تعاونی دهیاری های 
بخش مرکزی بیرجند مراجعه نمایند. ضمناً جهت دریافت فرم شرایط و اسناد مزایده به دفتر شرکت تعاونی به آدرس: بیرجند - چهار راه انقالب - ابتدای بلوار شهید 

فایده - جنب بانک صادرات و یا به آدرس اینترنتی www.db-co.ir  مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32226841 تماس حاصل فرمایید.
)ضمناهزینه نشرآگهی برعهده برنده مزایده خواهدبود(

مبلغ تضمین مبلغ پایه تیپ مدل نوع خودرو ردیف

10.000.000 200.000.000 EXPLORER70 1386 1              تراکتور SAME ایتالیا با تریلی

10.000.000 200.000.000 - 1386 تراکتور فرگوسن با تریلی 2

20.000.000 400.000.000 - 1387 بیل بکهو لودرکشویی هیدرومک 3

15.000.000 300.000.000 M6H(4*2) 1386 کامیون کمپرسی آمیکو 4

11.500.000 230.000.000 M6H(4*2) 1386 کامیون کمپرسی آمیکو 5

11.000.000 220.000.000 M6H(4*2) 1386 کامیون کمپرسی آمیکو 6

12.000.000 240.000.000 M6H(4*2) 1385 کامیون کمپرسی آمیکو 7
دنجریب یزکرم شخب یاه یرایهد ینواعت تکرش

آگهی مزایده )نوبت اول(
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر 
بیرجند را از طریق مزایده به استناد مصوبه ماده 8 صورتجلسه مجمع عمومی و مصوبه 1395/10/13 هیئت مدیره 
به فروش رساند. متقاضیان می توانند برای دریافت مدارک از تاریخ 95/10/23 به آدرس دفتر شرکت تعاونی عمرانی 
کارگشای سازه بیرجند واقع در خیابان غفاری- انتهای غفاری 14- دشت علی آباد مراجعه و مدارک را حداکثر تا 
تاریخ 1395/10/25 به دفتر شرکت تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادهای خود را 
در پاکت های جداگانه و مهر شده تحویل نمایند. پاکت الف: اصل ضمانت نامه بانکی معادل 5 درصد کل قیمت 
پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های استان یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکی( به حساب شماره 
1-4628239- 835-9401 به نام شرکت کارگشای سازه بیرجند در بانک مهر اقتصاد شعبه معلم ب- تکمیل 
فرم تقاضای شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادی در هر مترمربع با امضای متقاضی، برندگان مزایده موظفند 
حداکثر ظرف مدت 15 روز جهت تسویه حساب به حسابداری شرکت مراجعه و اصل فیش پرداختی را به حسابداری 
تحویل نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقی و مورد مزایده به برندگان دوم واگذار 
و در این صورت سپرده تودیعی به نفع شرکت ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. کلیه هزینه های 

متعلقه شامل نقل و انتقال، هزینه آماده سازی عوارض و مالیات متعلقه و غیره کال بر عهده برنده مزایده می باشد.
مشخصات ملک مورد نظر

قیمت مساحتکاربریردیف
پایه هر 

متر مربع

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 

سپرده 5 درصد

آدرس ملکوضعیت

دو معبر 16683/500/000291/900/000مسکونی1
(دوکله)

جمهوری 32 و کوچه 
جمهوری 30 (پای قلعه)

لماع ریدم

اعالمیه بستانکاران )نوبت سوم(
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هشت بیرجند

)درحال تصفیه( به شماره ثبت 2905
پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 20814 مورخ 1395/6/1در اجرای ماده 
225 قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر هشت )در حال 
تصفیه( به شماره ثبت 2905 دعوت می شود که هر گونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در 
دست داشتن مدارک مستند و مستدل خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 

با تلفن:09154951345تماس حاصل فرمایید.
بدیهی است پس انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هشت لیال ابوالحسن نژاد (در حال تصفیه)

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی با صدور انواع 
بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  
09158642955

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

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 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

در مکانی بزرگ و با صفا با 
سالن های مجلل و  با ظرفیت 
700 نفر آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما 
هموطنان گرامی می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4

به یک خانم  مجرب برای کار فروشندگی 
پوشــاک بـا 10 ساعــت کــاری و حقــوق 
 300 تا350 به صورت توافقی  نیازمندیم.

خیابان معلم - بین معلم 19و 21 
پوشاک کبوتر           09157074201



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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسووالن به پیام شما

3
شنبه* 18 دی 1395 * شماره 3691

افزایش 25 درصدی آموزش فنی و حرفه ای 9 ماهه در شهرستان قاینات
   

 ایرنا - رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قاینات گفت: در 9 ماه سال 95، 425 هزار و 132 نفر ساعت دوره آموزشی در مراکز تحت پوشش این شهرستان ارایه 
شد که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 25درصد افزایش دارد.محمد حسن مظلوم افزود: مجموع آموزش ها توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 

خصوص و شش مرکز تابعه برگزار شد که در بخش خواهران آموزش های ارایه شده 50 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 94 است. در  که  دوستی  از  تشکر  و  سالم   با 
نام   درج  عدم  و  غفاری  راه  چهار  نویسی  دیوار 
ا... در پرچم  جمهوری اسالمی یاد آوری نمودند  
ضمن سپاس  به اطالع می رساند هنوز کار به 
شما  لطف  و  نظر  دقت  از  است  نرسیده  اتمام  

کمال تشکر را دارم.
0913...070

دبستان  برای  که  دلسوزی  مسووالن  سالم.  با 
پیاده  عابر  پل  باران  تمنای  فلکه  پسران  شاهد 
نصب می کنند لطف کرده پیاده رو مقابل پل را 
هم آماده کنند تا بچه ها مجبور نشوند درطول 

خیابان سجاد و بلوار غدیر راه بروند..؟!!!!؟ 
0915...913

اظهار  هیچگونه  با  کل  مدیر  یک  وقتی  سالم 
 300 سال  ابتدای  از  دارند  می  اعالم  تأسفی 
تعاونی منحل شده اند . می دانید مساوی با چند 
نفر بیکار ؟ آمار تسهیالت هم که خنده دار بود 

در کنار این آمار!
0915...742

که  مبلمان  دوستان  خدمت  سالم.خواستم 
مخالف برپایی نمایشگاه هستند عرض کنم من 
تا  قیمت  هم  دارم  را  نمایشگاه  از  خرید  تجربه 
30 درصد مناسبتره هم کیفیت مطلوبه هم بعد 
وکاستی  کم  هیچ  بدون  سفارش  طبق  روز   5
مبلمان تحویل شد...خواهشن اگه میخوان عقب 
این  تو  تخریب....مردم  نه  کنند  رقابت  نمونن 
...دست  مناسبند  قیمت  و  کیفیت  دنبال  اوضاع 

مسئولین برپایی نمایشگاه درد نکنه.
0915...077
  سازمان دارایی کم باعث تعطیلی مغازه؛ تولیدی ها
به  هم  افزوده  ارزش  که  شد  می  وکارخانها 
نجومی  حقوقهای  و  اختالس  اومد؛  کمکش 
مردم عادی  و  بشه  تا خرجتون کم  کنید  روکم 

جور شما رو نکشن با این گرونی بازار 
0901...103

سالم خدمت نماینده مجلس جناب آقای عبادی 
مردم  به  شما  هستم  شوشود  روستای  اهالی  از 
این روستا گفتید که حتما برای شما آب میاریم 
قبال  که  را  تانکرها  تازه  نرسید  آبی  هیچ  ولی 
دوبار آب می کردن حاال خیلی  ای یکی  هفته 
این  چون  کنید  پیگیری  لطفا  کنن  می  آب  کم 

مردم واقعا سختی میکشن با تشکر 
0937...157

  لطفا به اداره ثبت اسناد و امالک  بگویید در 
سامانه ثبت تغییرات شرکتها از پست کردنهای 
در  نهایی  تایید  از  قبل  مردم  اذیت  و  بیهوده 

سایت دست بردارد. باشد که رستگار شویم.
0939...452 
با توجه به فراخوان المان نوروز 96 از شهرداری 
را  محترم تقاضا داریم مانند سال گذشته نوروز 
در  و  نگیرد  اشتباه  تحصیلی  آغاز سال  به جای 

المان ها دقت الزم را داشته باشد...
0937...254

برای  بیرجند هیچ جاذبه ای  ورودی های شهر 
فراری  باعث  گفت  باید  بلکه  ندارد  مسافران 
به  کنند  می  تصور  چون  شد  می  ها  آن  شدن 
یک برهوت وارد شده اند... با این وضع چگونه 
به شهر جذب  را  نوروزی  می خواهید مسافران 

کنید آقای شهردار و شورای شهر! 
0936...905

فقط یک سوال... این همه بانک پس اندازهای 
مردم را کجا سرمایه گذاری می کنند؟

0915...452

جوابیه شورای نگهبان دفتر نظارت و 
بازرسی انتخابات خراسان جنوبی

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
رساند:  می  استحضار  به   95/10/14 مورخ  شما 
طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات شورهای 
شهر و روستا و بررسی صالحیت کاندیداهای آن 

بر عهده شورای نگهبان نمی باشد. 

جوابیه شرکت مخابرات استان

 احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
به علت  تلفن  مورخ 95/10/8 در خصوص قطع 
توسعه  راستای  در  رساند:  می  اطالع  به  بدهی 
فرهنگ پرداخت های غیرحضوری و الکترونیکی 
و عدم نیاز به مراجعه حضوری مشترکین گرامی 
از  و  اندازی  راه  مخابرات  شرکت   2000 سامانه 
زمان  هر  در  پرداخت  امکان  سامانه  این  مزایای 
و از هر مکان بدون نیاز به داشتن شناسه قبض 
و شناسه پرداخت و وصل آنالین مشتریک قطع 

بدهی می باشد. 

جوابیه های شرکت گاز استان
 

شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  پیرو  *احتراما 
مورخ 95/10/12 در خصوص شبکه گذاری گاز در 
خیابان غفاری 14 بیرجند به استحضار می رساند: 
گازرسانی به تمام منازل در محدوده مورد نظر که 
 دارای معابر تثبیت شده و بر و کف مشخص بوده اند

صورت پذیرفته و گازرسانی به منازل باقیمانده پس 
مراجع  توسط  کف  و  بر  تعیین  و  معابر  تثبیت  از 
های  بندی  اولویت  و  اعتبارات  برابر   ، ذیصالح 
موجود در برنامه کاری اداره گاز شهرستان بیرجند 

قرار خواهد گرفت. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/10/13 در خصوص شبکه گذاری 
گاز در خیابان امام رضا)ع( دستگرد به استحضار 
می رساند: با توجه به اینکه معبر مورد نظر جدید 
به طرح هادی اضافه شده، مراحل طراحی و نقشه 
برداری منطقه انجام گردیده و اجرای شبکه منطقه 
مذکور نیز در دست اقدام می باشد. ضمنا بر اساس 
قوانین و مقررات موجود مالک گازرسانی و ارایه 
طرح  داخل  در  منازل  وجود  روستاها  در  خدمات 
هادی روستایی و داشتن کاربری مشکونی زمین 

می باشد. 

پای درد دل دختر معلول بیرجندی

نسرین کاری - انسانها معموال تا چیزی را 
که دارند از دست ندهند پی به ارزش آن نمی 
 برند و قدر نعمت هایی را که دارند نمی دانند 
و تا مصیبتی وارد نشود قدر لحظات زندگی را 
نخواهند دانست.گاهی چنان غرق در نعمت، 
راحتی و آسودگی اند که با بی خیالی به جای 
شکر از خدا گله مند و شاکی اند. گاه در زندگی 
با افراد و مسائلی برخورد می کنیم که تلنگری 
 برای تغییر مسیر زندگی است و شاید آئینه ای
  باشند که ناخواسته برسر راه افراد قرار می گیرد
تا تصویر خود و زندگی درآن روشن دیده شود.

چندین بار تا شب به من پیام داد و 
درد دل کرد

از  اتفاقی توسط یکی  چند روز پیش  خیلی 
همکاران شماره تلفن همراهش را به دست 
مریم نام  با  را  او  که  ما  قصه  دختر   آوردم. 
را او  که  کسانی  قول  به  شناسیم   می 

می شناختند کمتر به رسانه ها اجازه گفتگو 
می دهد و به نوعی ارتباط با او سخت است. 

باید به طریقی با او ارتباط برقرار می کردم. 
بعد اینکه به او پیام دادم و گفتم می خواهم 
همدردیم.  هم  با  نوعی  به  و  کنم  کمکش 
اینکه  با  و  داد  پیام  به من   بار  تا شب چند 
هنوز مرا ندیده بود درد دل می کرد »به من 
بنظر  تخلیه کن  را  آخر هفته خانه  تا  گفتند 
شما چکار کنم؟« به او اطمینان خاطر دادم 
که همه تالشم را می کنم تا برای مشکلش 
راه حلی پیدا کنم و وقتی اولین بار صدایش 
را شنیدم و خودم را معرفی کردم با صدایی 
گرم و صمیمی پاسخ داد و خیلی آرام پیشنهاد 

مصاحبه را پذیرفت.
 زمانی که به خانه استجاریش می رسم می گوید 
چون نمی تواند در را باز کند در را به طرف 
حیاط  به سمت  و  شود  باز  تا  بکشم  بیرون 
اسکان  محل  که  خالی  هال  یک  از  بروم 
و  شوم  می  رد  بوده  خانه  صاحب  پیرمرد 
به یک حیاط می رسم در کنار یک درخت 
ویلچرش هست و یک در قدیمی و یک اتاق 
با  و  به طرفش می روم  تمیز!  البته  و  نقلی 

لبخند احوالپرسی می کنم. 
 

ترنم صدای خدا

  عمر آشنایی من با مریم به چند ساعت هم 
نمی رسد اما بخوبی دریافته ام؛ چیزی که بیشتر 
تنهایی  و  آینده  است  نگرانش  چیزی  هر  از 
است راست گفته اند تنهایی بدترین درد است. 
از عمرش می گذرد  بهار  از 26  بیشتر  االن 
 ولی با تمام سختی هایی که کشیده قیافه اش

که  تصوری  از  و  است  برو  دل  تو  و  جذاب 
اگر  کنم  می  حس  بود  بهتر  خیلی  داشتم 
مشکل  کرد  خوب  را  اش  روحیه  بشود 
جسمی اش چندان به چشم نمی آید و شاید 

آینده خوبی پیدا کند.
مریم در مورد معلولیت می گوید: 10 سال 
کیست لگن داشتم در 18 سالگی بعد از عمل 
لگنم دچار مشکل شده و دیگر نتوانستم راه 
اولین عکس  بدانم  که  بودم  کنجکاو  بروم. 
 العلمش بعد از شنیدن این که دیگر نمی تواند

سئوال  این  به  پاسخ  در  بود،  چه  برود  راه   
می گوید: بعد از اینکه دکترم توضیحات الزم 
احساس  شدم  ام  بیماری  متوجه  و  داد  را 

از  بعد  و  شده  خراب  سرم  روی  دنیا  کردم 
فوت پدر دیگر هیچ پشتیبانی نداشتم و نهایتا 
متوجه شدم که می توان جلوی پیشرفت این 
و  کرد  کنترلش  می توان  گرفت،  را  بیماری 
مهمترین عامل برای رسیدن به  این مرحله 

برخورداری از روحیه بسیار خوب است.

هفته ای دو بار
 برای فیزیوتراپی می روم

به  آمدم،  کنار  خوب  هم  خودم  نظر  به 
خودم  و  نکردم  اکتفا  دیگران  سخنان 
اکنون  بشناسم،  را  ام  بیماری  کردم  سعی 
مرا  و  شود  رو  روبه  من  با  کسی  اگر  هم 

نمی شود.  ام  بیماری  متوجه  نشناسد 
حضرت  موسسه  در  گوید:  می  مریم   
از  نفر  دو  و  دارم  پرونده  ابوالفضل 
آیند و هفته ای دوباره برای  دوستانم می 

روم.  فیزیوتراپی می 
 پدرو مادرت  کجا هستند؟ برادر یا خواهری 
 در این شهر نداری؟  از او می پرسم می گوید:

آن  بعد  و  کرد  فوت  سرطان  اثر  در  پدرم   
از دست  را  پشتیبانم   بزرگترین  از خدا  بعد 
کند  می  زندگی  روستا  در  هم  مادرم  دادم. 
 و شهر را دوست ندارد و هر وقت به بیرجند 
 می آید شاکی است که مریض می شوم و ترجیح 

می دهد در روستا باشد. 

از مریم در باره عکس العمل خانواده اش بعد 
اینکه معلول شد می پرسم می گوید: خوب 
قطعا از این موضوع که فرزند جوانشان دچار 
روحیه  اما  شدند  ناراحت  شود  بیماری  این 
که  می آید  یادم  کردند،  حفظ  را  خودشان 
به دوش  مرا  مهربانانه  پدر  ام  بیماری  اوایل 
خوشمزه غذاهای  برایم  مادر  و  کشید   می 

 می پخت شاید که بهتر شوم. 

هزینه ها کمرشکن است

مریم ابراز افسوس می کند که االن از محبت 
البته  دور!  مادر  از  و  است  نصیب  بی  پدر 
خواهرانی که دارد که بخاطر مشغله زندگی 

کمتر به سراغش می آیند!
گوید:   می  اش  زندگی  مخارج  درباره  مریم 
مشکل  حرکتی  جسمی  مشکل  بر  عالوه 
باید  دلیل  همین  به  و  دارم  هم  افسردگی 
هم  کاردرمانی  و  گفتاردرمانی  جلسات  از 
هزینه های  موضوع  این  که  شوم  بهره مند 
گوید:  می  می کند.  تحمیل  من  به   زیادی 
 هفته ای دوبار فیزیوتراپی می روم و زندگی ام

و  بهزیستی  که  تومان   50 و  یارانه  از 
 100 ماهی  گذرد.  می  مردمی  کمکهای 
فوت  از  بعد  که  دهم  می  خانه  اجاره  تومان 
فروش  به  را  منزل  ورثه  ام  خانه  صاحب 
 گذاشتند و االن به من فرصت یک هفته ای

 دادند تا منزل را تخلیه کنم آخر من یک دختر 
هزینه  و  ام  وضع جسمی  با  بروم  کجا  تنها 

اجاره ام کجا را می توانم پیدا کنم. 

بخاطر معلولیت
 و وضع روحیم نمی توانم کار کنم

ذی ربط  دستگاه های  کم توجهی  از  مریم 
دارای  کودکان  ویژه  به  افراد  مشکالت  به 
 معلولیت گالیه می کند و می گوید: هزینه های

 درمان بسیار زیاد است من خیلی به درس 
درس  خواست  می  دلم  و  بودم  مند  عالقه 
بخوانم  و آینده خوبی داشته باشم ولی فقط 

توانستم تا سوم راهنمایی درس بخوانم.

شغل  یک  دنبال  چرا  پرسم  می  مریم  از 
کمک  هم  و  شود  سرگرم  هم  تا  نیست 
بخاطر  گوید:  می  باشد  زندگیش  هزینه 
توانم  نمی  بیرون  کار  ام  جسمی  معلولیت 
روی  نشستن  برای  حتی  چون  دهم  انجام 
کارهای  کند.  کمکم  نفر  یک  باید  ویلچر 
کامپیوتری هم نمی توانم انجام دهم چون 
مثل  کاری  اگر  ولی  شده  ضعیف  چشمانم 
بسته بندی یا امثال این که بتوانم در منزل 

انجام بدهم پذیرا هستم. 
به گفته مریم  نوع نگاه برخی افراد جامعه 
به معلولیت، بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده 
موجب  گاهی  برخوردها  قبیل  این  و  است 
آنان می شود؛  رنجش خاطر و زجر کشیدن 

اما چاره ای جز تحمل نیست.

درخواست می کند مشخصاتش 
چاپ نشود

از  است  نگران  کنم  می  احساس  که  مریم 
را  اش  خانوادگی  و  نام  که  خواست  من  
از  پایان  در  او  نکنم،  ذکر  مصاحبه  این  در 
اجتماعی  فضای  و  جامعه  نامناسب  شناخت 
نسبت به معلوالن  انتقاد کرد و گفت: اولین 
می شود  ایجاد  ذهنشان  در  مردم  که  دیدی 
با  دانند  نمی  اما  است  ویلچر  روی  فردی 
شرایط روحی خوب می تواند یک معلول هم 

زندگی شاد و موفقی داشته باشد.
 وقتی از منزل مریم بیرون می آیم فکر می کنم

سبک و امکانات زندگی این اشخاص با توجه 
به شرایط خاص با افراد عادی باید متفاوت باشد 
و مسئوالن مربوطه به جای سرزنش و گفتن 
جواب های سرباال و زخم زبان که شما معلوالن 
باید توقع خود را کم کنید برای یک لحظه خود 
را جای این  افراد بگذارند و بعد جواب دهند. 
باید اذعان کرد وجود این افراد در جامعه زنگ 
بیدار باش برای بشریت خفته است. این افراد 
هستند  تلنگری  بلکه  نیستند  جامعه  سربار 
برای وجدان های خواب آلود و انسان های 
های  همان  دنیوی،  آالت  زیور  و  دنیا  غرق 
که در ساحل نشسته شاد و خندانند و بی خبر 
از این که یک نفر دارد، می سپارد جان. به 
این  به صحبت های  دادن  هر حال  گوش 
 قشر از جامعه انسان را به زندگی واقعی سوق 
و  و همچنین گذشت، شکرگزاری  دهد  می 

تالش را به انسان می آموزد.
انسان  که  آنهای  همه  امیدوارم  من  و 
گزارش  این  از خواندن  دوست هستند پس 
وجدانشان به کمکشان بیاید و قدمهای خیر 
را برای دختری که یک هفته فرصت دارد تا 

خانه را تخلیه کند بردارند! 

فقط یک هفته فرصت تخلیه داری!
از  ها،  نگفته  و  گفتید  آنچه  از  است  زیاد  گرانی 
به  را  زعفران  بهترین  برند  باید  افغانستان  اینکه 
کمترین  با  اسپانیا  اینکه  از  دهد  اختصاص  خود 
ی صادرکننده  بزرگترین  ایران  زعفران  با   تولید 

مسووالن  بپرسد  باشد.کیست  جهان  زعفران 
، کنید؟  می  چه  مربوطه  کشوری  و   استانی 

برسید.  داد  به  خراسان  های  استان  نمایندگان 
استانداران خراسان کجای کارید؟ فرداست که با این 

اوصاف زرشک ما هم سر از افغانستان درآورد.
   936...709

عکس: کاری

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

لولـه بازکنـی 
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  

هر که دارد هوس کر بُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام : 95/10/25 هوایی  با تسهیالت ویژه

95/11/7  زمینی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21-  جنب بانک رسالت
تلفن: 32222265 - 32226749

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه وثیقه گذار آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز در پرونده کالسه 921277 اجرای احکام کیفری دادسرای 

عمومی و انقالب بیرجند محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال از بابت ضبط وجه الوثاقه گردیده و با توجه به توقیف پالک ثبتی 
1402/95 صفحه 1102 دفتر 172 واقع در بیرجند- میدان آزادی- نبش مصطفی خمینی 1/1 که براساس نظریه کارشناس قیمت کل آن 
پانصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و از طریق مزایده در روز یکشنبه 1395/11/03 از ساعت 12 الی 13 در دفتر اجرای احکام کیفری 
دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است که 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. 

جانفدا- دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 388/95 اجرایی 0/56 دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به پالک ثبتی 3111 فرعی از باقیمانده 

250 اصلی مزرعه اکبرآباد بخش 2 بیرجند متعلق به آقای علی دهقان به مبلغ 36/633/333 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای 
سیدرضا هاشم آبادی به مبلغ 35/299/578 ریال در حق خانم ناهید آرگینی  و مبلغ 2/000/000 ریال  حق االجرا در حق دولت از طریق 
مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/11/3 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 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 649/94 اجرایی 2500 عدد بلوک سیمانی هر عدد 5000 ریال جمعا به مبلغ 12/500/000 ریال 

کارشناسی شده در قبال بدهی آقای سید حسین سرفرازی به مبلغ 10/909/488 ریال در حق محمد هنرپیشه و مبلغ 2/325/000 ریال 
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/11/04 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت
 از بخش 2 شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک حدود شماره های زیر: 
1- ششدانگ یک قطعه زمین محصور و زمین متصل به آن پالک 27 
فرعی از 2- اصلی بخش 2 واقع در مزرعه عباس آباد مورد تقاضای آقای 
مجتبی چوبدار احدی از ورثه آقای محمد چوبدار و غیره در روز یکشنبه 
مورخ 1395/11/10 ساعت 10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق 
 ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
 می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند .

چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 

تاریخ انتشار:95/10/18تسلیم  نمایند.
علی فضلی- کفیل  ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش یک شهرستان بیرجند
پیرو آگهی  شماره       به موجب ماده 14قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ یک دربند دکان پالک4331- 
اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری بیرجند مورد تقاضای فریدون قربانی در روز 1395/11/12 ساعت 9 صبح  

در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:95/10/18       علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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
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اجاق گازی که آماده پخت غذا می شود 

مهر- شرکت جنرال الکتریک با برنامه موبایلی برای ساخت اجاق گازی همکاری می کند که می توان دستور پخت غذا را به آن ارسال کرد تا دستگاه برای پخت 
غذا آماده شود.این دو شرکت همکاری خود را پیش از افتتاح نمایشگاه  محصوالت الکترونیک مصرفی آمریکا اعالم کردند.طرز کار این وسیله ساده است. کاربر  

دستور غذایی را در برنامه موبایلی انتخاب می کند سپس می تواند به اجاق گاز خود پیامی ارسال کند تا دمای خود را برای پخت غذای مورد نظر تنظیم کند.

مالیی- صبح پنجشنبه مرکز دندانپزشکی امام علی )ع( که برای خانواده های 
محروم ساخته شده است با حضور کاظم قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، حمید صمدزاده رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت، حسینی 
دبیرمجمع خیرین سالمت استان و جمعی از مسئوالن افتتاح شد.کاظم قائمی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این مراسم خیران سالمت را بازوان توانمند مردمی 
در عرصه بهبود شاخص های حوزه سالمت دانست و عنوان کرد: مرکز رادیو تراپی 
استان به زودی با کمک خیرین افتتاح خواهد شد. وی به مرکز دندان پزشکی امام 
علی )ع( اشاره کرد و افزود: در این مرکز زمینه اقدامات تخصصی و فوق تخصصی 
دندان پزشکی اطفال فراهم شده است و خانواده های محروم می توانند از آن 

استفاده کنند.
101پروژه با اعتبار 60میلیارد تومان

مهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این مراسم با اشاره 
به طرح تحول سالمت که متناسب با نیازهای پاسخ داده نشده در حوزه سالمت اجرا 
شده است، عنوان کرد: اعتباراتی که در سال گذشته در حوزه بهداشت وجود داشته 
به اندازه دو دهه گذشته بوده است.مهدی زاده  ادامه داد: در گذشته به ازای هر 4 
هزار و 300 نفر در استان یک پزشک وجود داشت ولی اکنون به ازای هر 3 هزار و 
200 نفر یک پزشک فعالیت می کند.مهدی زاده یادآور شد: با توجه به اینکه به پیک 
بازنشستگی بهورزان نزدیک هستیم با مجوزهای اخذ شده از وزرات خانه 77 بهورز 
جذب و به خدمت گرفته می شوند. .مهدی زاده خاطرنشان کرد: با اخذ تفاهم نامه 
سه جانبه فی ما بین بسیج ، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی قرار است 101 پروژه 

بهداشتی با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان در استان آغاز شود
بهسازی مکان های زیست پزشکان با اعتبار 2میلیارد تومان

وی با بیان اینکه یکی از مشکالت  کمبود پزشک به دلیل شرایط سخت و دشوار 
از نظر فضای زندگی است، گفت: با اعتباری بالغ  بر 2 میلیارد تومان مکان های 
زیستی پزشکان نوسازی و بهسازی شده است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند از نوسازی تجهیزات 90 درصد خانه ها و مراکز بهداشتی در استان 
خبر داد و افزود: تعداد 13 پایگاه بهداشتی در مراکز شهرهای استان ایجاد شده که 
اغلب آن ها استیجاری است.وی با بیان اینکه اجرای سامانه سیب و شبکه شمس 
از 412 حوزه خدمات رسانی با همکاری اتصال 319 نقطه در استان وجود دارد، 
تصریح کرد: باالی 90 درصد جمعیت در استان زیر پوشش این سامانه هستند.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: میزان 95 درصد از جمعیت استان 
را در سامانه سیب ثبت نام کرده ایم که از این لحاظ استان رتبه چهارم در کشور را 
دارد.مهدی زاده با اشاره به اینکه از دی ماه سال گذشته طرح دندان پزشک خانواده در 
استان آغاز شده است، تصریح کرد: با آغاز این طرح شاهد افزایش 55 درصد تعداد 

دندان پزشکان در استان هستیم.
 هدف خدمت به دانش آموزان محرم است

دکتر ویدا احمدی پیما، رئیس گروه بهداشت  دهان و دندان استان بیان کرد: مرکز 
دندانپزشکی امام علی )ع(  بیرجند با هدف خدمت رسانی بهتر به دانش آموزان 
محروم ساخته شده است.وی بااشاره به اینکه این مرکز اوایل سال گذشته کلنگ 
زنی شد افزود: بعد از گذشت یک سال به همت مجمع خیرین سالمت استان و 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی شد.
خدمت برای مادران روستایی جامعه هدف رایگان است

احمدی پیما خاطرنشان کرد: مرکز دندانپزشکی امام علی )ع( با 160 متر زیر بنا 
حدود 320میلیون تومان  هزینه شده که 90 میلیون تومان را خیرین کمک کرده اند 
و 230 میلیون تومان دیگر را وزارت بهداشت برای تجهیز آن پرداخته کرده است. 
وی با بیان اینکه خدماتی که در این مرکز ارائه خواهد شد خدمات پیشگیری سطح 
یک  و دو خواهد بود گفت: خدمات سطح یک شامل معاینه، آموزش سالمت و 
“وارنیش فلوراید تراپی” )پیشگیری از پوسیدگی دندان( و سطح دو شامل اقدامات 
ترمیم ، جرم گیری، کشیدن دندان و شیار سیلندر دندان انجام می شود وی با اشاره 
به اینکه خدمات برای بیمه روستایی جامعه هدف و برای افراد زیر 14 سال و مادران 
باردار رایگان است ادامه داد: برای سایر افراد خدماتی که بیمه پوشش می دهد با 30 

درصد تعرفه انجام خواهد شد.
ورود طرح تحول سالمت به حوزه بهداشت دهان و دندان 

حمید صمدزاده رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت که میهمان 
ویژه این مراسم بود بیان کرد: طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت دهان و دندان 
از 23 فروردین  سال گذشته در کشور آغاز شد. وی با بیان اینکه 2 هزار و 800 
مرکز بهداشتی درمانی در کشور داریم که از این تعداد یک  هزار و 200 مرکز در 
روستاها هستند، افزود: 80 درصد این مراکز در قبل از اجرای طرح تحول فاقد نیرو 
بود.رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت تصریح کرد: بیشتر مراکز 
بهداشتی درمانی 20 سال از راه اندازی آنها گذشته و مستهلک شده بودند که بعد از 

اجرای طرح تحول شاهد بروز شدن تجهیزات و بهسازی فضای 2 هزار و 400 مرکز 
بهداشتی درمانی در سطح کشور هستیم.

پوشش90درصد روستایی های استان به دندانپزشک
را  دندان پزشک   900 روستایی  بهداشتی  مراکز  در  اینکه  بیان  با  صمدزاده 
مستقرکردیم، افزود: تاثیر فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان ها 25 تا 45 درصد 
بوده که در همین باره 7 میلیون دانش آموز در سه نوبت طرح وارنیش فلوراید اجرا 
شده است.وی ادامه داد: پوشش روستایی دندان  پزشکی در کشور 70 درصد و در 
خراسان جنوبی 90 درصد است.رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت 
بیان کرد: اگر روندکنونی پیش رود تا دو سال آینده همه  دانش آموزان از این خدمت 
استفاده خواهند کرد.صمدزاده یادآور شد: تا پایان سال تحصیلی 96-95 حدود 15 

درصد دانش آموزان کشور مشکل پوسیدگی دندان نداشته باشند.
 سهم دولت 25 درصد افزایش یافت تا خروجی از جیب مردم کم شود

از  پزشکی  دندان  خدمات  تجمیع  مرکز  راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  وی 
اولویت های ما در شهرهای بزرگ بوده و آمادگی داریم تا به مراکزی که 
کمبود نیرو و تجهیزات دارند کمک کنیم. رئیس اداره سالمت دهان و دندان 
وزارت بهداشت با بیان اینکه قبل از اجرای طرح تحول که کمتر از دو سال 
از آغاز آن می گذرد تاکید کرد: سهم دولت در حوزه دندان پزشکی 8 درصد 
بوده ولی با اجرای طرح تحول سالمت  سهم دولت به 25 درصد افزایش 
دو شیفت  مراکز  فعالیت  بر  بهداشت  وزیر  تاکیدات  از  یکی  و  است  داشته 

کاری برای ارائه خدمات بیشتر به مردم است.

به همت دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیرین سالمت :

مرکز خدمات دندانپزشکی امام علی )ع( بیرجند  افتتاح  شد

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

رعایت نکات ایمنی یک مسئولیت همگانی است.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

 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 

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
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 
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آیه روز  

در آن ]بهشت[ بر تختها]ى خويش[ تكيه زنند در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى 
سوره اإلنسان، آيه 13

حدیث روز  

از دروغ کوچک و بزرگ در هر جّدى و شوخى بپرهيزيد، زيرا چون کسى دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ 
نيز جرأت پيدا مى کند. امام سجاد )عليه السالم(

ولى حق حسن العسكرى اى آن که قضا
مجرى امر تو و بنده راى تو بود،

نه همين جاى تو در سامره تنها باشد
که به دلهاى محبان تو جاى تو بود

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

 6  قانون کلي براي زندگي

چه  مى شود.  داده  جسمى  شما  به  يكم:  قانون 
باشيد،  متنفر  آن  از  يا  داشته  دوست  را  جسمتان 
خاکى دنياى  در  زندگى  طول  در  که  بدانيد   بايد 

با شماست.
قانون دوم: در مدرسه اى غير رسمى و تمام وقت 
اين  دارد. در  نام  نام نويسى کرده ايد که »زندگى« 
داريد.  را  دروس  يادگيرى  فرصت  روز  هر  مدرسه 
چه اين درس ها را دوست داشته باشيد چه از آن 
بدتان بيايد، پس بهتر است به عنوان بخشى از برنامه 

آموزشى برايشان طرح ريزى کنيد.
است.  درس  تنها  ندارد،  وجود  اشتباه  سوم:   قانون 
رشد فرآيند آزمايش است، يک سلسله دادرسى، خطا 
و پيروزى هاى گهگاهى، آزمايش هاى ناکام نيز به 
فرآيند  از  آزمايش هاى موفق بخشى  اندازه  همان 

رشد هستند.
قانون چهارم: درس آنقدر تكرار مى شود تا آموخته 
تكرار  آنقدر  مختلف  اشكال  در  درس ها  شود. 
مى شوند، تا آنها را بياموزيد. وقتى آموختيد مى توانيد 
درس بعدى را شروع کنيد، بنابراين بهتر است زودتر 

درس هايتان را بياموزيد.
بخشى  هيچ  ندارد.  پايان  آموختن  پنجم:  قانون 
از زندگى نيست که در آن درسى نباشد. اگر زنده 

هستيد درس هايتان را نيز بايد بياموزيد.
ادعا  نكنيد،  غيبت  نكنيد،  قضاوت  ششم:  قانون 
نكنيد،سرزنش نكنيد،تحقيرو مسخره نكنيد، وگرنه 
سرتون مياد. خداوند شما را در همان شرايط قرار 

مى دهد تا ببيند شما چكار مى کنيد.

پدرم دلواپس آينده برادرم است، اما حتى يک بار هم 
اتفاق نيفتاده که باهم به کافى شاپ بروند، در خيابان 

قدم بزنند و گاهى بلند بلند بخندند.
برادرم نگران فشار کارى پدرم است، اما حتى يكبار 
تا  بيندازد  تعويق  به  را  هايش  خواسته  نشده  هم 
پدر براى مدتى احساس راحتى کند. مادرم با فكر 
خوشبختى من خوابش نمى برد اما حتى يكبار هم 
نشده که با من در مورد خوشبختى ام صحبت کند 
و بپرسد: فرزندم چه چيزى تو را خوشحال مى کند؟ 
من با فكر رنج و سختى مادرم از خواب بيدار مى 
شوم، اما حتى يكبار نشده که دستش را بگيرم ،با 
او به سينما بروم، باهم تخمه بشكنيم فيلم ببينيم 
آدم هاى  نسل  از  ما  بدهم.  آرامش  او  به  و کمى 
خود،  خلوت  در  طرف  ازيک  هستيم.  بالتكليف 
دلمان براى اين و آن تنگ مى شود، از طرف ديگر 
وقتى به هم مى رسيم الل مانى مى گيريم! انگار 
نيرويى نامرئى، فراتر از ما وجود دارد که دهانمان را 
بسته تا مبادا چيزى در مورد دلتنگى مان بگوييم.

تكليفمان را با خودمان روشن نمى کنيم. يكديگر را 
دوست مى داريم اما آنقدر شهامت نداريم که دوست 

داشتن مان را ابراز کنيم.

اغلب تاريخ نويسان معتقدند امام عسكرى عليه 
السالم در سال 232 ق در شهر مدينه چشم به 
جهان گشود و هنوز چندسالى از عمر مبارکش 
نمى گذشت که به همراه پدر بزرگوارش امام 
هادى عليه السالم از مدينه به سامرا تبعيد شد 
نظارت  تحت  )لشكرگاه(  عسكر  مرکز  در  و 
مأموران خليفه ساکن شد. آن حضرت و پدر 
محل  در  که  اين  مناسبت  به  بزرگوارشان 
استقرار لشكريان حكومت ناگزير به سكونت 

شده بودند.
دوران امامت حضرت عسکری )ع(

امام يازدهم در سال 254 ق، به دنبال شهادت 
امام هادى عليه السالم و در حالى که بيش 
از 22 سال از عمر مبارک آن حضرت سپرى 
نشده بود، منصب امامت را عهده دار شدند و 
حدود شش سال يعنى تا 26 سالگى به ارشاد 
حضرت  آن  بودند.  مشغول  مردم  هدايت  و 
االّول سال 260 ق  ربيع  سرانجام در هشتم 
سامّرا  شهر  در  و  عباسى  معتمد  دسيسه  به 
در  مطهرشان  جنازه  و  رسيدند  شهادت  به 

هادى  امام  بزرگوارشان  پدر  منّور  مرقد   کنار 
عليه السالم به خاک سپرده شد که ميعادگاه 
عاشقان واليت چون  و  است  شيعيان جهان 

پروانه به دور شمع وجودش مى چرخد.
فضایل اخالقی امام عسکری )ع(

امام حسن عسگرى عليه السالم در همه صفات 
پسنديده انسانى و اخالق و فضايل درحد کمال 
بوده است. آن امام واال مقام در عصر خويش 
و محترم  بردبارترين  عابدترين،  بزرگوارترين، 
ترين افراد به شمار مى رفته و داراى انديشه 
بلند، زبانى گويا و پرجاذبه و برخوردار از اخالق 
مردم  با  شيعيان  يازدهم  امام  اند.  بوده  نيک 
بسيار مهربان، و نسبت به ضعيفان و افراد تهى 
دست بسيار بخشنده بودند. او ساالر قبيله ايثار، 
پيشواى مستضعفاِن خاک و مسجود فرشتگان 
افالک بود. سالم سوخته دالِن عطشان بر آن 

امام همام باد!
ویژگی های شخصیتی امام )ع(

کليه  در  السالم  عليه  عسكرى  حسن  امام 
صفات و ويژگى هاى مثبت شخصيتى زبانزد 

و  شجاعت  ميان  اين  در  بود.  وخاص  عام 
صالبت روحى، قوت قلب، و جرأت و شهامت، 
شمار  به  ايشان  شخصيتى  هاى  ويژگى   از 
 مى آيد. آن بزرگوار به همه انسان ها عشق 
مى ورزيد و همواره با آنان به نيكى و احسان 

رفتار مى کرد.  
نمودار خلوص و پاکی

ايمان  سرچشمه  )ع(  عسگرى  حسن  امام 
سيماى  در  بود.  الهى  نور  از  اى  جلوه  و 
و  داشت  خانه  ايمان  و  عشق  نور  تابناکش 
خلوص  پروردگار  با  اش  شبانه  رازونياز  در 
يازدهم  پيشواى  زد.  مى  موج  پاکى  و 
بسيار  شب  نماز  و  تهجد،  عبادت،  به  ما 
گاه  هيچ  که  طورى  به  داد،  مى  اهميت 
از  پاسى  که  همين  کرد.  نمى  ترک  را  آن 
خاست،  مى  بر  خواب  از  گذشت  مى  شب 
پروردگار  با  رازونياز  به  و  گرفت،  مى   وضو 

متعال مى پرداخت.
صداقت کالم و صفای باطن امام )ع(

وجود  با  السالم  عليه  عسكرى  حسن  امام 

معنا  ها  زيبايى  تمام  با  را  زندگى  پربرکتش، 
کالمش  صداقت  باطنش،  صفاى  کرد.  مى 
گرمى  ها  قلب  به  محبتش،  پر  دستان   و 
مى بخشيد و نيروى پايدارى و مقاومت مى داد. 
آن روزها، با وجود امام عسكرى عليه السالم، 

زندگى معناى ديگرى داشت. 
توفان حوادث در برابر اراده استوارش، به نسيمى 
زندگى بخش بدل مى شد و انبوه مشكالت با 
کالم آرام و اطمينان بخش او به کنار مى رفت.

در مسیر تربیت مردم
اسالم  گرامى  پيامبر  چون  هم  پاک،  امامان 
مردم  تربيت  و  تعليم  در  پيوسته   )ص( 
به  اوقات  تمامى  در  آنان،  کوشيدند.  مى 

راهنمايى و تربيت مردم پايبند بودند. 
رفتار و گفتار و معاشرت و حتى هرگوشه از 
زندگى روزمره آنان، آموزشگر کسانى بود که 

با آنان تماس داشتند. 
نشست  مى  آنان  با  وقت  هر  در  هرکس 
دانش  و  اخالق  از  که  بود  ممكن  برايش 
داشت،  سؤالى  اگر  و  شود  مند  بهره   آنان 

مى توانست مطرح کند و پاسخ آن را بشنود. 
امام حسن عسكرى عليه السالم يكى از اين 
مربّيان الهى بود که همواره با رفتار و گفتار 
پيروان  به  نغز  و  پندآموز  هاى  نكته  خويش 
بيت  اهل  دشمنان  حتى  و  خويش،  راستين 

عليهم السالم ، مى آموخت. 
سخنان آرامش بخش امام )ع(

الگوى  السالم  عليه  عسكرى  حسن  امام 
او  با  محبت،  زيرا  است؛  آرامش  و  محبت 
زد  مى  موج  نگاهش  در  و  گرفت  مى  معنا 
و از دستان پرمهرش جارى مى شد و گونه 
هاى يخ زده را شوق زندگى مى داد. وقتى 
ياران امام عليه السالم از سختى ها به جان 
مى آمدند و زمانى که شيعيان تمام درها را به 
يافتند، کلمات گوهربار  بسته مى  روى خود 
امام يازدهم، آرامش را به جان هايشان ارزانى 
مى کرد. پرده هاى اندوه و نااميدى با کلمات 
اطمينان بخش و پرجاذبه آن حضرت به کنار 
مى رفت و نورى از اميد و شادى بر قلب هاى 

مسلمانان آغاز مى کرد.

عارفانه روز

 اين را بدان که اگر اراده خداوند اين باشد
 که از طريق تو کارى بكند حتى اگر آن
 کار به نظرت محال آيد و ناشدنى  
او کار خود را به انجام مى رساند. 

زندگى ديكته اى نيست   که آن را به 
ما خواهند گفت! زندگى انشايى است 

که تنها بايد خودمان بنگاريم؛

بزرگترين ديوارى که بايد از آن باال بروى، 
ديوارى است که در ذهن خودت ساخته اى.اگر 
تو نتوانى نگرش و ذهنيت خودرا کنترل کنى، در 

اين صورت آنها تو را کنترل مى کنند.

به اين فكرنكنيد. که چه روزايى را از دست 
داديد! به اين فكرکنيد که چه روزايى را 

نبايدازدست داد! امروز را
با افكار گذشته خراب نكنيم
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     سـاندویچ فــدک
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 
پیمانکاری آذر نوید                                7 صبح موجود است

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

اول    09902242584

مغازه میوه فروشی با کلیه لوازم با 
نازل ترین قیمت به فروش می رسد. 

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال 09109275324
برای کار در سالن زیبایی نیازمندیم. 
09397690128 - 32450229

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  1000 حلقه 
الستیک  مستعمل سواری 

09158630250

زمین فروشی به مساحت 250 
مترمربع ، طالقانی 5
09155031463

منزل فروشی 35 سال ساخت 
اوایل طالقانی 6

09155031463

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

فروش واحد مسکونی حاشیه بیست 
متری دوم غربی مدرس ، متراژ 108متر 
مربع ، قابلیت تجاری  09153622566

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09153613243 - شریفی

ایزوگـــام فنـــودی
پخش و نصب در سراسر استان   09151639659- 32420384

با نازل ترین 

قیمت

نماکاری ساختمان فنودی
اجرای انواع آجر سفال 3 سانت، 

5 سانت و غیره
09384421676

کار خوب اتفاقی نیست

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

فروش باغی در بهلگرد حدود 
400 متر ، دارای سوئیت

 50 متری با درختکاری میوه 
فی:120 میلیون

09126939070

یک شرکت بهداشتی معتبر 
به یک نفر کارشناس علمی و فروش 

)در زمینه فروش داروخانه ای(
 با سابقه کار مرتبط در 

استان خراسان جنوبی نیازمند است.
حقوق ثابت + پورسانت

09330280660
05136014475

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال 
مسلط به کامپیوتر و طراحی و آشنا

 به شبکه های مجازی 
)به صورت دو شیفت( نیازمندیم.

09377715227
32234838

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

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

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

پیمانکـاری سنـگ
اجرای: سنگ مالن - تراش مالن

بند کشی مالن - الشه نما
جدول سنگی

 09153618310 - کارگر
 09151642399 - کیانی

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

ایـزوگام دهقـان
انواع ایزوگام، قیر و  چتایی

 با 15سال ضمانت و بیمه ایران
20 درصد زیر قیمت بازار
ت09157211902
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 دیدار تیمهای فوتسال کارخانه سیمان قاین وشهداء پهنایی

تیم های فوتسال کارخانه سیمان قاین وشهداء پهنایی به مصاف هم 
دیدار  این  در  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  رفتند.به 
دوستانه دوتیم فوتسال کارخانه سیمان وشهداء پهنایی درسالن عفاف 
به مصاف هم رفتند که درپایان این دیدار تیم شهداء پهنایی بانتیجه 
6بر1 توانست تیم فوتسال کارخانه سیمان راشکست دهد.تیم شهداء 
پهنایی قراراست به عنوان نماینده شهرستان قاین درمسابقات لیگ 
فوتسال استان حضور یابد.دواری دیدار دوتیم فوتسال کارخانه سیمان 

وشهداء پهنایی راسیدعلی ترحمی قضاوت نمود.

سرمربی تیم ملی شطرنج ایران به رتبه سوم مشترک رسید

سرمربی هلندی تیم ملی شطرنج ایران در رقابتهای شطرنج جام ریلتون 
دوره  پایانی چهل و ششمین  دور  رتبه سوم مشترک رسید.  به  سوئد 
مسابقه ریلتون سوئد برگزار شد که در پایان ایوان سوکولف مربی تیم 
ملی شطرنج کشورمان با پیروزی در دور آخر به طور مشترک در جایگاه 
سوم ایستاد.سوکولوف در این رقابتها ٥/6 امتیاز بدست آورد. نماینده هند 
نیز با ٥/٧ امتیاز اول شد.میترا حجازی پور هم در بخش بانوان مسابقه را 
با پیروزی به پایان رساند و با افزایش 1٧.8 واحدی ریتینگ مواجه شد.  

پیروزی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر در دیدار تدارکاتی

دیدار  آخرین  و  ششمین  در  ایران  دختر  نوجوانان  والیبال  ملی  تیم 
تدارکاتی خود در اسلوونی موفق به شکست تیم »فرموال فورمیس« 
شد. تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در نهمین روز اردوی برون 
مرزی خود در اسلوونی به مصاف تیم جوانان فرموال فورمیس رفتند و 
سه بر صفر این تیم را شکست دادند.این تیم در حال حاضر در جایگاه 
آخرین  در  ایران  پوشان  ملی  و  است  اسلوونی  جوانان  لیگ  چهارم 
مسابقه تدارکاتی خود در اردوی برون مرزی اسلوونی که شب گذشته 

برگزار شد، موفق به شکست سه بر صفر این تیم شدند.

تیم والیبال »ب« ایران
در مسابقات کشورهای اسالمی شرکت می کند

کشورهای  بازی های  در  است  قرار  ایران  »ب«  والبیال  ملی  تیم 
بازی های  عالی  ستاد  جلسه  باشد.  داشته  حضور  باکو  در  اسالمی 
کشورهای اسالمی و داخل سالن آسیا با روسا و دبیران فدراسیون ها 
رشته های  درخصوص  ستاد  این  در  شد.  برگزار  به  رشته  چند  در 
مذاکراتی  در  والیبال  رشته  شد.در  صحبت  بازی ها  این  به  اعزامی 
در  ایران  ب  تیم  شد  قرار  داشتند  ستاد  با  فدراسیون  مسئوالن  که 
بازی های کشورهای اسالمی حضور داشته باشد،تمرینات تیم »ب« 
اولیه  ثبت نام  خواهد شد.در  آغاز  ماه  فروردین  در  الف  تیم  با  همراه 
بازی های کشورهای اسالمی 1٥6 ورزشکار حضور خواهند داشت. در 

رشته تیراندازی نیز اعالم شده 30 ورزشکار شرکت می کنند. 

 آب گوجه فرنگی، نوشیدنی مفید 

فرنگی  گوجه  آب  لیوان  یک  نوشیدن  با 
می توانید انرژی الزم برای شروع یک روز 
با نشاط را کسب کنید. زیرا از این طریق 
و  معدنی  مواد  کافی  میزان  به  بدن شما 
ویتامین دریافت خواهد کرد. باید بدانید 
که گوجه فرنگی کمک زیادی به سالمت 
حاوی  فرنگی  گوجه  آب  می کند.  قلب 

است  مفیدی  معدنی  مواد  و  آنزیم ها 
و  داده  کاهش  را  بد خون  کلسترول  که 
از  مانع  و  بهبود می دهد  را  جریان خون 
گوجه فرنگی  می شود.آب  شرائین  انسداد 
به  مبتال  افراد  برای  فوق العاده ای  خواص 
دیابت دارد.به خاطر اینکه به طور موثری 

به کنترل قند خون کمک می کند.

 تره فرنگی، خوشمزه و پرخاصیت 

نام  به  ترکیباتی  حاوی  تره فرنگی 
که  می باشد  ساپوژنین  و  ساپونین ها 
کاهش  را  خون  کلسترول  قادرند  دو  هر 
ضدسرطانی  خواص  ترکیبات  این  دهند. 
و ضدقارچی دارند.تره فرنگی سرشار از آب 
و کم کالری است. برای همین یک ماده 
برنامه  در  گنجاندن  برای  مناسب  غذایی 

برگ های  رژیم الغری محسوب می شود. 
حاوی  تره فرنگی  بیرونی  تیره  سبز 
آنتی اکسیدان ها  این  از  میزان  بیش ترین 
از  یکی  نیز  بتاکاروتن  می باشند. 
محسوب  مهم تره فرنگی  کاروتنوئیدهای 
 ،A می شود. این سبزی سرشار از ویتامین
ویتامین C و مقداری ویتامین B می باشد.

7 میوه و سبزی که مانع چاقی هستند 

که  کنند  می  توصیه  تغذیه  متخصصان 
از  جلوگیری  و  بدن  سالمت  برای  افراد 
چاقی، 7 میوه و سبزی کم کربوهیدرات 
را مصرف کنند. کربوهیدرات ها همیشه 
واقع،  در  نیستند،  بدن  سالمتی  دشمن 
مفید  شما  برای  جو  مانند  کامل  غالت 
نیز بوده و دارای منابع مهم مواد مغذی 

ویتامین  و  آهن  فیبر،  پروتئین،  مانند 
های گروه B است. متخصصان تغذیه 7 
خوبی  طعم  که  کربوهیدرات  کم  غذای 
دارند را برای جلوگیری از چاقی توصیه 
کدو   -3 شلغم   -2 باقال   -1 کنند.  می 
کلم 5-  غذاها 4- گل  در  و هویج  سبز 

کلم بروکلی 6- کدو رشتی 7-سیب

سینوزیت را با سیاه دانه درمان کنید!

مصرف  و  دارویی  های  درمان  بر  عالوه 
طبیعی  مواد  از  توان  می  بیوتیک  آنتی 
التهاب سینوس  برطرف کردن  برای  نیز 
به  تواند  دانه می  استفاده کرد، سیاه  ها 
بر  باکتری های مضررا  و  التهاب  سرعت 
طعم  خوش  های  دانه  این  کند،  طرف 
بسیار  شیمیایی  مواد  حاوی  وشفابخش 

اسید  کاروتن،  استرول،  بتا  نام  به  مفید 
است. پالمتیک  لینولئک،  اسید  اولئیک، 
اکسیدان  آنتی  حاوی  دارای  روغن  این 
باکتری،  ضد  درد،  ضد  خواص  و  است 
هیستامین،  آنتی  تشنج،  ضد  قارچ،  ضد 
نیزقابلیت  و  اسپاسمی  التهابی، ضد  ضد 

تقویت سیستم ایمنی بدن را دارد.

رژیم غذایی عالی برای زخم معده

شنبلیله حاوی موسیالژ و ترکیباتی  است 
که برای بهبود زخم ها مفید است. برگ های 
شنبلیله را با کمی نمک بجوشانید و روزی 
و  خوشبو  گیاه  این  کنید.  مصرف  2بار 
کمک  معده  زخم  بهبود  به  طعم  خوش 
می کند.برنج ماده غذایی ضدزخم معده و 
روده ها است. اگر هنگام طبخ برنج به جای 

آب از یک لیوان شیر استفاده کنید، طعم 
مطبوع تر و ارزش غذایی بهتر و مفیدتری 
خواهید داشت. موز خواص ضد باکتریایی 
و  میکروب  رشد  توقف  موجب  که  دارد 
باکتری ها در معده می شود. روغن نارگیل 
باعث نابودی باکتری ها درمعده شده و به 

درمان زخم  معده کمک می کند.

در خصوص خواص زنجبیل گفتنی های فراوانی 
توجه داشت که  امرمهم  این  به  باید  دارد  وجود 
چای ساخته شده از زنجبیل دارای سطوح باالیی 
از ویتامین C و اسیدهای آمینه، و عناصر کمیاب 
و  فسفر،  سدیم،  روی،  کلسیم،  ازجمله  مختلف 
باشد. مهم ترین  بسیاری عناصر مفید دیگر می 

تاثیراتی که مصرف چای زنجبیل بر سالمتی دارد 
اشاره شده است: 1- کمک به کنترل سطح قند 
خون 2- کمک به از بین بردن استرس 3- کمک 
به  4- کمک  مغذی  مواد  و  برای جذب  بدن  به 
کاهش درد معده 5- کمک به کاهش و کنترل 
به کاهش  پذیر 6- کمک  تحریک  مثانه  سندرم 

وزن 7- کمک به بدن برای مبارزه با سلول های 
سرطانی 8- کمک به بهبود هضم غذا 9- افزایش 
تولید شیره معده 10- محافظت در برابر آلزایمر 
11- کمک به جلوگیری از التهاب راه های هوایی 
و تنفسی و بهبود التهابات 12- کمک به کاهش 
التهابات ناشی از آرتروز 13- از بین بردن استرس

خواص بی نظیر چای زنجبیل

74ضربه شالق برای عامل توهین به مأموران صادر شد

رئیس پلیس راه استان گفت:فردی که هنگام انجام وظیفه 
به  دادگاه  توسط  بود  کرده  توهین  راه  پلیس  ماموران  به 
رضایی  حسین  شد.سرهنگ  محکوم  شالق  ضربه   74
گفت:شهریور امسال مأموران پلیس راه در حوزه استحفاظی 
»فردوس- بشرویه«یک خودرو را به دلیل سبقت غیر مجاز 
متوقف می کنند. افزود:مأموران هنگام درخواست مدارک 
خودرو از راننده متخلف از جانب وی مورد توهین و فحاشی 
قرار می گیرند که مراتب صورت جلسه و پرونده ای تشکیل 
می شود.وی افزود:در نهایت دادگاه حکم 74 ضربه شالق را 

برای عامل توهین به مأموران صادر کرد.

انهدام باند سارقان حرفه اي منازل در قاین

فرمانده انتظامي قاین از انهدام باند سارقان حرفه اي منازل با 18 فقره سرقت خبر 
از منازل در سطح  داد. سرهنگ اسماعیل واعظی گفت:با قوع سرقت هاي سریالي 
شهرستان،بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهي قرار گرفت. وی 
افزود:در بررسی صحنه های جرم سرقت های قبلی،ظن ماموران به غیر بومی بودن 
سارقان احتمالی قوت گرفت و در همین راستا گشت های متعدد درسطح شهر فعال 
و بازدید و بررسی کلیه مسافران مسافرخانه ها در دستور کار ماموران قرار گرفت.وی 
خاطر نشان کرد:با اعالم مسئول یکی از مهمانپذیر های شهرستان،مبنی بر اینکه 2 نفر 
از مسافران که خودرو سانتافه داشته،اقدام به تخلیه مهمانپذیر می کنند،که بالفاصله 
طرح مهار اجرا و در نهایت خودرو سانتافه توسط مأموران شناسایی ومتوقف شد.وي تصریح 

کرد:مأموران در بازرسی از خودرو مقدار زیادي طال کشف و 2 متهم را دستگیر کردند.

سارقان به عنف در شهرستان بیرجند دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان گفت:2 متهم که با استفاده از سالح سرد در بیرجند اقدام به 
زور گیری می کردند در عملیات ویژه سحر گاهی پلیس آگاهی استان دستگیر شدند.

سردار مجید شجاع اظهار داشت:با وقوع چند فقره سرقت به عنف از نوع زورگیری در 
بیرجند،کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند که در هنگام جمع آوری 
مستندات،دو شکایت با عنوان زورگیری با سالح سرد توسط شهروندان مطرح شد.وي 
افزود:کارآگاهان با اطالعاتی که به دست آوردند محل اختفای 2 زور گیر را شناسایی و 
با هماهنگی قضائی با یک عملیات غافلگیرانه 2 متهم را، که از مجرمان سابقه دار بودند 
دستگیر کردند.وی تصرح کرد:متهمان در اظهارات خود به 2 فقره زورگیری اعتراف کردند 
و در بازرسي از آنان سالح سرد و یک موتورسیکلت کشف شد.وي بیان داشت:سارقان 
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي و روانه زندان شدند. 

برخورد شدید 2 خودرو پراید در بلوار سجاد

ایزوگام شرق 
بخشـی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

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

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

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

تاالر پذیرایــی درویش 

کلینیک همراه برگزار می کند:   کارگـاه اوتیسـم
با مجوز سازمان نظام روان شناسی و امتیاز بازآموزی

استاد: دکتر مجید ابراهیم پور      زمان: 30 دی ماه 95
اطالعات ثبت نام: 09302502065 - 05632221634

ثبت نام کربال - زمینی 
تاریخ اعزام : 95/11/17

95/12/7 - هوایی

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  32224113

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

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

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

حقیقی پور ط
 نقـد و قسـ

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 فرمایید.

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

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

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
ماکارونی زر  700 گرمی  1800 تومان

ارزانی را با ما تجربه کنید         اجناس جزئی به قیمت کلی

آدرس: فلکه طالقانی- روبروی دادگستری کل 09151603194 

ارسـال رایگـان پخش مواد غذایی مروارید



7
درخشش ۵ عضو کانون پرورش فکری کودکان بشرویه در مسابقات بین المللی

مهر- مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه از درخشش پنج عضو این کانون از ابتدای سال جاری در مسابقات بین المللی خبر داد. نرگس غنچه عنوان کرد: از 
ابتدای سال منیره صفری در مسابقات نقاشی بین المللی اسلوونی و نیز امیرحسین قدیری در مسابقات نقاشی بنیاد صلح اسپانیا موفق به کسب دیپلم افتخار شدند. وی افزود: همچنین 

سید محمد یحیی مفتاح دیپلم افتخار نقاشی هنگ کنگ با موضوع شادی را کسب کرد و مریم مهدی زاده و مهدی جاللی موفق به کسب گواهی حضور در این مسابقات شدند.
شنبه* 18 دی 1395 * شماره 3691

7
احتمال سفر وزیر راه
به خراسان جنوبی قوت گرفت

برزجی- مدیرکل راه و شهرسازی از سفر احتمالی 
وزیر راه و شهرسازی به استان خبر داد و گفت: گرچه 
در ماه اخیر ما آمادگی استقبال از وزیر را داشته ایم 
اما به دالیل مختلف سفر لغو می شده است. جعفری 
در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان کرد: در صورتی 
که طبق برنامه پیش بینی شده وزیر قصد سفر به 
استان داشته باشد در روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه 
 110 وی  بود.  خواهیم  وی  میزبان  جاری  هفته 
کیلومتر باند دوم بزرگراه، 97 کیلومتر راه روستایی، 
16 کیلومتر راه اصلی و فرعی و مجتمع فرهنگی و 
هنری فردوس را از جمله پروژه هایی عنوان کرد که 
قرار  است با حضور وزیر راه افتتاح شود. الزم به ذکر 
است آخوندی در سفرش به بیرجند از مراحل آماده 

سازی اراضی پادگان نیز بازدید خواهد کرد.

کارگاه دانش افزایی حوزه های علمیه 
استان در بیرجند برگزار شد

معاونان  و  مدیران  اندیشی  هم  نشست  ایرنا- 
آموزش، پژوهش و فرهنگی مدارس علمیه استان 

با حضور حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه در 
مدرسه امیرالمومنین بیرجند برگزار شد.

جنگ امروز جنگ فرهنگ ها است

تسنیم- امام جمعه موقت بیرجند گفت: جنگ 
امروز جنگ فرهنگ هاست و دشمن تالش می کند 
با شبکه های اجتماعی فرهنگ ما و حجاب زنان 
ما را از بین ببرد بنابراین باید حواسمان جمع باشد 
علیجان  نخوریم.حجت االسالم  را  و گول دشمن 
دلدار در خطبه های نماز جمعه شهرستان بیرجند 
موسسه   61 که  نیست  شوخی  این  کرد:  عنوان 
تالش می کنند تا جوانان ما را بی هویت کنند. وی 
تصریح کرد:  مطمئن هستیم پیروزی با فرهنگ 
ایران است به شرط اینکه به دامن عترت برگردیم 
و الگوی دختران ما حضرت فاطمه معصومه باشد.

امام جمعه طبس: سران سه قوه ضعف ها 
و مشکالت را میان خود رفع کنند

قوه  سه  سران  گفت:  طبس  جمعه  امام  ایرنا- 
که همیشه کنار همدیگر بوده و هستند، ضعف ها 
و  کنند  رفع  میان خود  را هم  احتمالی  و مشکل 
به تریبون های عمومی نکشانند که موجب سوء 
مهاجریان  االسالم  حجت  شود.  دشمن  استفاده 
مقدم افزود: مشاهده می شود که سران سه قوه 
گاهی با هم اختالف نظر دارند که طبیعی هم است 
و دشمن از این اختالف سوء استفاده می کند. وی 
ادامه داد: اگر توجه کرده باشید به دلیل صحبت 
هایی که در چند روز اخیر شد، دشمنان در رسانه 
های خود سوء استفاده کردند باید به آن توجه کرد.

دولت توجه ویژه برای جبران
خسارات ناشی از خشکسالی داشته باشد

ویژه  توجه  خواستار  بشرویه  جمعه  امام  مهر- 
از خشکسالی  ناشی  خسارات  جبران  برای  دولت 
در حوزه کشاورزی شهرستان بشرویه شد. حجت 
االسالم محمد شمس الدین در خطبه های نماز 
جمعه بشرویه موضوع استفاده بهینه از آب را مهم 
دانست و عنوان کرد: کمک دولت به کشاورزان 
منطقه گوشه ای از بار سنگینی وام ها و خسارت 

های خشکسالی از دوش آنان را کم می کند.

آغاز رزمایش طراحی اردوگاه
و اسکان اضطراری در شهرستان قاین

گفت:  قاین  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  ایرنا- 
اسکان  و  اردوگاه  طراحی  روزه  دو  رزمایش 
و  حوادث  از  احتمالی  دیدگان  آسیب  اضطراری 
بالیای طبیعی روز پنجشنبه با همکاری مدیریت 
شبکه توزیع برق این شهرستان آغاز شد. یوسفی 
عنوان کرد: هدف از اجرای این رزمایش توانمند 
نیروها،  موثر  کارگیری  به  و  بیشتر  هرچه  سازی 
امکانات و نحوه استفاده از تجهیزات به روز و به 

کارگیری روش های بین المللی اسکان است.

میدان دام شهرستان بیرجند با ظرفیت
هزار راس دام به زودی افتتاح می شود

تسنیم- مدیرکل دامپزشکی گفت: میدان دام 
جدید شهرستان بیرجند با ظرفیت هزار راس دام 
با ۸00 دام سبک و ۲00 دام سنگین به زودی 
عنوان  رفیعی پور  رسید.  خواهد  بهره برداری  به 
کشتارگاه   نزدیکی  در  دامی  میدان  این  کرد: 

توسط اتحادیه دامداران در حال احداث است.

پیش بینی هواشناسی از ادامه سرما
و یخبندان در بیشتر نقاط استان

ایرنا- کارشناس گروه پیش بینی و صدور پیش 
آگاهی های جوی گفت: در ۲ روز آینده و تاثیر 
شرق  شمال  سمت  از  پرفشار  مرکز  های  زبانه 
استان سبب ادامه سرما و وقوع پدیده یخبندان در 
اغلب مناطق می شود. نخعی وضع جوی بیرجند 
تا ظهر شنبه را صاف تا کمی ابری گاهی با وزش 

باد همراه با تداوم سرما و یخبندان ذکر کرد.

برخی با شفاف سازی درآمد موقوفه
آب کرق سرهنگ آبیز مخالف می کنند

بیان  با  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  تسنیم- 
آب  می دهد  نشان  که  داریم  مستنداتی  ما  اینکه 
کرق سرهنگ آبیز موقوفه و متعلق به مردم است 
آنها است  افراد که موقوفه در اختیار  گفت: برخی 
نمی خواهند در زمینه درآمد آن شفاف سازی شود.

نفر  تعداد 1۲  کرد:  اظهار  گرایلی  االسالم  حجت 
هستند که موقوفه در اختیار آنها است و حاضر نیستند 
به هیچ وجه برای مردم نسبت به هزینه های این 
ملک گزارش دهند و نمی گذارند که مشخص شود 
حداقل درآمد 70 میلیون تومان در سال این موقوفه 

به کجا می رود و در کجا هزینه می شود.

فعاالن هسته های گزینش از ورود
افراد به انحرافات اداری پیشگیری کنند

گروه خبر- استاندار با بیان اینکه آینده افراد در گرو 
تصمیماتی است که هسته های گزینش می  گیرند 
گفت: فعاالن هسته های گزینش باید تالش کنند 
و  پیشگیری  اداری  انحرافات  به  افراد  ورود  از  تا 
جلوگیری کنند. پرویزی در دیدار مدیران و اعضای 
هسته های گزینش استان در بیرجند اظهار کرد: در 
گزینش افراد در ادارات و دستگاه های اجرایی نباید 
گرایشات سیاسی و سالیق فردی و گروهی افراد 
مورد توجه قرار گیرد. وی، تسریع در فرایند گزینش 
افراد در دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و 
افزود: در این ارتباط باید با سایر واحدهای اداری نیز 
ارتباط و تعاملی مناسب و موثر برقرار شود تا بتوان 

به اهداف مورد نظر دست یافت.

کشاورزان به سمت استفاده از
الگوهای نو کشاورزی حرکت کنند

مهر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه 
در  کشاورزی  نوین  های  روش  از  استفاده  بر 
شهرستان تاکید کرد و گفت: توسعه روش های 
کاهش  و  باالتر  وری  بهره  موجب  نوین  کشت 
تولید می شود. سرچاهی در مراسم  هزینه های 
و  ابزارآالت  تخصصی  نمایشگاه  اولین  اختتامیه 
ادوات کشاورزی این شهرستان گفت: استفاده از 
ابزارآالت و مکانیزه کردن کشاورزی می تواند در 

صرفه جویی در هزینه ها کمک نماید.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند
مشارکت همگانی است

مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر   - ایرنا 
افیونی  مواد  پدیده  با  مبارزه  گفت:  استان  مخدر 
برای  ها  اولویت  بزرگترین  و  مهمترین  از  یکی 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و مبارزه 
با این پدیده شوم مشارکت همه افراد جامعه را می 
طلبد. زندی در دومین نشست مشورتی دهیاران 
بخش مرکزی قاین با اشاره به لزوم اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: دهیاران در ارتباط 
با اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر با استفاده از 
توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد ، ائمه جمعه 
و جماعات ، نیروهای نظامی و انتظامی گام بردارند.

برداشت ۱۵ تن محصول از اراضی
آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع(

تسنیم- مدیرعامل موسسه حضرت حسین بن 
موسی الکاظم)ع( طبس از برداشت 1۵ هزار و ۳۳0 
کیلوگرم محصول در اراضی موقوفه این موسسه در 
سال زراعی جاری خبر داد. سپهریان عنوان کرد: در 
سال جاری انواع محصوالت از جمله خرما، زیتون 
و نارنج از اراضی موقوفه آستان حضرت حسین بن 

موسی الکاظم)ع( طبس برداشت شده است.

2 هزار بازی رایانه ای غیرمجاز
در کشور شناسایی شده است

ایرنا- رئیس بنیاد ملی مبارزه با بازی های غیرمجاز 
رایانه ای گفت: ۲ هزار بازی رایانه ای غیرمجاز در 
کشور شناسایی شده و اقدام الزم برای جمع آوری 
آنها توسط مراجع مربوط از بازار صورت گرفته است. 
خسرو کرد میهن در کارگاه آشنایی با آسیب های 
غیرمجاز رایانه ای در بیرجند افزود: هرچند این بازی 
های غیر مجاز در ویترین مغازه های بازار وجود ندارد 

اما همچنان به صورت زیرزمینی استفاده می شود.

نزدیک به ۴ هزار حادثه دیده
توسط هالل احمر امدادرسانی شدند

تسنیم- مدیرعامل جمعیت هالل احمر با اشاره 
به آمار امدادرسانی هالل احمر استان در 9 ماهه 
مدت  این  در  نفر   9۳7 و  هزار   ۳ گفت:  امسال 
امدادرسانی شدند.  احمر  امدادگران هالل  توسط 
خامسان عنوان کرد: در 9 ماهه امسال در مجموع 
77۳ مورد حادثه به وقوع پیوست که ۵۲0 مورد از 
این حوادث مربوط به جاده های استان بوده است.

درنشست  هم اندیشی معاونان، مشاوران و مدیران ستادی استانداری عنوان شد

کنسرسیوم خط ریل و انتقال آب
استان  اتصال  استاندار موضوع  گروه خبر- 
انتقال آب  به خط ریلی راه آهن سراسری و 
به استان را دو مطالبه مهم مردمی دانست و 
تصریح کرد: درباره ریل و انتقال آب به استان 
با دستورات رئیس جمهوری مذاکرات خوبی با 
قرارگاه خاتم انجام شده و ضمن اعالم آمادگی 
این قرارگاه، آستان قدس رضوی و ۴ پیمانکار 
با سابقه اجرایی مناسبی نیز اعالم آمادگی کرده 
اند تا با ایجاد کنسرسیوم در اجرای این طرح ها 

کمک های الزم را انجام دهند.
پرویزی درنشست  هم اندیشی معاونان، 
با  استانداری  ستادی  مدیران  و  مشاوران 
دولت  هیات  گذشته  روز  جلسه  به  اشاره 
هزار  مبلغ  جلسه  این  در  کرد:  عنوان 
قیمت  ارزان  بانکی  ریال تسهیالت  میلیارد 
سرمازدگی  از  ناشی  خسارات  جبران  برای 
اولویت  با  استان  در  کشاورزی  بخش  به 
شهرستان های  در  انار  و  زعفران  محصول 
فردوس، بشرویه و سرایان اختصاص یافت. 
میلیارد   1۵ جاری  سال  در  کرد:  بیان  وی 
روستایی  آبرسانی  منظور  به  اعتبار  ریال 
اختصاص خواهد یافت؛ این درحالیست که 
مجزایی  اعتباری  ردیف  نیز  آینده  سال  در 
تا  این منظور در نظر گرفته خواهد شد  به 
زمینه  این  در  احتمالی  مشکالت  بروز  از 
اینکه  به  اشاره  با  استاندار  جلوگیری گردد. 

پیشنهادات  و  نظرات  مشاوران  و  مدیران 
توسعه  و  امور  بهبود  راستای  در  را  خود 

روزافزون استان ارائه نمایند، افزود: باتوجه 
مدیران  نوروز  ایام  به  شدن  نزدیک  به 
غذایی  اقالم  تامین  به  نسبت  مرتبط 
پرمصرف و نیزمیوه شب عید مردم کارها و 

پیش بینی های الزم را انجام دهند.
پرویزی تقویت تعامل با مراجع باالدستی 
به ِویژه وزارت کشور را مورد تاکید قرار داد 
مراسالتی  و  مکاتبات  از  آندسته  افزود:  و 
که منجر به اخذ اعتبار و توسعه استان در 
بخش های مختلف می شود باید بطور جد 

مورد تاکید مدیران ذی ربط قرار گیرد چرا 
که با تکیه صرف بر اعتبارات استانی نمی 

توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

محرومیت زدایی اولویت استان شد 
اشتغال  زمینه  در  اینکه  بیان  با  استاندار 
نیز  محروم  مناطق  و  عشایر  روستائیان، 
توافقات مناسبی با برخی نهادهای انقالبی 
انجام شده است افزود: بعد از اجرایی شدن 
خواهد  صورت  الزم  رسانی  اطالع  قطعًا 
اجرای  درباره  که  حالیست  در  این  گرفت 
طرح های محرومیت زدا در مناطق مرزی 

و محروم استان نیز توافقات بسیار مناسبی 
امام  فرمان  اجرایی  وستاد  برکت  بنیاد  با 
امیدواریم هرچه سریعتر  که  گرفته  صورت 

به مراحله اجرایی شدن برسد.
از  کاال  صادرات  اینکه  بابیان  پرویزی، 
قبل  سال  مشابه  میزان  به  نسبت  استان 
۲۵ درصد افزایش داشته است، افزود: این 
رونق  ایجاد  و  تولید  افزایش  از  نشان  امر 
تولیدی و مرتفع شدن برخی  در واحدهای 

مشکالت در این زمینه است.

2 درصد طلب ایمیدرو
به روستاهای طبس اختصاص یافت
وی به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به استان اشاره کرد و ادامه داد: در این سفر 
بدهی های گذشته  مقرر شد  درباره طبس 
سازمان  طلب  از  درصد   ۲ محل  از  معادن 
به  و  کسر  طبس  سنگ  زغال  از  ایمیدرو 
در  اعتبار  این  تا  گردد  پرداخت  استانداری 
خود طبس و روستاهای اطراف هزینه گردد 

که کمک خوبی خواهد بود.
استاندار بر تقویت ارتباط مدیران با رسانه 
خدمات  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  استان  های 
انجام شده را اطالع رسانی نمایید اما کارهایی 
که هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است را 

زودتر از موعد مقرر اعالم نکنید.

طرح توسعه نهبندان
از محل سفر مقام معظم رهبری

پرویزی با بیان اینکه به دنبال تهیه طرح 
توافقاتی  با  گفت:  هستیم،  نهبندان  توسعه 
انجام شده  امام  فرمان  اجرایی  با ستاد  که 
بسیار  اقدامات  و  ها  طرح  تا  شد  مقرر 
این  در  زدایی  محرومیت  حیث  از  مناسبی 
منطقه نیز از محل سفر مقام معظم رهبری 

به این شهرستان انجام شود.

50 درصد انتخابات سال آینده 
الکترونیکی انجام می شود

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  برگزاری  به 
دوره  پنجمین  و  جمهوری  ریاست 
روستا  و  اسالمی شهر  انتخابات شوراهای 
تصمیماتی  به  باتوجه  وافزود:  کرد  اشاره 
از  درصد   ۵0 تا   ۴0 است  شده  اتخاذ  که 
صورت  به  آتی  انتخابات  برگزاری  فرایند 
الکترونیکی خواهد بود که به همین خاطر 
تاکنون ۳0 هزار دستگاه اخذ رای از سوی 

وزارت کشور خریداری شده است.
پرویزی،با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات 
در استان، افزود: باید از هم اکنون زیرساخت 
های انتخابات الکترونیکی در استان فراهم 

شده و تمهیدات الزم اندیشیده شود.

مهر- مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری 
و هوایی  به شرایط آب  اشاره  با  گندم  طرح 
افزایش  به  اصراری  گفت:  جنوبی  خراسان 

سطح زیر کشت گندم در بیرجند نداریم.
ارائه گزارش اجرای  اسفندیاری در جلسه 
خوداتکایی  ضریب  ارتقای  افزایش  طرح 
به  توجه  با  کرد:  عنوان  بیرجند  در  گندم 
خراسان  در  ساله  چند  های  خشکسالی 
جنوبی و کمبود منابع آبی، سطح زیر کشت 

گندم مانعی برای کاهش ندارد.
روی  پیش  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
تولید گندم گفت: در زمان حاضر محدودیت 
منابع آب مهم ترین چالش تولید گندم است. 
اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  مشاور 
70 درصد از تولید گندم وابسته به آب است، 
از دیگر  اظهار کرد: کمبود دستگاه کمباین 
ایران  در  گندم  تولید  روی  پیش  مشکالت 
گندم،  قیمت  اعالم  عدم  اسفندیاری  است. 
سرمایه  و  تضمیمی  خرید  نامناسب  نرخ 
گندم  مشکالت  دیگر  از  را  ناکافی  گذاری 
سهم  داد:  ادامه  وی  کرد.  عنوان  کاران 
کشاورزی در اشتغال و سرمایه گذاری پایین 
است و اگر با همین روند ادامه یابد، تاثیراتی 

منفی به دنبال خواهد داشت.
خواستار  همچنین  گندم  طرح  مجری 
مطالبه کشاورزان از مسئوالن شد و اضافه 
کرد: باید با تالش و همکاری، در راستا حل 

مشکالت تالش کنیم.

11 کف شکن
برای تولید گندم استان

اسفندیاری با اشاره به تولید گندم در استان 
اظهار کرد: خراسان جنوبی نزدیک به ۲۲ هزار 
هکتار کشت گندم دارد. وی اظهار کرد: قرار 
جنوبی  خراسان  شهرستان  هر  برای  است 
تولید  عملیات  که  شکن  کف  دستگاه  یک 

را آسان می کند، تهیه شود.

۶۴ هزار تن گندم در استان
تولید می شود

این  در  نیز  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
گندم طی سال  تن  هزار  تولید 6۴  از  جلسه 

جاری در اراضی کشاورزی استان خبر داد.
ولی پور مطلق بیان کرد: ۲۲ هزار و ۵۵ 
هکتار از مساحت خراسان جنوبی زیر کشت 
از وجود هشت هزار گندم  گندم است. وی 
بهره  این  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  کار 
گندم  تن  هزار   6۴ جاری  سال  در  برداران 
تولید کرده اند. رئیس سازمان جهادکشاورزی 
ادامه داد: همچنین ۲۵ هزار تن گندم از بهره 

برداران خریداری شده است.

به دنبال تولید اقتصادی هستیم
رئیس سازمان جهادکشاورزی با بیان اینکه 
در بخش کشاورزی به دنبال تولید اقتصادی 
هستیم، اظهار کرد: باید برای رسیدن به این 
هدف طرح و برنامه ای جامع داشته باشیم. ولی 

پور مطلق ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های 

مدرن در بخش کشاورزی و تامین نهاده های 
مطلوب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

۸00 گونه گیاه دارویی مفید
در استان تولید می شود

معاون سازمان جهاد کشاورزی نیز از وجود 
و رشد ۸00 گونه گیاه دارویی مفید در استان 
خبر داد. عصمتی پور ۳۵ درصد اشتغال استان 
را در بخش کشاورزی دانست و افزود: خراسان 
جنوبی با ۲۳ درصد تولید زعفران کشور، رتبه 
دوم را به خود اختصاص داده است. وی افزود: 
با  همچنین این استان رتبه سوم تولید پنبه 
انار  تولید  رتبه هشتم  تن،  از 16 هزار  بیش 
و رتبه پنجم تولید گل نرگس با 17 میلیون 

شاخه در سطح کشوری را کسب کرده است. 

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
تولید  در  استان  این  داد:  ادامه  کشاورزی 

زرشک جایگاه اول کشوری را دارد.

برنامه مدون کنترل ضایعات
تولید گندم  طراحی شود

عنوان  هم  استان  گندمکاران  نماینده 
کنترل  برای  مدون  ای  برنامه  باید  کرد: 
ضایعات تولید گندم در استان طراحی شود.
به  گندم  جدید  ارقام  کرد:  اظهار  سرحدی 
با اشاره  خراسان جنوبی معرفی شوند. وی 
در  گندم  تولید  روی  پیش  مشکالت  به 
ماشین  موارد  برخی  در  کرد:  بیان  استان، 
زیاد  و  ضرر  است  ممکن  کشاورزی  آالت 

زیادی به کشاورزان وارد کنند. مدیر زراعت 
این جلسه  سازمان جهاد کشاورزی هم در 
اظهار کرد: عدم تامین به موقع اعتبار یکی 
کشاورزی  بخش  روی  پیش  مشکالت  از 
است. خسروی نوسان شدید هویتی کمبود 
نیروی انسانی در زراعت و باال بودن حجم 
کاری را از دیگر مشکالت بخش کشاورزی 
دانست. وی با اشاره به اجرای طرح افزایش 
 ،9۵-96 در سال  گندم  ضریب خوداتکایی 
و  استان  آبی  منابع  کاهش  کرد:  اظهار 
پیش  مشکالت  از  آب  شوری  گسترش 
با  خسروی  است.  طرح  این  اجرای  روی 
بیان اینکه در زمان حاضر با افزایش هشت 
برو  رو  استان  ای  مخازن  درصدی کسری 
استان  های  گفت: همچنین خاک  هستیم، 
از بافت سبک و عمق کم زراعی برخوردار 
اجرای  راستای  در  داد:  ادامه  وی  هستند. 
طرح طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم 
گندم  کشت  سطح  هکتار   9۳6 و  هزار   ۲1
به  اشاره  با  خسروی  داریم.  استان  در  آبی 
افزایش  طرح  برای  شده  انجام  اقدامات 
آموزش  کرد:  بیان  استان  در  گندم  ضریب 
اجرای  و  زمین  سازی  آماده  کاران،  گندم 
کارهای  جمله  از  اصولی  تسطیح  عملیات 
بذر  مصرف  ترویج  وی  است.  شده  انجام 
اصالح شده را از دیگر کارها دانست و افزود: 
77۵ تن بذر اصالح شده در سه هزار و 77۴ 

هکتار سطح زیر کشت داریم.

کارگاه  از  رسانه  اصحاب  پنجشنبه  صبح  قوسی- 
هدف  با  بیرجند  کیلومتری   ۵ در  بوقلمون  پرورش 
مقاومتی  اقتصاد  در  موفق  های  کارگاه  معرفی 
بازدید کردند. زهرائی مالک این کارگاه توضیح داد: 
جهاد  و  سازندگی  بسیج  کمک  با  گذشته  سال  در 
کارهای مربوط به قنات اینجا را انجام دادیم. کارگاه 
با متراژ 1۲0 متر دایر شده است. وی ادامه داد: بعد 
از شناخت و تحقیق از ۵0 تا بوقلمون شروع کردم. 
مدرک  با  نفر   ۴ است.  فرانسوی  ها  بوقلمون  نژاد 

به  اشاره  با  وی  دارند.  فعالیت  من  کنار  در  لیسانس 
آنفوالنزا مانع فروش به خارج  امروز به خاطر  اینکه 
فروش  استان  داخل  در  فقط  و  شوند  می  استان  از 
بوقلمون،  کارگاه  امروز  اصلی  مشکل  افزود:  داریم، 
فروش و وجود دالل ها در تهیه جوجه و نبود برق 
است. وی تاکید کرد: ما با توجه به موضوع اقتصاد 
و  ایم  شده  کار  این  وارد  انگیزه  این  با  و  مقاومتی 
کنار  در  دولت  متاسفانه  اما  هستیم  دولت  کنار  در 

ما نیست. استاندار هم توجهی به این کارها ندارد.

امسال  ابتدای  از  مقاومتی  اقتصاد  کارگاه   9۴6
در  امداد  کمیته  پوشش  زیر  مددجویان  اشتغال  برای 
سیما،  و  صدا  گزارش  به  شد.  ایجاد  جنوبی  خراسان 
خمینی  امام  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
)ره( استان عنوان کرد: از این تعداد 6۲۴ کارگاه برای 
مشاغل  برای  کارگاه  و ۳۲۲  اشتغالی  خود  های  طرح 
خانگی ایجاد که برای آنها 99 میلیارد ریال تسهیالت 
خزاعی  پرداخت شد.  بانکی،  و  امدادی  منابع  از محل 
در  مددجویان  به  پرداختی  تسهیالت  سقف   عرب 

 1۵ طرح  نوع  به  توجه  با  را  خوداشتغالی  های  طرح 
میلیون تومان بانکی و ۳0 میلیون تومان منابع امدادی 
و در طرح مشاغل خانگی ۵ میلیون تومان بانکی، اعالم 
خانگی،  لوازم  پوشاک،  فروش  واحدهای صنفی،  کرد. 
پرورش مرغ خانگی و بوقلمون، پرورش قارچ، کارگاه 
خیاطی، قالی بافی و گلیم بافی از جمله مشاغل ایجاد 
شده در این کارگاه هاست. وی عنوان کرد: از آغاز امسال 
همچنین 116 نفر از جامعه هدف این نهاد با معرفی به 

مراکز کاریابی مشغول به کار شدند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

مسئول کارگاه پرورش بوقلمون:

اصراری به افزایش کشت گندم در خراسان جنوبی نداریم

دولت درصدد حمایت از ما نیست
946 کارگاه اقتصاد مقاومتی

برای اشتغال مددجویان
عکس : قوسی
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عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد در کار 
خدا اندیشیدن است.

)تحف العقول، ص448(

جوجه  پرورش  مدیریت  آموزشی  سمینار   - مالیی 
گوشتی به همت شركت فراز دانه آوند )تولید كننده 
خوراک دام، طیور و آبزیان( با حضور تولید كنندگان، 
فعاالن و كارشناسان صنعت طیور، مهندس جبرائیل 
بهادری مدیرعامل شركت فراز دانه آوند، دكتر هادی 
بیماری  و  بهداشت  متخصص   نظرپاک  بین  حق 
دكتر  دانشگاه(،  علمی  هیئت  )عضو  پرندگان  های 
سعید خلجی دكترای تغذیه طیور )عضو هیئت علمي 

دانشگاه( در تاالر كیان بیرجند برگزار شد.

آب بی کیفیت مانع رشد جوجه

سعید خلجی، دكترای تغذیه طیور در این سمینارعنوان 
های  پیشرفت  امروزی  گوشتی  های  جوجه   كرد: 
باید  كه  اند  داشته  تغذیه  و  پرورش  در  خوبی 

راهکارهای مدیریت تغذیه طیور جدی گرفته شود.
وي با بیان اینکه ناهنجاري هایي مثل مشکالت پا و 
آسیت در جوجه هاي گوشتي امروزي خسارت های 

جبران ناپذیری به این صنعت وارد مي سازد كه در این 
 بین استفاده از آب با كیفیت پایین و TDS باال به همراه

های  مرغداری  مصرفی  آب  در  باال  سدیم  و  كلر    
در  را  ناهنجاري  نوع  دو  این  شیوع  میزان  استان 

جوجه هاي گوشتي افزایش داده است.

دو هفتـــه اول دوره پـــــرورش 
رشد و توسعه باالتري دارد

 خلجی بیان كرد دستگاه گوارش جوجه های گوشتی 
در دو هفته اول دوره پرورش، رشد و توسعه باالتري 
پروتئین  باالي  كیفیت  با  منابع  از  استفاده  و  داشته 
مانند سویاي اكسترود و گلوتن ذرت با قابلیت هضم 
گوارش،  دستگاه  بهتر  توسعه  و  رشد  به  منجر  باال 
اشتهاي باالتر، وزن گیري و ایمنی باالتر در جوجه 

ها خواهد شد.
  وی با اشاره به اینکه برای كاهش آسیت در جوجه های 
گوشتی توجه به دمای سالن و سدیم آب ضروري 

افزود: كلسیم و فسفر جیره و رعایت نسبت  است، 
مناسب دو به یک كلسیم به فسفر در جیره ها در 
طول دوره پرورش و استفاده از برنامه نوري مناسب از 
 دیگر عوامل موثر بر كاهش بیماري آسیت مي باشد. 

نقش به سزای واکسیناسیون 
در پیشگیری از بیماری های پرندگان 

در ادامه دكتر هادی حق بین نظر پاک، متخصص  
بهداشت و بیماری های پرندگان با اشاره به اهمیت 
از  پیشگیری  در  واكسیناسیون  سزای  به  نقش  و 
مستقیم  نظارت   اهمیت  به  پرندگان  های  بیماری 
واكسیناسیون  هاي  برنامه  اجراي  هاي  روش  بر 
متفاوت  هاي  واكسن  ارائه  هاي  روش  انواع  نیز  و 
اصول  وجود  ضرورت  به  همچنین  وی  پرداخت. 
یک  عنوان  به  بهداشتی  مسایل  و  زیستی  امنیت 
زا  بیماری  عوامل  ورود  از  جلوگیری  در  مهم   اصل 
به مزارع پرورش طیور اشاره كرد و خواستار رعایت 

پرورش  توسط  اصول  این  دلسوزانه  و  مسئوالنه 
دهندگان  محترم طیور در راستاي كاهش خسارات 

وارده به صنعت طیور گردید.

خراسان جنوبی عاری از آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان

 
دكتر اصغرزاده، معاون فنی اداره كل دامپزشکی استان 
خراسان جنوبی نیز در این مراسم بیان كرد: با وجود 
گزارش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در بعضی از نقاط 
كشور با تالش هاي انجام شده و نیز ارسال نمونه های 
متفاوت به مراكز تشخیص تاكنون در خراسان جنوبی 
گزارشی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان وجود نداشته 
وی  است.  بیماري  این  از  عاري  جنوبي  خراسان  و 
همچنین رعایت ضوابط بهداشت قرنطینه اي و امنیت 
زیستي و اجراي برنامه های واكسیناسیون مناسب در 
مزارع پرورش طیور توسط پرورش دهندگان طیور را 

الزامی  دانست.

به همت شرکت فراز دانه آوند در استان برگزار شد؛

 سمینار آموزشی مدیریت پرورش جوجه گوشتی

www.knauf.ir

به اطالع مى رساند به تازگى برخى از شرکت هاى سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجارى              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتى بسیارى از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامى مى رساند، 
به منظور جلوگیرى از زیان هاى آتى و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجراى سیستم هاى              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبى بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبى   
- شرکت آریا انرژى کویر (عاملیت فروش و گواهینامه اجرایى تشویقى)  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بناى کویر (گواهینامه اجرایى)                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف (گواهیناه اجرایى)                                            شماره تماس :  32420041 - 056

 قابل توجه ادارات ، بانک ها
 شرکت ها، بیمه ها و غیره 

فروش و تهاتر 
ملک تجـارى 

در بهتــرین موقعیت
خیابان محالتى

روبروى پارک آزادگان
09151611842

جناب آقای مهندس جعفری گیو
انتصاب شایسته جناب عالى را به عنوان

 نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، براى شما موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگزارى تان را

 از درگاه ایزد منان مسئلت مى نماییم.
تعاونی های سهام عدالت و سرمایه گذاری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحوم محمد الله
 را به اطالع مى رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز شنبه 
 95/10/18  ساعت 13 الى 14  از محل غسالخانه برگزار مى گردد.

خانواده های:الله،گلچین،کیوان زاده وفامیل وابسته


