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معاون اول رئیس جمهور : 
عده ای به جای انتقاد از بدعهدان

تیم هسته ای را مورد هجمه قرار می دهند

وزیر سابق اطالعات : 
برای انتخابات ریاست جمهوری
سال ۹۶ طراحی فتنه کرده اند

علی اکبر ناطق نوری : 
هاشمی صبر را ذله کرده بود و من

از این همه صبر این مرد می ماندم 

زاکانی ، فعال سیاسی اصولگرا : 
برجام »بچه معلولی« است که باید 

سالها آن را »تیمارداری« کرد

الرپوبلیکا : آیت ا... هاشمی چگونه احمدی نژاد را مغلوب کرد؟ / واکنش معاون دستگاه قضا به شبهات  نماز رهبری بر پیکرآیت ا...هاشمی / افزایش شکایات نمایندگان در مجلس  / روحانی با مردم شفاف باشد / استقبال نماینده اصالح طلب از رقابت وحید دستجردی با روحانی در انتخابات / روحانی شناخت درستی از برجام نداشت/ صفحه ۸ 
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

یک صبح برفی با استاندار

* سردبیر

دیروز صبح ، دفتر روزنامه میزبان استاندار  و هیئت 
عالی  مقام  با  صمیمی  دیداری   . بود  همراهشان 
دولت  در یک روز برفی که به جای طرح مطالبات 
و  مردم  متقابل  های  دل  درد  بیان  به   ، صنفی 

مسئولین گذشت ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی :

احتیاط ! جاده  های 
استان لغزنده است

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  راه  پلیس   فرمانده 
اینکه رانندگی در جاده های استان بدون زنجیر 

چرخ ممنوع است گفت : ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

۳۷۵ نمازخانه در مدارس 
استان نیازمند تجهیز است

صفحه ۷

افتتاح مجتمع فرهنگی  
رفاهی سالمت در بیرجند

علوم  دانشگاه  رفاهی سالمت  فرهنگی  مجتمع   
پزشکی در بیرجند با حضور معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت بهداشت افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

مشکل میزان حل می شود 
صفحه ۷

وال
ن ت
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عک

معرفی مدیران ضد رسانه !
واکنش به برخورد غیر اصولی مسئوالن با رسانه ها در بازدید استاندار از روزنامه آوا ؛

پرویزی : بیش از 90 درصد مطالب روزنامه ها ، خواسته های مردمی است / فرصت پاسخ به سخنان دروغ برخی تریبون ها را ندارم / پیگیری اختصاص ردیف اعتباری 100 میلیارد تومانی به استان / صفحه ۷

جناب آقای  محمد علی زرنگ
انتصاب شایسته شما را به سمت 

معاون  امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 که نشان از شایستگی و توانمندی جناب عالی دارد از طرف جامعه بسکتبال 

استان تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما و خانواده محترم 
را از خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت بسکتبال استان- هیئت بسکتبال شهرستان بیرجند

پیشکسوتان بسکتبال خراسان جنوبی

 اطالعیه
 مزایذات مناقصات ، داوشگاٌ علًم پصشکی بیسجىد دز وظس دازد جهت دعًت اش شسکت کىىدگان دز 

،لرا اش کلیٍ وماید اطالع زساوی ویصپیامک  طسیقاشجساید،دز آگهیاوتشازضمه ،خًیش واستعالمات
 کٍ تمایل بٍ دزیافت پیامکهای اطالع زساوی دازود دعًت می شًد حقوقی اشخاص حقیقی و

بٍ ،شسکت یا خدمات مستبط با مًضًع  با ازسال عدد فقطبساساس جديل ذیل آمادگی خًیش زا 
 فسمایىد.اعالم  7444000033 ٌ پیامکشماز

شماره پیامک ق از طریصرفاً دانشگاه علوم پسشکی بیرجند امور قراردادها ضمناً کلیه پیامکهای ارسالی  توجه:
 به اطالع عموم خواهد رسید. 7444000033

 

 عذد ارسالی شرکتفعالیت موضوع  ردیف
 02 شزکتْای خذهات بْذاشتی درهاًی 1
 02 پیواًکاری اشخاص حقیقی ٍحقَقی ساختواًی ٍ 2
 00 ٍالکتزًٍیکی  هکاًیکی،  پیواًکاری تأسیساتی اشخاص حقیقی ٍحقَقی 3
 02 شزکتْای خذهات عوَهی، ًظافتی ٍ اهَر هشابِ 4
 02 ٍ اهَال اسقاطی ٍ غیز هصزفی هشایذات خَدرٍ 5

6 
ًٍصب اقالم در حذ استعالم ٍ فزٍشگاّْای هَاد ّْا ٍ پیواًکاراى هختلف جْت خزیذفزٍشگا

 غذایی
02 

7 
اشخاص حقیقی ٍحقَقی جْت اجارُ اهاکي داًشگاُ )اس قبیل بَفِ ّا،اًتشارات، 

 خشکشَیی،آصاًسْا ٍ دارٍخاًِ ّا ٍ...(
02 

 02 ٍرسشی ٍ تجْیشات پششکی ٍ...  صٌعتی،لَاسم اداری،ًوایٌذگی ّای  ٍ فزٍشگاّْاشزکتْا، 8
 02 ًوایٌذگی ّای بیوِ ،کارگشاری ٍشزکتْا 9
 02 درٍى شْزی ٍ بزٍى شْزیاعن اس شزکتْای هسافزبزی 11
 22 تْیِ غذای آهادُ ٍ ... رستَراًْا، کتزیٌگْا ٍ 11
 22 جاری ٍ هشایذات هٌاقصات رساًیاطالع  12
 20 جاری ٍهشایذات اطالع اس ًتایج هٌاقصات 13

هفت سال است که ناباورانه روزهای تلخ بی تو بودن را سپری می کنیم
 و هر روز در حسرت حضور سبز، نگاه روشن، صدای گرم و مهربانت

 آه می کشیم و در فراقت اشک می ریزیم

یاد و خاطره هفتمین سالگرد عروج عارفانه و ملکوتی 

شهید مصطفی فیروزی
 را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.

خانواده شهید فیروزی

ای جان پدر افسوس ناگه ز جهان رفتی                     با بال و پری زخمی پرواز کنان رفتی
شد خانه ما هر چند از داغ تو غمخانه                        دیده ز جهان بستی، تا باغ جنان رفتی

آزادمنش دیگر آزاد شدی از درد                      ای جان پدر برگرد، از چه ز میان رفتی؟
با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت بدین وسیله از یکایک دوستان، آشنایان، بستگان، 
مسئوالن ارجمند و پیشکسوتان و همکاران عزیز فرهنگی، مدیر و همکاران محترم موسسه اعتباری ثامن، 
همکاران محترم صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ، کارکنان و اساتید محترم  دانشگاه صنعتی بیرجند و 
دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگـاه آزاد اسالمی، همکـاران محترم بیمه دانـا و پاسارگـاد، مدیر کل 
و کارکنـان محترم اداره کل اوقات و امور خیریه خراسان جنوبی، اداره کل ثبت احوال استان و بسیج هنرمندان 
 استان، نماز گزاران مسجد امام حسن مجتبی )ع( و عزیزان و بزرگوارانی که از شهرهای تهران، مشهد، قم،  بابل

زاهدان و خوسف و روستاهای بهلگرد و سورگ 
 در مراسم تشییع و تدفین و یادبود همسر ، پدر و برادرعزیزمان

 کربالیـی محمـد حسیـن آزادمنـش
 شرکت نموده و با ارسال پیام و درج آگهی ضمن ابراز همدردی، مرهمی بر قلب های داغدارمان نهادند، کمال تشکر و سپاس را داریم. 

خانواده های:  آزادمنش و چرخی

کارخانه شیر ستره
  در نظر دارد: در شهرستان های 
سربیشـه،  طبس،  نهبنـدان، 
قاین،  اسدیه،  درمیان،  مود، 

آرین شهر، سرایان، آیسک
 و فـردوس نماینـدگی فعـال 

بپذیرد.
هــر  بومـی  منـدان  عالقـه 
شهــر می توانند برای کسب 
های  با شماره  بیشتر  اطالعات 

 0۵۶-۳22۳۹0۶1-۶2
تماس حاصل فرمایند.

مدیرکل راه و شهرسازي استان خبر داد: 

پیشرفت54 درصدی احداث
 باند دوم محور بیرجند - قاین
شرح در صفحه 4

جناب آقای مهندس خاشی 
 مدیر کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس صفدری زاده 
رئیس محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

 بدین وسیله از زحمات و تالش های بی شائبه شما بزرگواران در خصوص
 اخذ کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند قدردانی نموده و توفیقات روز افزون 

شما عزیزان در خدمت رسانی به فعاالن اقتصادی در راستای توسعه همه جانبه استان
 را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

   اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای مهندس محسن احتشام 
مدیر محترم شرکت تروند زعفران قاین

 کسب عنوان برند برتر و برگزیده کشوری از جشنواره ملی فناوری ایران
 را خدمت شما و مجموعه بزرگ تروند زعفران قاین تبریک عرض می نمایم.

حسین تناکی- تبلیغات رویاپردازان

جناب آقای حاج محمد علی زرنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 که بیانگر شایستگی و توانمندی شماست، تبریک عرض نموده

 با امید به تحقق یافتن اهداف خیرخواهانه تان، آرزوی سربلندی و موفقیت را برای شما بزرگوار داریم.

هیئت مدیره شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان

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

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا     32224113
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مدرسانحقالتدریسقراردادیمیشوند

جام جم- مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از تغییر وضعیت مدرسان حق التدرس دانشگاه فنی و حرفه ای در سراسر کشور خبر داد. وی افزود: بر اساس برنامه ششم، مقرر شده 
این مدرسان به صورت قراردادی فعالیت خود را در این دانشگاه ادامه دهند.وی بیان کرد: بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای در سال ۹۲ تقریبا ۱۹۲ میلیارد تومان بود که با رشد ۲۰۰ درصدی اکنون به ۴۵۰ 
میلیارد تومان رسیده است و بر این اساس توانستیم بدهی های دانشگاه را به صفر برسانیم.شفیعی تصریح کرد: با جذب کامل بودجه، وضعیت رفاه اساتید و کارکنان این دانشگاه بهبود خواهد یافت.

تسهیالت خرید مسکن افزایش یافت

افزایش  از  مسکن  بانک  عمومی  روابط  مدیر 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  مسکن  تسهیالت 
تسهیالت خرید مسکن در عین حال به تسهیالت 
از  بلکه،  اوراق( محدود نمیشود  )وام  بدون سپرده 
تهران  در  یکم،   انداز مسکن  محل صندوق پس 
8۰ میلیون تومان و در دو گروه شهری دیگر نیز 
6۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان به سپرده گذاران 

صندوق، تسهیالت پرداخت می شود.

افت قیمت برخی خودروهای داخلی

جام جم-این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار 
پژو  تومان،  هزار   ۳۰۰ معادل   EF۷ سمند  تومان، 
اتومات   ۹۰ تندر  و  تومان  هزار   ۱۰۰ سال  پارس 
باقی  است.قیمت  یافته  کاهش  تومان  هزار   ۲۰۰
خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به 
نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

توافق اولیه اعزام زائران عتبات عالیات 
از کردستان عراق

ایرنا- سرکنسول جمهوری اسالمی ایران از توافق 
آمد  و  رفت  تسهیل  برای  بغداد  با  گرفته  صورت 
زائران به عتبات عالیات از مسیر اقلیم کردستان 
عراق خبر داد.وی افزود: با عملی شدن این توافق 
از فشار بر روی مرز تمرچین کاسته شده و مسافت 
طی شده تا ۲۵ درصد کاهش می یابد.وی با تاکید 
بر ضرورت گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران 
سیاحتی  و  زیارتی  گردشگری،  حوزه  در  عراق  و 
اضافه کرد: آذربایجان غربی نقش کلیدی در جذب 
این  از  باید  که  دارد  منطقه  در  درمانی  توریسم 

فرصت بی نظیر استفاده بهینه شود.

ضرورت سامان دهی سیم کارت های 
فاقد مالکیت

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی 
قوه قضائیه ضمن تاکید بر ضرورت سامان دهی 
از  بسیاری  گفت:  مالکیت  فاقد  های  کارت  سیم 
جرائم ناشی از کم اطالعی مشترکین رخ می دهد. 
تفاهم  این  انعقاد  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  وی 
نامه از عوامل دخیل در جرم جلوگیری کنیم. وی 
افزود: جرائم چندوجهی است و باید در جلوگیری از 

آن از روش های جدید و نو استفاده کرد.

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

شعر چشمه ی جوشانی است که با عنایت الهی از منبع دل هنرمند تراوش می کند
و  امنا  هیأت  دبیر  حسنی  علیرضا  دکتر 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی با 
حضور در منزل علیرضا رقیمی شاعر برجسته 
شاعر  این  برای  بهبودی  آرزوی  و  بیرجندی 
موهبت  یک  شعر  سرودن  هنر  گفت:  متعهد 
هنرمند  پاک  دل  منبع  از  که  است  الهی 

مخلص می جوشد.
االسالم  حجت  که  صمیمی  دیدار  این  در 
نمایندگی  نهاد  رئیس  تابعی  المسلمین  و 
آزاد  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
خزائی  علی  دکتر  جنوبی،  خراسان  اسالمی 
اسالمی  آزاد  های  دانشگاه  حراست  مدیرکل 
دبیرخانه  رئیس  نخعی  ا...  دکتر حبیب  استان، 
دانشگاه  رئیسه  هیأت  اعضای  و  امنا  هیأت 
از  شکوهی  استاد  و  بیرجند  اسالمی  آزاد 

پیشکسوتان فرهنگی استان حضور داشتند.

آمادگی دانشگاه آزاد برای چاپ 
مجموعه آثار استاد علیرضا رقیمی

به  گذاری  ارج  علیرضا حسنی ضمن  دکتر   
در  رقیمی  علیرضا  استاد  ی  متعهدانه  تالش 
)ع(  بیت  اهل  مناقب  در  پرمغز  اشعار  سرودن 
توان  و  سخت  روزهای  در  شما  اینکه  گفت: 
ایثار  و  همکاری  و  عنایت  با  بیماری  فرسای 
ادامه  را  تان  شعری  ذوق  گرامیتان  همسر 
تعهد و اخالص در جهت غنای  با  و  اید  داده 
ارائه  ماندگاری  خدمت  دیار  این  فرهنگی 
نموده اید، شایسته ی تحسین و تجلیل است 
و دانشگاه آزاد اسالمی آمادگی دارد در جهت 

چاپ مجموعه اشعارتان همکاری نماید.
افتخار  پر  آزادگان  از  که  حسنی  علیرضا  دکتر 
کریم  قرآن  کل  حافظ  و  مقدس  دفاع  دوران 
است در ادامه »نذر کتابت« قرآن کریم توسط 

نیت  و  روح  شفافیت  بیانگر  را  رقیمی  علیرضا 
متدین  و  متعهد  شاعر  و  هنرمند  این  متعالی 
وبا  قرآن  برکت  به  ا...  إنشاء  و گفت:  برشمرد 
انجام  را  ارزشمند  »نذر«  این  کامل  بهبودی 

خواهید داد.
شعر تأثیر گذاری زیادی

 بر مخاطبان دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
در ادامه افزود:وقتی کالم وحی به قلم سوگند 
آن  و کرامت  اهمیت  یاد می کند، در حقیقت 
افزود:  را متذکر می شود.دکتر علیرضا حسنی 

بیان متعالی هم شایسته ی تحسین است.

المسلمین  و  االسالم  حجت  دیدار  این  در 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس  تابعی 
رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی خراسان 
کامل  بهبودی  و  سالمت  آرزوی  هم  جنوبی 
و  کرد  بیرجندی  فرهیخته  شاعر  این  برای 

مخاطبان  بر  زیادی  گذاری  تأثیر  شعر  گفت: 
با  متعهد  شاعر  یک  وقتی  مخصوصًا  و  دارد 
موضوعات  در  خود  دلنشین  و  ارزشمند  بیان 
معنوی و مذهبی و مدح و ثنای ائمه اطهار)ع( 
انتقال  به  خود  نافذ  کالم  با  و  بگوید  شعر 
مفاهیم ارزشی به غنای فرهنگی جامعه کمک 

نماید، باید هنر شاعری او را تحسین کرد.

علیرضا رقیمی شاعر برجسته 
خراسان جنوبی

دیدار  این  در  هم  رقیمی  علیرضا  استاد 
صمیمی از لطف و دلجوئی ریاست و مسئوالن 

دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی صمیمانه 
دکترعلیرضا  گفت:  و  کرد  قدردانی  و  تشکر 
خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  حسنی 
و  است  گستر  فرهنگ  دانشمند  یک  جنوبی 
اعتقادی  و  معنوی  مسائل  تعمیق  به  نسبت 

توجه ویژه ای دارند و عنایت و تشویق ایشان 
ریاست محترم  و  دانشگاه  و مسئوالن محترم 
نهاد رهبری مایه ی دلگرمی بنده شد و انگیزه 
ای قوی بخشید تا بتوانم فعالیت هنری خودم 

را ادامه دهم.
گفتنی است استاد علیرضا رقیمی از شاعران 
انواع  در  و  است  جنوبی  خراسان  ی  برجسته 
مختلف رباعی، غزل، قصیده و مثنوی سروده 
خود  شعری  تخلص  و  دارد  ارزشمندی  های 
دکتر  دستور  با  و  نموده  انتخاب  »شقایق«  را 
تحت  وی  اشعار  ی  مجموعه  حسنی  علیرضا 
به چاپ خواهد رسید. نامه«  عنوان » شقایق 

این سخنور خوش قریحه، همکار دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند است و مدتی است از بیماری 

ام اس رنج می برد.
ی  دوره  از  را  خود  شعری  فعالیت  او 
دبیرستان آغاز نموده و شعر معروفی که برای 
دوست شهیدش گفته جایگاه ویژه ای در بین 
اشعارش دارد.او توفیقات هنری خود را مرهون 
الطاف الهی و همراهی همسر گرامیش )خانم 

عاطفه شکوهی(می داند.

سرمقاله

یک صبح برفی با استاندار

* سردبیر

همین  خبرهای  در   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
شماره جزئیات این دیدار را خواهید خواند اما چند 
از  خالی  آن  بیان  که  دیدم  اهمیت  حائز  را  نکته 

لطف نیست . 
۱ - مهندس پرویزی در حالی دیروز پا به ساختمان 
آجرین آوا گذاشت که اولین استانداریست که به 
دیدار اصحاب رسانه می رود . هر چند این موضوع 
رویداد غریبی نیست و قبل از حضور وی در استان  
این  به  نگاهش  نوع  و  ای  رسانه  های  دیدگاه   ،
مقوله را از همکارانمان در خراسان شمالی شنیده 
بودیم اما در مقایسه استانداران پیشین که قریب به 
اتفاقشان یا مسوولیت رسانه ای داشته اند و یا خود 
را رسانه ای معرفی می کردند اتفاق میمونی است 
که جای تشکر دارد . بی شک حضور مسوولین 
برای فعاالن عرصه   در رسانه ها هم قوت قلبی 
اطالع رسانی بوده هم موید مردم داری و توجه به 

افکار عمومی توسط  ایشان است . 
به  وقت  عمده  دیروز  نشست صمیمی  در    -  ۲
این خواسته استاندار بود  انتقادات گذشت و  بیان 
که تعارفات معمول کنار گذاشته شود و همکاران 
رسانه ای او را نقد کنند . هر چند بر خالف رسم 
در  صراحت   ، میزبان  عنوان  به   ، نوازی  مهمان 
انتقاد را پیش گرفته بودیم اما رویکرد منطقی و 
پاسخگویی دقیق استاندار ،  نکته ای بود که به 
 ما در بیان نمای کلی از مشکالت و ضعف های
را  فرصت  این  و  کرد  کمک  استان  ساختاری 
برایمان فراهم نمود که در لحظات حضور وی ، 
تصویری بهتر از واقعیت مشکالت مردم در پدیده 
و میزان ،  امنیت و اشتغال ،  فرهنگ و رسانه و ... 

برای او و همکارانش ترسیم نمائیم . 
۳ - امتناع از پرداختن به حاشیه های سیاسی روز 
و ضرورت پرهیز بدنه اجرایی از مباحث سیاسی 
خواسته دیگر روزنامه از استاندار بود که گویا وی 
نیز نسبت به این مشکل ، درد مشترکی داشت که 
پرداختن به برخی از این موارد ،  او را از نیز وظیفه 
اصلی و مسائل اساسی استان دور کرده بود . به 
استاندار یادآوری کردیم که علیرغم اینکه خراسان 
جنوبی هیچ انتفاعی از کنش های سیاسی کالن 
کشور نبرده است اما متاسفانه همیشه زخم خورده 
این  که  است  استانی  درون  سیاسی  های  بازی 
بازی ها همیشه داغ تر از واقعیت های ملی آن 
بوده است . از استاندار خواستیم برای توسعه استان 
مدیرانش را صرفا به خدمت به مردم  توصیه نماید 
و ورود به  بحث های سیاسی که گاها مسیر آن 
طراحی  منتقدشان  یا  و  حامی  سیاسیون  توسط 

شده را ممنوع نماید . 
ایشان  حوزه  محترم  کل  مدیر  و  استاندار   -  ۴
عنوان  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل  و 
متولی بحث رسانه در استان نیز ، برخورد برخی 
تحریم  اقدامات  و  ها  رسانه  با  استان  مدیران  از 
گونه را تقبیح کردند و واکنش های این عزیزان 
در بازدید از روزنامه به این موضوع و وعده های 
 ، رسانه  مدیران ضد  معرفی  صریح در خصوص 
نوید دهنده روزهای بهتر در حوزه اطالع رسانی 

استان بود که انشاا...  محقق گردد . 
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

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

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

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

 09159617909  
 تنگلی

مدرک  موقت  گواهی  اصل 
فاطمه  اینجانب  کارشناسی 
بیدختی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر بند 1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 185 مورخ 95/8/10 
شورای اسالمی شهر بیرجند و براساس موافقت نامه شماره 95/1785/ش - 95/8/12 شورای 
اسالمی شهر بیرجند نسبت به فروش 3 قطعه از امالک خود با کاربری تجاری در بلوار شهید صیاد 
شیرازی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 1355و قانون اصالح و تسری آن بر 
مراکز استان ها به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان واجدشرایط شرکت در مزایده دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه فرمایند 
و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/11/9 نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه حراست 
شهرداری واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکزی اقدام نمایند. جلسه کمیسیون معامالت مزایده روز 
یکشنبه 95/11/10 ساعت 10 صبح در سالن جلسات شهرداری برگزار خواهد شد. سایر شرایط 

شرکت در مزایده در اسناد مزایده لحاظ گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-32222201 داخلی 229 و 235 واحد امالک 
تماس حاصل فرمایید.

عباسعلیمدیح-شهرداربیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(

نظر به این که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان )مالک( به استناد 2 برگ  استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت به شماره سریال چاپی 209509 

مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1182 فرعی از 12- اصلی واقع در مزرعه خوانشرف بخش پنج نهبندان که متعلق به )اداره 
اوقاف و امور خیریه( می باشد به دلیل انتقال اسناد مالکیت موقوفات از ساختمان قریم به ساختمان جدید مفقود  گردیده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت 823 صفحه 223 دفتر جلد 6– امالک به نام آقای محمد لطیفی به دعوی تولیت در وقف عزاداری 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشت و انتقالی نداشته و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد، لذا به استناد ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

تاریخانتشار:95/10/28حسینبراتی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهبندان

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل مسافر استان خراسان جنوبی  
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 95/09/13 مجمع عمومی و 
صورتجلسه مورخ 95/10/05 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره انجمن مذکور که از تاریخ 95/09/13 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک 

سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
1-آقایعباسعباسنیاتهرانیرئیسهیئتمدیره2-آقایمسعودفدایینایبرئیسهیئتمدیره
خزانهدارهیئتمدیره4-آقایغالممحمدناصریدبیرانجمن 3-آقایمحسنمیابادی

عضواصلیهیئتمدیره6-آقایحسننوریعضواصلیهیئتمدیره 5-آقایمسعودکاشانی
7-آقایحسنابراهیمیبازرساصلیانجمن8-آقایمحمدفرخیبازرسعلیالبدلانجمن

انجمن مذکور به شماره 102-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق 
اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار 

و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانخراسانجنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند      تاریخ انتشار: 95/10/28

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند  امروز 
سه شنبه  95/10/28 ساعت 16 در  محل خیابان نارنج - نارون 2/2 - مسجد فاطمه الزهرا )س( برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان 
عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسین موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 
 صدور دعوت نامه تشکیل  مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستورجلسه:1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب ترازنامه سال های 91-
92-93-94 3- تصویب بودجه سال 95-96 4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 
سال شمسی  5-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 6- تصمیم گیری درخصوص 
خط مشی آتی شرکت                                                           هیئتمدیره

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان - جمع آوری و چیدمان وسایل توسط خانم    09159618581 - فاروقی

چهارراه به نرسیده رجایی، خیابان
کوشهای،مقابلبانکملی،پالک95
32318382-09155614417
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۱۲واحدمسکونیبرایخانوادههای۲معلولیتیدرنهبنداناحداثمیشود

  مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از کمک برای احداث ساختمان جدید مرکز نگهداری موسسه علی اصغر خبر داد و گفت: با انعقاد تفاهم نامه چند جانبه تعداد ۱۲ واحد مسکونی برای خانواده های دو 
معلویتی در نهبندان احداث می شود. علی عرب نژاد با بیان اینکه هم اکنون واحدهای مسکن معلوالن در شهرستان نبهندان در مرحله صدور پروانه ساختمانی است افزود: کمک بالعوض تخصیص یافته 
برای هر مسکن دو معلولی 3۲0 میلیون ریال است و سهم بهزیستی از این مبلغ ۱00 میلیون ریال، بنیاد مستضعفان ۱50 میلیون ریال، انجمن خیرین 50 میلیون ریال و بنیاد مسکن ۲0 میلیون ریال است.

از میان نامه های رسیده

پیام شما

ضرورتایجاداتاقفکر
درشهرستانخوسف

   شهرستان خوسف نسبت به خیلی از  شاخص های
 توسعه ای از بسیاری از شهرهای استان  خراسان 
گذاری سرمایه  صندوق  است  عقب   جنوبی 
عمران و توسعه شهرستان با رویکرد سند توسعه 
از  یکی  سرزمینی  آمایش  و  استان  راهبردی 
یکی  و  باشد  تواند  می  ارزشمند  راهکارهای 
و  احیا  به  توجه  دیگر  ارزشمند  راهکارهای  از 
توسعه گردشگری  و  بومی  توسعه صنایع دستی 
گردشگری  صنعت  در   که  است  شهرستان 
شهرستان واقعا کم کارشده است   قابلیت های 
زیادی در منطقه دارد .   یک نکته که خیلی مهم 
است جلسات چه مردمی و چه دولتی باید هدفدار 
فرهنگ  پایتخت  در شهرستان خوسف  و   باشد 
نباید معضل بیکاری داشته باشیم   و ادب استان 
باید نیروهای بومی به کار گرفته شوند و کاال و 
جنس بومی منطقه استفاده شود . وظیفه تک تک 
 ماست که برای اشتغال آنها راهکاری بیندیشیم .
از نماینده محترم مردم شریف خوسف در مجلس 
و  بومی   محترم  فرماندار  و  اسالمی  شورای 
مقیم  همشهری  متخصصان  و  نظران  صاحب 
فکر شهرستان  اتاق  ایجاد  برای  ها  استان  سایر 
درخواست همکاری و همراهی داریم نکته مهم 
اینکه کمک هایی به نیازمندان بویژه در روستاها 
و مناطق دورافتاده شهرستان بشود تا ماندگاری 
در روستاها ثبات داشته باشد . معرفی شهرستان 
خوسف در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد 
عمده کمبودهای زیرساختی  شهرستان خوسف 
بیمارستان   ۲(. سالن بزرگ    .  )۱  : از  عبارتند 
همایش   3(. استخر شنا    4(. مجتمع فرهنگی 
و هنری  ارشاد  5(. فاضالب شهری  6(. توسعه 
آبگرم  تفریحی  و  گردشگری  توریستی  مجتمع 
معدنی لوت   7(. توسعه گردشگری مذهبی  مزار 
بلنجیر  و مزار شاه سلیمان علی بخش ماژان . 
و  رود  دهن  روستای  )ع(  سیدابوالقاسم  امامزاده 
 نصرآباد و امامزاده نجم الدین روستای گیو و 8( . 
خصوصا  مواصالتی   محورهای  شدن  بانده  دو 
و کرمان   . خور  . خوسف  بیرجند  ترانزیتی  جاده 
9(. توسعه زیرساخت های شهرک صنعتی شهید 
رحمانی ۱0(. ساخت سالن ورزشی برای خواهران 
و برادران .  ۱۱(.  تاسیس حوزه علمیه برادران 
توجه  نماز جمعه    ۱۲(.    و  ساخت مصالی 
و  آرک   . خور  گردشگری  هدف   روستاهای  به 

گل فریز .  
ارسالی به تلگرام آوا

پیامدهای خطرناک سیگاری شدن دانش آموزان  
مهمترین  از  یکی  دخانیات،  استعمال   
و  سالمت  بهداشت،  عرصه  های  چالش 
حوزه اجتماعی محسوب می شود، پدیده ای 
نامیمون که بسیاری از کشورهای جهان اعم 
از توسعه یافته و در حال توسعه، با آن دست 
این  عمق  زمانی  اما  کنند،  می  نرم  پنجه  و 
مخاطره بصورت جدی تری احساس می شود 
که استعمال دخانیات بخشی از دانش آموزان 

یک جامعه را هدف قرار دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،استعمال 
دخانیات یکی از چالش های جدی در جهان 
معاصر به شمار می رود که بسیای از جوامع و 
کشورهای دنیا را در معرض تحمیل آسیب ها 

و مخاطرات جدی قرار داده است.
دخانیات را می توان یکی از سوغاتی های 
ساله  همه  که  نهاد  نام  استعمار  دنیای  شوم 
مالی و  با تحمیل خسارات سنگین و جدِی 
هایی  آسیب  با  را  هدف  های  جانی،گروه 

عدیده مواجه می سازد.
به تعبیری می توان از سیگار یا دخانیات به 
عنوان یکی از اعتیادهای جهان شمول یادکرد 
مصرف  و  استعمال  ُقبح  شدن  ریخته  با  که 
های  گروه  و  اقشار  از  بسیاری  میان  در  آن 
تبدیل  برانگیز  چالش  معضلی  اجتماعی،به 
به  ورود  برای  ای  دروازه  مثابه  به  که  شده 
اعتیادهای سنگین تر،گروه های در معرض یا 
استعمال کننده را در بستر لغزش های احتمالی 
بار،بومیان  نخستین  دهد.برای  می  قرار 
گیاه  باستان،استعمال  دوران  در  آمریکا  قاره 
نمودند.بر  را،کشف  توتون  همان  یا  تنباکو 
تاریخی  منابع  از  برخی  در  که  آنچه  اساس 
سال۱49۲میالدی،کریستف  در  شده،  قید 
که  ای  جزیره  وی،در  همراهای  و  کلمب 
میان محدوده جغرافیایی آمریکای شمالی و 
جنوبی واقع شده بود،شاهد دود کردن گیاهی 
بومیان  آن توسط  استنشاق  و  آتش  بر روی 
محلی بودند که در ابتدا ظن و گمان آنها این 
افراد محلی در حال  این گروه ها و  بود که 
جادو و انجام آییِن خاص به خود هستند.بعد 
اطرافیان  توسط  گیاه  مدتی،این  گذشت  از 
کریستف کلمب به اسپانیا انتقال داده شد و از 
آنجا به دیگر نقاط اروپا راه یافت که در حال 
حاضر در کشورهای غربی و ایران از آن تحت 

عنوان تباکو یاد می شود.
در  تباکو  سال۱605میالدی،استعمال  در 
مصر، هند و عثمانی نیز شایع شد و با تسری 
آن، به واسطه پرتغالی ها،وارد سرزمین ایران 
ایران  به  شوم  گیاه  این  ورود  تاریخ  شد. 
هجری   999 با  مطابق  سال۱590میالدی 
عنوان شده و اوج مصرف این گیاه در ادوار 
 گذشته به زمان شاه عباس صفوی باز می گردد.
 شاید در آن دوران،کمتر کسی گمان می کرد،

زمانی این توتون های قهوه ای رنگ ساده،به 
که  شود  تبدیل  اجتماعی  چالشی  و  معضل 
حتی  و  نوجوانان  جوانان،  برخی  سرنوشت 

خانواده ها را به ناکجا آباد سوق دهد.
به  قریب  شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
دخانیات  استعمال  سابقه  معتادان،  97درصد 
را داشته اند و این اعداد و ارقام و حشتناک و 
تکان دهنده، موید ضریب مخاطره و آسیبی 
است که مصرف سیگار برای جامعه هدف و 

استعمال کننده،به ارمغان می آورد.
به  سیگار  مصرف  نیز،  ایران  جامعه  در   
از چالش های جدی در میان جوانان  یکی 
و نوجوانان تبدیل شده و اگرچه شایع شدن 
در  گوناگون  سنتی  و  صنعتی  مخدرهای 
شدن  گرفته  نادیده  باعث  نوعی  به  جامعه، 
آسیب های دخانیات)حداقل از سوی برخی 
این  اجتماعی(شده،اما  های  طیف  و  اقشار 
گیاه  این  های  آسیب  از  تلخ  واقعیات  نافی 

خطرناک و نامیمون نیست و نخواهد بود.
به واقع می توان گفت،یکی از عوامل موثر 
جوانان،  از  برخی  میان  در  اعتیاد  شیوع  در 
به  مخدر  مواد  سوءمصرف  شدن  تبدیل  و 
یکی از اصلی ترین آسیب ها و چالش های 
دخانی  مواد  استعمال  در  باید  را  اجتماعی 

جستجو کرد.
و صاحب  کارشناسان  از  برخی  اعتقاد  به   
روانشناس  حبیبی،  اشرف  همچون  نظران، 
استعمال  و  اجتماعی،مصرف  مددکار  و 
آماده  برای  است  تمرینی  مثابه  سیگار،به 
سازی ذهن و افکار انسان به سمت و سوی 
استعمال مواد مخدر و به تعبیری، دخانیات 

آور  اعتیاد  مواد  مصرِف  تجربه  ساِز  بستر 
این  طرح  البته  است.  تخدیری  و  محرک 
گروه  تمامی  شدن  معتاد  معنای  عبارت،به 
اما  نیست،  دخانیات  کننده  استعمال  های 
یقینا،افرادی که استعمال سیگار را تجربه کرده 
اند،یک گام به معضل اعتیاد نزدیک تر شده 
اند. عمق این ناهنجاری زمانی بیشتر احساس 
استعمال  شوم  متاسفانه،ناقوس  که  شود  می 
دخانیات در پشت درب مدارس شنیده می شود.

دخانیاتیکهازدریچهتََفنُنواردو
بهمیهمانیدائمیتبدیلمیشود

کارشناس  و  نوبهار،روانشناس  صدیقه 
شدن  عادت  به  اشاره  ،با  رفتاری  علوم 
تکرار  اثر  بر  رفتارها  و  افعال  از  برخی 
هایی  گروه  و  افراد  اعظم  آن،گفت:بخش 
که به مصرف دخانیات و  حتی مواد مخدر 
از  تفننی  بصورت  ابتدا  اند،در  کرده  عادت 
آور  یا صنعتِی زیان  این مواد گیاهی،سنتی 

استفاده می کرده اند.
که  متجاهر  معتادان  حتی  افزود:  وی   
در  مندرس  ای  البسه  با  و  علنی  بصورت 
نیز،انسان  شوند  می  ظاهر  عمومی  انظار 
و  من  همچون  زمانی  که  اند  بوده  هایی 
می  تجربه  را  خویش  عادی  زندگی  شما 
تفننی  استمعال  با  مدتی  از  بعد  و  کردند 
مواد مخدر یا سیگار،قدم در راهی گذاشتند 
های پرتگاه  و  ها  دره  به  آن  پایان   که 
 ویران کننده منتهی و مشرف شده است.

از  برخی  کرد:  عنوان  نوبهار 
سوی  از  یافته  انتشار  ارقام  و  آمار 

ها  رسانه  و  ذیربط  های   دستگاه 
در  دخانیات  استعمال  در خصوص  و جراید 
نوجوان و جوان  آموزان  میان برخی دانش 
اتخاذ  با  باید  و  است  کننده  نگران  بسیار 
آن  وکنترل  مهار  به  نسبت  ویژه  تدابیری 
اقدام شود،در غیر اینصورت،مواجه شدن با 
و  خطرناک  های  بیماری  از  سنگینی  موج 
اقشار  این  از  برخی  اعتیاد  حادتر  موارد  در 

دور از ذهن نخواهد بود.

قلیانهاییکهمسیراستعمال
سیگارراهموارمیسازند

گرایش  در  موثر  عوامل  تشریح  در  وی 
استعمال  و  مصرف  به  جوانان  و  نوجوانان 
دخانیات گفت:حشر و نشر با گروه های هم 
سن و سال که مستعد به رفتارهای پرخطر 
هستند،حس  دخانیات  استعمال  همچون 
بزرگ  از  نمایشی  دادن  نشان  و  استقالل 
بخصوص  تحصیل  دشواری  و  شدن،سختی 
از  برخورداری  کنکور،عدم  دوران  و  ایام  در 
اوقات  در  برنامگی  بی  و  سالم  تفریحات 
فراغت و بعضا روحیه کنجکاوی و اصرار بر 
تجربه چنین افعال مخرب و شومی از نمونه 
دالیل و عواملی است که می تواند در ظهور 

و بروز این پدیده موثر واقع شود.
 روانشناس و کارشناس علوم رفتاری،عنوان کرد:
 در این میان،جوانان و نوجوانانی که در خانه 
به  خانواده  اعضای  یا  آنها،اطرافیان  منزل  و 
استعمال دخانیات گرایش و تمایل دارند،بیش 
از اقشار و گروه های دیگر،در معرض ابتال به 
چنین پدیده ها و رفتارهای نامیمونی هستند.

 یکی دیگر از چالش ها و ناهنجاری های 
ایران،به شایع شدن  کنونِی جامعه  اجتماعِی 
و  گوناگون  اقشار  میان  در  قلیان  استعمال 
 بخصوص جوانان و نوجوانان معطوف می شود.

به اعتقاد برخی کارشناسان،همچون کیومرث 
شناس  آسیب  و  شناس  شرافتی،جامعه 
مسائل اجتماعی، ریخته شدن قبح استعمال 
تا  کند  ایجاد می  را  بستری  و  دخانیات،فضا 
نوجوانان و جوانان با سهولت هر چه بیشتری 

به سمت مصرف دخانیات متمایل شوند.
بساط  که  شرایطی  در  کرد:  عنوان  وی 
سفره  از  ناپذیر  جدایی  جزیی  به  قلیان 
جوانان  از  برخی  فراغت  اوقات  و  تفریحی 
تعداد  شود،افزایش  می  تبدیل  ها  خانواده  و 
و  لفظ  در  یا  سیگار،توتون  کنندگان  مصرف 
واژه عام آن دخانیات،تعجب آور و غیر قبل 
هضم نخواهد بود و طبیعتا خروجی و حاصل 
چنین رفتارهایی را باید در استعمال سیگار و 
حتی در مواقعی،فراتر از مصرف دخانیات،بلکه 
آور  اعتیاد  محرک  و  مخدر  مواد  استعمال 

جستجو کرد.
شرافتی گفت: مقابله،مهار و کنترل این عارضه، 
بازدارنده،  تمهیدات  و  تدابیر  اتخاذ  مستلزم 
و  است  اجتماعی  و  فرهنگی  سلبی،  ایجابی، 
در صورت عدم پرداختن به مولفه های مذکور 
در حوزه ها و عرصه های گوناگون و مغفول 
 ماندن موارد فوق، شاهد تحمیل هزینه های

سالمت  بهداشت،  بخش  در  تری  سنگین 
عمومی و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی 
اوقات  در  برنامگی  افزود:بی  بود.وی  خواهیم 
کردن  لحاظ  و  تعریف  جوانان،عدم  فراغت 
دالیل  به  طیف   این  برای  سالم  تفریحات 
گوناگون اعم از مشکالت اقتصادی یا مشغله 
چنین  بروز  در  که  است  عواملی  کاری،از 
ناهنجاری های اینچنینی بی تاثیر نخواهد بود.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی 
عنوان کرد:در شرایطی که تحقیقات علمی، 
گروه  آوِر  خسران  و  مخرب  پیامدهای  موید 
 های در معرض استعمال دخانیات می باشد،

قطعا با اطالع رسانی مستمر و فرهنگ سازی 
را  نامیمون  پدیده  و  عارضه  این  توان  می 

کنترل و مهار کرد.
و  اعمال  شد:  یادآور  خاتمه  در  شرافتی 
اقدامات و تدابیر  از  لحاظ کردن زنجیره ای 
از  گوناگون  های  حوزه  در  سلبی  و  ایجابی 
نگاهی  با  باید  که  است  ضروریاتی  دیگر 
کارشناسی،  و  شده  ریزی  برنامه  هدفمند، 
کنار  در  با  قطعا  و  شود  عملیاتی  و  اجرایی 
های حلقه  از  ای  مجموعه  گرفتن  قرار   هم 

آموزشی،فرهنگی و تفریحی،حصول توفیقات 
ثمر بخش با سهولت و تسریع زمانی هر چه 

مطلوب تری محقق خوهد شد.

استاندار  تا  شهرمان  اصولگرای  نماینده  از 
رای  و  نظر  در  همه  و  همه  طلب  اصالح 
این  برای  طبیعی  منابع  قوانین  دارند  اعتقاد 
شود  اصالح  باید  و  است  طبیعی  غیر  استان 
دهند نمی  انجام  کاری  هیچ  عمل  در   اما 

کم  کشاورز  یک  عنوان  به  بنده  حالیکه  در   
اطالع درطی سه سال گذشته که با آنها درگیر 
بوده ام و به دقت مطالعه کرده ام بطور کلی سه 
نفر  اگر یک  این کار عامل می دانم.  را در  نفر 
با  را می گویم.چرا که  آن  دلیل  بپرسد  مسوول 
اندکی سعه صدر حدود 50 درصد موضوع حل 
می  خواهی  نظر  مردم   عموم  از  شود.بنده  می 
احیا  قدمت  طبیعی  منابع  کارشناس  وقتی  کنم 
تأیید  سال   35 را  درختان  و  سال   44 را  زمین 
است؟  اسالمی  درختان  قطع  حکم  آیا  کرده 
البته این بندگان خدا اول مهلت برای جابجایی 
بنده هستم که جایی  اند و مقصر  داده  درختان 
هم  کشاورزی  کارشناس  ندارم.و  انتقال  برای 
را  سال   30 باالی  درختان  بدانم  که  نیستم 
که  نیستم  هم  مدیر  و  کنند  می  جابجا  چگونه 

بازیچه معاونان خود باشم.
09۱5...639

سالم در رابطه با عملکرد بانکها باید بگم بانک 
... شعبه ... بیرجند برای وصول اقساط خودش به 
مبلغ نود و سه هزار تومان که حتی با یک قسط 
تاخیر از دو روز قبل از پرداخت یارانه حساب... را 
قسط  یارانه  واریز  به محض  تا  کند  می  مسدود 
نود و سه هزارتومانی خود را برداشت کند و بعد 
حساب را آزاد می کند این همان قانونی هست 
که گفته شده بانک حق برداشت از یارانه را ندارد 
اگر نیاز به پیگیری بود صورت حساب بانک من 
موجود است . لطفا اطالع رسانی کنید تا کمی به 

خودشون بیان    
09۱5...۱۱3

از  ...که یکسال  آوای محترم چاپ کردن آگهی 
تازه شرایط فروش  و  آن گذشته  واگذاری  زمان 
ویژه گذاشتن خیانت در حق خریداران و به چاه 
انداختن شمار دیگری از مردم شهر بیرجند است.

تا شاید  کنید  آگهی خودداری  این  از چاپ  لطفا 
تلنگری برای مسئوالن پروژه باشد.

09۱5...709
با سالم تشکر می کنم از اقدام ارزشمند مسووالن 
حذف  جهت  در  بیرجند  رانندگی  و  راهنمایی 
سرعتگیرهای غیرضروری قبل از چراغ قرمزها که 

باعث روانترشدن ترافیک در تقاطع ها می شود.
09۱5...۲47

سالم خسته نباشید بابت روزنامه خوبتون غرض 
خواستم  می  جلیلیان  محله  مورد  در  مزاحمت  از 
گزارشی تهیه کنین وسط شهر و دور تر از دورترین 
تلفن درست  گاز،نه  نه  امکانات شهری  از  مناطق 
،نه جاده،نه بهداشت و هیچ امکانات قابل دفاعی 
نداریم . اخیرا نسبت به گاز رسانی اقدام شده که 
 جای تشکر از اداره گاز بیرجند دارد. ولی علمک ها

هزینه  کمترین  که  شدن  گذاری  عالمت  جوری 
برای پیمانکار و بیشترین هزینه برای مردم رو دارن . 
چند سالی پیش هم گزارشی تهیه شد ولی متاسفانه 
مسووالن هیچ اقدامی نمی کنند.مشخصا با اتفاق 
ناگواری همه دلشون خواهد سوخت که چرا یه جاده 
برای عبور بچه های دبستانی تعبیه نشد.ممنون بابت 
پیگیری تون نسبت به مشکالت شهر و استانمون 
،االن که هوا بارونیه و زمین گل و جاده داغونه واقعا 

محرومیت رو میتونین تو محله  ببینین
ارسالی به تلگرام آوا

نواخته شدن ناقوس شوم دخانیات،پشت در مدارس
سالم تو رو خدا شما حقوق معوق کارگران تصفیه 
حقوق  اردیبهشت  از  که  بیرجند  شهر  آب  خانه 
شب  نون  واسه  کنین.بخدا  پیگیری  رو  نگرفتن 

موندیم قسطا هم که سر به فلک کشیده
09۱5...99۱
 سالم چرا یارانه بازنشسته فرهنگی را حذف می کنند 
یارانه  است که  از مهر 94 ظاهرا دستور  آن هم 
اقشار کم درآمد را حذف کنند آیا این عدالت است؟
09۱5...۱49

 لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

 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 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297 09034090411 - 09034090412

ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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ساخت آسمان خراش 5 کیلومتری برای تصفیه هوا
 

ایسنا-  یک شرکت نوآوری و مهندسی آمریکایی در نیویورک تا 45 سال آینده به دنبال ساخت یک آسمان خراش بسیار بلند برای تصفیه هوا است. این شرکت 
بنام آرکونیک قصد دارد تا یک آسمان خراش به طول 4.8 کیلومتر)3 مایل( را از مواد در حال توسعه یا موادی مانند سطوحی که دود و مه را می بلعند یا بالکن های 
جمع شونده که در حال حاضر در بازار وجود دارند بسازند. این آسمان خراش که از مواد چاپ سه بعدی ساخته می شود تا سه مایل در آسمان باال خواهد رفت.

یادداشت

ضرورت تغییر فرهنگ 
و نگرش برای 
توسعه استان 
* محمد رضا دهقانی

 1395 ماه  دی   8 مورخ  گزارش  مطالعه  با 
از  جمعی  جلسه  در  استان  شرق  اقتصاد  نشریه 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  در  استان  کنندگان  تولید 
تولیدی،  واحدهای  مدیران  مشکالت  بیان  و 
برای  قانون  از  جنوبی  خراسان  در  شد:  عنوان 
شود.  می  استفاده  کننده  تولید  توقف  و  چالش 
و  مدیران  نگرش  و  فرهنگ  تغییر  ضرورت  لذا 
کارشناسان دستگاه های اجرایی برای توسعه و 
پیشرفت استان احساس می شود و می بایستی 
جزء مطالبات اصلی مردم و برنامه ریزان استان 
جنوبی  خراسان  گذشته،  در  اگر  گیرد.  قرار 
وابسته به خراسان بود و مقصر اصلی مشکالت 
و عدم توسعه منطقه خراسان را مدیران استان 
خراسان می دانستیم، اکنون که ده سال و اندی 
این  گذرد،  می  سرزمین  این  شدن  استان  از 

پرسش مطرح می شود: 
“ دالیل عدم توسعه و کمبود زیرساخت های 
استان خراسان جنوبی چیست؟” در جهان امروز 
نیروی  است،  اهمیت  دارای  همه  از  بیش  آنچه 
توسعه  روند  نهایت  در  آنچه  و  است  انسانی 
تعیین  را  منطقه  غیره  و  اجتماعی  اقتصادی، 
منابع  نه  است  شایسته  انسانی  منابع  کند  می 
انسانی هستند که  منابع  این  و تجهیزات.  مادی 
مادی  منابع  از  سازند،  می  متراکم  را  ها  سرمایه 
بهره برداری می کنند و باعث توسعه می شوند، 
که  مواردی  و  مشکالت  اصلی  ریشه  بنابراین 
بیان  در جلسه مذکور  تولیدی  واحدهای  مدیران 
کرده اند حاکی از ضعف فرهنگ، نگرش و باور 
مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان 
و  مسائل  حل  برای  قوانین  از  استفاده  نحوه  در 
استفاده  دلیل  به  است.  رجوع  ارباب  مشکالت 
سخت گیرانه از قانون نیاز به تغییر در فرهنگ، 
صورت  این  غیر  در  دارد،  وجود  رفتار  و  نگرش 
از  کشور  آخر  ردیف  های  استان  جزء  همچنان 
مدیران  اگر  برد.  خواهیم  برخورداری  عدم  لحاظ 
و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان باور و 
نگرش واقعی داشته باشند که از قانون برای حل 
و تسریع در رفع مشکالت و کمک به ارباب رجوع 
استفاده کنند دیگر بروکراسی اداری بالی جان و 
سد راه تولید کنندگان نخواهد بود و شاهد توسعه 
و پیشرفت استان خواهیم بود. به امید آن روز ... .

داستانک

فرشتگان زمین
 * محمد نظام دوست تامند

از  یکی  دخترک 
شده؛  نابینا  چشمانش 
بستری  بیمارستان  در 
زخمش  شرح  بود. 
گفت:  چنین  را 
های  مگو  بگو  در 
به  مادرم  خانوادگی، 
را همراه  ام  پنج ساله  برادر  رفته؛  پدربزرگم  خانه 
برده بود. دو هفته ای می شد که غذای من و دو 
برادر دیگرم غّصه بود. روز عید فطر، کدورت ها با 
میانجی به صلح انجامید و مادر به خانه برگشت. 
خانه با صفا شد و رنگ و روی زندگی گرفت. ظهر 
به  هنوز دست  که شد؛ سفره حالوت گستردیم. 
غذا نبرده بودیم که برادر کوچکم برَجست و گلوله 
آهنی توپ مانندی را که در خانه پدربزرگم یافته و 
در جایی پنهان کرده بود؛ بیرون آورد و خنده کنان، 
یافته اش را نزد پدرم بُرد. پدر وقتی گلوله را دید با 
تََشر گفت: نارنجک است؟ از کجا آوردی؟ برادرم از 
ترس آن را پیش پای پدر انداخت. انداختن همان و 
هوش  به  وقتی  شد؟  چه  نفهمیدیم  و  صدایی 
و  مادر  پدر،  یافتم.  بیمارستان  در  را  آمدم، خود 
برادر  باخته بودند و دو  برادرکوچم، در َدم جان 
بودند.  بستری  کنارم  در  هایی،  زخم  با  دیگرم 
آرمیده  قبرستان  در  برادرم  و  مادر  و  پدر  اینک 
اند. دو برادر دیگرم بهبود یافته و من که یکی 
بستری  هنوز  ام،  داده  دست  از  را  چشمانم  از 
هستم. سفره غم در خانه ای سرد و ساکت در 
انتظار جمع شش نفره مان هنوز هم پهن است !        

برف در روستای سیسکان -  نسرین کاریقاب عکس کاریکاتور  محمد صالح رزم حسینی

بارش برف زیباست؛ اما نه برای همه ... 
کودکان کار را دریابیم.

روغن،  رادیاتور،  باتری،  ضدیخ،   .2 شوید  مطمئن  خود  خودرو  سالمت  از   .1
روشنایی، مه شکن ها، ترمزها، کمربند ایمنی، سیستم اگزوز، بخاری، برف پاک کن، 
الستیک ها، سیستم فرمان، شیلنگ های رابط و سیستم احتراق تست شوند 3. باک 
ماشین را همیشه پر نگه دارید 4. تا حد امکان سبقت نگیرید 5. با سرعت کم تر و 
رعایت فاصله مجاز رانندگی کنید 6. هنگام لیز خوردن از فشار پا روی پدال گاز 
کم کنید و با کم ترین دور ممکن حرکت کنید 7. هنگام بارندگی هر چند دقیقه 
یک بار به آرامی ترمز کنید که آب روی دیسک های ترمز خشک شود، چون اگر 

دیسک های ترمز خیس باشند، در زمان نیاز ترمز ها موفق عمل نخواهند کرد.

چگونه از رانندگی در جاده های لغزنده لذت ببریم؟

داده نما: آوای خراسان جنوبی

مدیرکل راه و شهرسازي استان خبر داد: 

پیشرفت54 درصدی احداث باند دوم محور بیرجند - قاین  

مصطفی مالئی- مدیرکل راه و شهرسازي استان در گفتگو با روزنامه 
آوا عنوان کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور و کمبود 
اعتبارات بخش عمرانی به ویژه در استان خراسان جنوبی، اقدامات و 
فعالیت های صورت گرفته قابل تأمل است. مهندس مهدی جعفری با 
اشاره به اینکه  استان خراسان جنوبی 151 کیلومتر مربع وسعت دارد 
و جزء سومین استان پهناور کشور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: 
اداره کل راه و شهرسازي با طول راه های 16هزار و 222 کیلومتر 
اولین اداره کل از نظر وسعت و پراکندگي راه ها در سطح کشور است.

هزار و 730  کیلومتر، باند دوم بزرگراه در استان

بزرگراه در  باند دوم  اکنون هزار و 730  کیلومتر  افزود: هم  وی 
استان در حال اجرا است که از این میزان  398 کیلومتر درحال 

در  کیلومتر هم  و 794  اجرا  کیلومتردر دست  برداری، 535  بهره 
دست مطالعه قرار دارد. مدیرکل راه وشهرسازی استان یادآورشد: 
عالوه بر این از تعداد 906 روستای باالی 20 خانوار در استان و 

800 روستا از نعمت راه آسفالته برخوردار هستند.

کارهای شاخص دولت یازدهم در استان

مهندس جعفری به مهمترین اقداماتی که  در دولت تدبیر و امید انجام 
شده اشاره کرد و افزود: احداث بیش از 200 کیلومتر باند دوم بزرگراه، 
تکمیل و بهره برداري از 66 کیلومتر راه اصلي و فرعي، تکمیل و  بهره 
برداري از 700 کیلومتر راه روستایي و ترمیم و روکش هزار و 700 
کیلومتر از راه ها در سطح استان و همچنین احداث بیمارستان 140 

تختخوابي شهرستان طبس از جمله این کارهاست.

آخرین وضعیت عملیات اجرایی
 احداث بانددوم محور بیرجند - قاین

مدیرکل راه وشهرسازی ادامه داد: طول محور بیرجند- قاین و گناباد 
از این محور به  )حوزه استان(  175 کیلومتر است که 94 کیلومتر 
بزرگراه تبدیل شده و 81 کیلومتر باقی مانده در دست اجرا می باشد. 
وی با اشاره به اینکه  در محور بیرجند - قاین 22 کیلومتر بزرگراه 
شده که 78 کیلومتر باقی مانده در دست اجرا است افزود: حجم خاک 

برداري در این محور 5 میلیون متر مکعب و تعداد ابنیه فني حدود 500 
دستگاه پل است. مدیرکل راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از سال 93 
سه پیمانکار جدید در این محور شروع به کار کرده اند که تاکنون بیشتر 
روي عملیات خاکي و ابنیه فني در قسمت هایي از محور فعالیت داشته 
اند. براساس برنامه ریزی انجام شده انشاءا... تا پایان سال مالی95 
)تیرماه96( 20 کیلومتر دیگر از این محور به بهره برداری خواهد رسید.

ترافیک، عامل کندی کار

جعفری با اشاره به مشکالتی که در این محور وجود دارد، ادامه داد: با 
توجه به افزایش ترافیک محور بیرجند و قاین به ویژه عبور تریلرهاي 
ترانزیت و همچنین کوهستاني بودن مسیر، مشکالتي بوجود آورده که 
باعث شده زمان اجرایی شدن این پروژه افزایش یابد. وی بیان کرد: 
با توجه به افزایش تصادفات و تلفات در این محور اولویت اصلي راه و 
شهرسازي بازگشایي هر چه بیشتر قطعات باند دوم و رفع نقاط حادثه 

خیز در این محور است.

اولویت های اداره راه وشهرسازی 
در محور بیرجند - قاین- خضری

جعفری به برنامه های اجرایي امسال اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد 
و یادآور شد: در برنامه ریزي های انجام شده با پلیس راه استان مقررشد 

هفت نقطه پر حادثه در این محور ایمن سازي شود که شامل روشنایي 
ورودي شهر بیرجند از پلیس راه تا انبارهاي شرکت نفت، احداث زیر 
گذر سه راهي مرک بصورت رفت و برگشت جهت حل مشکل تردد 
شهرستان درمیان و بخش مرکزي تقاطع با محور اصلي، رفع موانع 
دید، ایمن سازي ورودي آرین شهر، تکمیل تقاطع غیر همسطح سه 
راهي روم )تقاطع محور سرایان و فردوس با محور اصلي( آماده افتتاح، 
اصالح پیچ خرواج در محدوده روستاي بید مشک قاین با توجه به 
واژگوني هاي زیاد در این نقطه )انجام شده(، اصالح پیچ سلیماني 
در محور خضري - گناباد )انجام شده( که انتهاي حوزه استحفاظی 
استان می شود.  وی تاکید کرد: انشاءا... درصورت تخصیص به موقع 
 اعتبارات، دوبانده سازی این محور درسال 97 به پایان خواهدرسید.

Ava.news14@gmail.com -عکس از : مالیی

سینمـا فردوسـی
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اگر ناگهان شغلم را از دست بدهم، چه کنم؟

سه شنبه * 28 دی  1395 * شماره 3699

آیه روز  

]آرى[ اين بدان سبب است كه خدا خود حق است و آنچه به جاى او مى  خوانند آن باطل است و اين خداست 
كه واال و بزرگ است. سوره الحج، آيه 62

حدیث روز  

زيان  بماند،  غافل  نفس  محاسبه  از  كه  كسى  آن  و  است  برده  سود  كند،  محاسبه  را  نفسش  كه  كسى   آن 
ديده است. امام رضا )ع(

به خنجـر گر برآرند دیدگانم
در آتش گر بسوزند استخوانم

اگـر بر ناخنانم نی بکوبند
نگیـرم دل ز یار مهـربانم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

راهکارهای ساده ای برای
 روان صحبت کردن

* آرام و آهسته صحبت كنید. از عجله كردن در 
صحبت كردن خود پرهیز كنید.با شتاب زدگى،انجام 

هركارى سخت است.
* معمولى، طبیعى و آرام نفس بکشید؛ به نحوى كه 

موقع صحبت كردن نفس كم نیاوريد.
در  آرام  شروع  كنید.  صحبت  به  شروع  آرام    *
حین صحبت كردن باعث آرام تر شدن چین هاى 
صوتى تان خواهد شد. زمانى كه اعتماد به نفس 
سرعت  آرامى  به  آورديد،میتوانید  دست  به  كافى 

خود را افزايش دهید.
* سعى كنید صحبت كردن در برابر ديگران را تمرين 
كنید. با كسب تجربه هاى بیشترى از صحبت كردن 
در محضر عموم به بهبود مهارت هاى سخنرانى و 
آسان و روان تر شدن صحبت كردنتان كمک فراوانى 

خواهید كرد.
*  به كیفیت و آهنگ صداى خود اهمیت دهید. 
صدايى با فركانس باال يا تو دماغى ممکن است شمارا 
عصبى يا نامطمئن نشان دهد.اگر از فركانس درست 

استفاده كنید، ارتباط موثرترى خواهید داشت.
*  از عصبانى شدن پرهیز كنید. منظور ما اين نیست 
كه عصبانى نشويد.عصبانى شدن در بیشتر مواقع يک 
رفتار غیرارادى است. منظور ما اين است كه عصبانیت 
خود را به قدرت و هیجان در صحبت هايتان در مقابل 
جمع تبديل نمايید.عصبانیت در موقع صحبت كردن 
معموال ناشى از كمبود اعتماد به نفس است؛ اما شما 
بايد از آن به درستى استفاده نمايید.میتوانید از آدرنالین 
اضافه شده به جريان خون در موقع عصبانیت در 
جهت ايجاد انرژى و تبديل آن به شور و شوق براى 

كاهش استرس، استفاده نمايید.

چند سالى از ازدواجشان مى گذشت اما چیزى بینِشان 
عوض نشده بود ، هنوز هم توى مهمانى ها كنار هم 
مى نشستند و همديگر را با اسم هاى خاص صدا 
میزدند ، وقِت نماز كه مى شد باهم  وضو مى گرفتند 
و نمازشان را مى خواندند ، رنِگ لباس هايشان را 
باهم ِست مى كردند و جورى بَِهم احترام مى گذاشتند 
 كه فکر مى كرديم دارند فیلِم “ما خیلى خوشبختیم”

را بازى مى كنند .
اوايل ازدواجشان اين چیزها توى خانواده عادى نبود 
يکجورى  ها  گفتن  جانم  و  عزيزم  همین  يعنى   ،
غیرمعمول جلوه مى كرد كه وقتى همديگر را صدا 
به  اى  لحظه  چند  كوچکترها  و  بزرگترها  میزدند 
 ٌكما میرفتند انگار! البته بماند كه جوان ترها عشق 
الگويى  خودشان  براى  زوج  ازين  و  كردند   مى 
مى ساختند اساطیرى روزى كه براى اولین بار آمده 
بودند خانه ى مادربزرگ خوب يادم هست ، چند بارى 
كه توى جمع حرف از عشق و دوست داشتن شد همه 
سرخ و سفید شدند اما آنها معتقد بودند عاشق بودن 
را بايد فرياد زد و از عشق ورزيدن خجالت نکشید، 
بعد هم با تحمل تمام چشم غره ها و پِچ پِچ ها توِى 
يک بشقاب غذا خوردند و مهربانانه به همه مان ياد 
دادند بايد آنقدر عاشق باشیم كه چشممان به ديدِن 

خوشبختى و عشق عادت كند.

در شرايط اقتصادى بد، شغل مثل گوهر است 
و اگر آن را ناگهانى از دست بدهید، بحرانى 
تمام عیار زندگى تان را تحت تاثیر قرار مى 
شغل،  دادن  دست  از  ديگر  عبارت  به  دهد. 
تاثیر جدى بر تمام جنبه هاى زندگى فرد و 
خانوادگى مى گذارد.تحقیقات نشان مى دهد، 
بیکار شدن منجر به استرس بیش از حد شده و 
موجب پرخورى مى شود. وقتى فردى شغلش 
را از دست مى دهد، نه تنها درآمدش از بین 
 رفته بلکه وضعیت روحى روانى اش هم به هم 
و عصبى  گیج  فرد  اين شرايط  در  ريزد.  مى 
بوده و حتى ممکن است وضعیت به وجود آمده 
را انکار كند. همه اين شرايط مى توانند سبب 
شوند كه فرد ناامید و افسرده شده و شرايط را 

حتى بدتر از قبل كند.
 دوباره می توانید کار پیدا کنید 

داديد،  دست  از  را  تان  شغل  تازگى  به  اگر 
ناراحت نباشید. پیش از اين هم توانستید كارى 
پیدا كنید، مطمئن باشید دوباره هم مى توانید. 
شايد اين اتفاق فرصتى تازه باشد كه همیشه 

منتظرش بوديد دست به كارى بزنید كه واقعا 
دهید،  ادامه  تان  به جستجوى  داريد.  دوست 
با سخت  بدانید  از دست ندهید و  را  امیدتان 
دهید،  انجام مى  كه  كارى  به  باور  و   كوشى 

مى توانید هر كار غیرممکنى را انجام دهید.
 واقع بین باشید 

افراد  نفس  به  اعتماد  در  مهمى  نقش  شغل 
پس  كه  است  طبیعى  كاماًل  بنابراين  دارد. 
كاهش  هم  نفس  به  اعتماد  شدن،  بیکار  از 
از  افراد پس  اغلب  دلیل هم  به همین  يابد. 
بیکارى احساس بى ارزشى مى كنند؛ اما در 
اين شرايط سعى كنید واقع بین بوده و علت 
كنید.  پیدا  را  خود  كار  دادن  دست  از  اصلى 
اگر به اين نتیجه رسیديد كه از دست دادن 
اشتباهات  و  مسوولیتى  بى  دلیل  به  كارتان 
و  رفتارها  بهبود  براى  است،  بوده  شخصى 

مهارت هاى شغلى خود تالش كنید.
 هزینه ها را کاهش دهید 

يکى از دغدغه هاى مهم و اصلى پس از بیکار 
بنابراين  است.  خانواده  مالى  وضعیت  شدن، 

سعى كنید تا حد امکان هزينه هاى زندگى را 
كاهش داده و تا يافتن شغلى جديد به نوعى 
شرايط مالى را كنترل كنید؛ البته فراموش نکنید 
كه تمام اعضاى خانواده در اين راه بايد با شما 
همراه شده و در كاهش هزينه ها كمک كنند.

كار و شغل افراد بخش مهمى از برنامه روزانه 
از  بنابراين وقتى كار خود را  آنها خواهد بود، 
دست مى دهید، بسیار مهم است كه به فکر 
تغییر برنامه روزانه تان باشید؛ البته بدون هیچ 
شکى، جستجوى شغلى جديد نیز وقت زيادى 
نیاز داشته و ساعت هاى زيادى را مى گیرد، اما 
همه روزتان را پر نخواهد كرد. بنابراين سعى 
كنید تا جايى كه ممکن است زندگى طبیعى و 

معمولى را ادامه دهید.
ادامه دادن به زندگی خود 

در شرايطى كه به دنبال كار مى گرديد و با 
افسردگى مقابله مى كنید بايد تعادل بین كار 
وزندگى را حفظ كنید. نبايد اجازه دهید يافتن 
شغل زمان زيادى از شما بگیرد كه براى زندگى 
عادى خود وقت نداشته باشید. ساعاتى را به 

تفريح و استراحت اختصاص دهید. هم چنین:
- زمانى را به ورزش منظم اختصاص دهید. 
اين كار به بهبود حال شما و كاهش استرس 

كمک مى كند.
- روشهاى تمدد اعصاب مثل يوگا مى تواند به 

كاهش استرس و داشتن آرامش كمک كند.
روش ويژه براى مقابله با افسردگى ناشى از 
توانايى  به  اعتقاد  و  خود  از  مواظبت  بیکارى 
هاى خود است. تنها با نگاه مثبت مى توان 
به  از شکست عبور كرده و يک شغل عالى 

دست آورد.
ادامه دادن به زندگی خود 

با  و  دنبال كار مى گرديد  به  در شرايطى كه 
افسردگى مقابله مى كنید بايد تعادل بین كار 
وزندگى را حفظ كنید. نبايد اجازه دهید يافتن 
شغل زمان زيادى از شما بگیرد كه براى زندگى 
را به  باشید. ساعاتى  عادى خود وقت نداشته 

تفريح و استراحت اختصاص دهید. هم چنین:
- زمانى را به ورزش اختصاص دهید. اين كار 

به بهبود حال كاهش استرس كمک مى كند.

- خواب كافى براى افزايش بهره ورى خود 
داشته باشید و میزان استرس و افسردگى را 

تحت نظر بگیريد.
- روشهاى تمدد اعصاب مثل يوگا مى تواند به 

كاهش استرس و داشتن آرامش كمک كند.
روش ويژه براى مقابله با افسردگى ناشى از 
توانايى  به  اعتقاد  و  خود  از  مواظبت  بیکارى 
هاى خود است. تنها با نگاه مثبت مى توان 
به  از شکست عبور كرده و يک شغل عالى 

دست آورد.
 تلنگر آخر 

ممکن  آيا  بپرسید،  خودتان  از  روزها  اين  در 
در  آنچه  بیافتد.  اتفاق  هم  اين  از  بدتر  بود، 
شغل  دادن  دست  از  است،  مهم  زندگى  كل 
نیست، از دست دادن آبرو است. يادتان باشد، 
كمین  در  لحظه  هر  شغل،  دادن  دست  از 
باقى  خود  ها جاى  است. صندلى  افراد   همه 
مى مانند و آدمها مى روند، مهم اين است كه 
 در محل كارتان از شما به نیکى ياد كنند و شما

 ارتباطات تان را با اين افراد حفظ كنید. 

عارفانه روز

بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و 
وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست و این 
بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم 

خدا نیست و در آن دنیا بفهمم که هست .

من هیچ راه مطمئنى به سوى خوشبختى 
نمى شناسم. اما راهى را مى شناسم 
كه به ناكامى منجر مى شود. گرايش

 به خشنود ساختن همگان

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید 
ننشینید زیرا در عمل خواهید دید
 که همیشه وقت کم و کوتاه است.

تجربه به ما می آموزد که عشق آن نیست
 که به هم خیره شویم؛ عشق آن است

 که هردو به یکسو بنگریم

                        
افقي: 1- بیمارستان كوچک - 
از اعیاد مسلمانان  2- منسوب 
به يمن - رود مقدس آلمان  - 
گوش   - تنیس  وسیله   -3 قوه 
كردن - فار 4- اساس- نظر-   
از  قومي   - بازاري   قیمت 
معبد   -5 اروپايي  و  هند  نژاد 
جوي   - كننده  دور   - يهود 
يوناني  حروف  از   -6 خون 
بهشت  گرما-   مقابل    -
ايمني   - چرمي   كفش   -7
 - حیوان نجیب 8- بهامهر  - 
و  فاسد  نیش-   هاي  دندان 
فقر-    - دورويي   -9 ضايع 
و  فصیح    -10 آغازين  زمان 
سند    - حاشیه  نوشته  بلیغ-  
نیمسال- تحصیلي 11-  لحظه 
  -12 -كافي  عدو   كوتاه-  
-خاندان  آموز   دانش  صندلي 
ناتمام  - گوسفند جنگي  -كار 
13-  كته  - ضربه فني بوكس  
 - بدنام    - حنا    -14 افترا   -
نجیب    -15 مالک  و  صاحب 

زاده - لقب حضرت موسي

پیشین-   زمان   -1 عمودي: 
 - بلند  داستان   -2 دورانديش 
راه رفتن كودكانه  - غذايي از 

تخم مرغ 3- آغوز  - اتومبیل 
نشین  دندان  گل    - شويي 
از    - پزشکي  كارورز   -4
خانمها نپرسید - ابزار احتیاطي 
شاكي-   ساز   -5 خاندان   -
تحرير  برق-   متناوب  جريان 
6- آسانتر - چرم فروش - بله 
نجار 7- رودي مرزي در شمال 
غرب كشورمان -  بدرستي كه 
زن   - 8- سروش  فرومايه    -
-جناح   9 چوبي  تغار   - پادشاه 
پارچه   - پیدانشدني   - راست  

 - توانگري    -10 دريايي 
شادماني   - سلولي  تک  جانور 
11-  تندرستي كامل - مقابل 
غريبه-  مادر عرب 12-  پول 
نوروزى-   سفره  حرف   - ژاپن 
درجه  باالترين   - پشته 
تحصیلي 13-  از لوازم آرايشي 
بانوان-  متعلق به چیزي-  بت 
جاهلیت 14-  مشت نمونه آن 
-آراستگي  پوشاننده   است-  
عبید  از  مثنوي    -15 صفات 

زاكاني-  نامه نگاري

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3699
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سواکرفمخزدوبهب1

اوهالبازوراور2
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ساملاوارتااج4

کنهموکماگنهر5

ربیساناماامد6

یدرهلفانباتک7
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رکاوالدیبامل9
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ییمرفمتویدار12

رلاوامنرودکدی13

وخلاسناوجوتیک14

نیترامالهمتروی15

پیمانکاری آذر نوید      
اجرای گرانولیت نما

دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

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 استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

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

کار خوب اتفاقی نیست

میوه فروشی با موقعیت بسیار عالی 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد

09155612841

 سـاندویـچ فــدک
بین عدل 16و 18   تلفن : 32204036

اولین و تنها ساندویچی 
کامال شبانه روزی

 در بیرجند

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

حراج واقعی پوشاک زنانه
 و بچگانه 

با قیمت های استثنایی
شلوار لی بچگانه 

18000الی 25000 تومان
فرصتی خوب برای خرید عید
بلوار معلم ، خیابان فردوسی 

بوتیک آداک

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

09159639253 - نیازی

کارت دانشجویی اینجانب  علیرضا صفائی مقدم به 
شماره  دانشجویی  913060214 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

ُمهر شرکت رخشان گاز فجر مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد

جواز حمل اسلحه یک لول ته پر کالیبر 
12به شماره E05530 ساخت روسیه 

با شماره جواز 2050529 به  نام
 علی اکبرنخعی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

خریدار و فروشنده انواع فرش های ماشینی دست دوم
بیرجند- خیابان نرجس بین 5 و 3  / 32311017 - 09153613797 علی زارع

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
09380160779- علی آبادی

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

جمعیت جوانان سرزمین خورشید
 تقدیم می کند:

هتل 2 ستاره در مشهد مقدس
 + سه وعده غذایی منو باز+ پارکینگ  

ایاب و ذهاب به حرم مطهر و ... 
هر روز فقط 30/000 تومان

رزرو: 05632232000
بیرجند- حدفاصل میدان ابوذر و  طالقانی  1

تصاویر هتل در تلگرام : 
@ javaneirani20016

قابل استفاده در کل کشور

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  
بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی

  زیبایی سی تل      32230549

نماکاری ساختمان فنودی
اجرای انواع آجر سفال 3 سانت، 

5 سانت و غیره
09384421676

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش  6 متر رایگـان  دریافت کنید

*تعویض مبل و فرش * کارت خرید کاالی ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1      32228253
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 حضور 13 کشور در رقابت های تنیس جوانان جام فجر

تنیسورهای 13 کشور برای حضور در دومین دوره رقابت های 
بین المللی جوانان جام فجر به میزبانی جزیره کیش اعالم آمادگی 
کردند.رقابت های بین المللی تنیس جوانان )جام فجر( از 8 تا 15 
بهمن ماه به میزبانی جزیره کیش برگزار می شود و تاکنون 13 
کشور برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند.ایران، 
ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان، لهستان، یونان، پاکستان، بلژیک، 
آمریکا، هنگ کنگ، هند، سوئد، روسیه و آلمان تاکنون آمادگی 

خود را برای شرکت در این رقابت ها اعالم کردند.

مراسم افتتاحیه رقابت های قوی ترین مردان ایران در قاین 

مسابقات قوی ترین مردان ایران به مدت 4 روز و از امروز 28 
برگزار می شود.رقابت های قوی  قاین و در 3 مرحله  دی  در 
ترین مردان ایران در وزن +105 کیلو گرم برای دومین بار در 
خراسان جنوبی و در سه مرحله برگزار خواهد شد. در این رقابت 
ها خراسان جنوبی 4 نماینده خواهد داشت.به نفرات اول تا ششم 

این رقابت ها مبلغ 1۷ میلیون تومان جایزه اهدا خواهد شد.

سه  بانوی شطرنج باز ایرانی حریفان خود
 در قهرمانی جهان را شناختند

جهان  زنان  قهرمانی  شطرنج  رقابت های  کشی  قرعه  انجام  با 
٦4 شرکت کننده حریفان خود را شناختند.رقابت های شطرنج 
قهرمانی زنان جهان از 22 بهمن تا 15 اسفند در تهران برگزار 
می شود.بر اساس قرعه کشی آتوسا پورکاشیان - الیزابت پائتز، 
اناستازیا بدنارک و سپیکو گرامیشویلی -  میترا حجازی پور - 

سارا سادات خادم الشریعه با هم به رقابت خواهند پرداخت.

دبستان حضرت علی بن ابیطالب)ع(بر سکوی
 نخست رقابت ها ایستاد

بیرجند  ابتدایی  آموزشگاه های  قهرمانی  مسابقات هفت  سنگ 
یافت.  پایان  ابیطالب)ع(  بن  علی  دبستان  تیم  قهرمانی  با 
چاجی دبیر هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی 
بالقوه  استعدادهای  شناسایی  منظور  ،به  جنوبی  خراسان 
ورزشی و ترویج ورزش های بومی و محلی یک دوره مسابقات 
بیرجند  شهرستان  ابتدائی  آموزشگاه های  قهرمانی  هفت سنگ 
بازی های بومی و محلی  با مشارکت هیات ورزش روستایی و 
برگزار  پرورش  و  آموزش  محلی  و  بومی  بازی های  انجمن  و 
شد. وی تصریح کرد: تیم هفت سنگ دبستان حضرت علی بن 
دبستان  ایستاد،  رقابت ها  این  نخست  سکوی  بر  ابیطالب)ع( 
آموزشگاه  و  شد  قهرمان  نایب  رحیمی  دکتر  شهید  شاهد 

جواداالئمه امیرآباد در جایگاه سوم مسابقات قرار گرفت.

پوست موز را بخورید!

شاید پوست میو ه ها برای خوردن جذاب 
نباشند، اما واقعیت این است که می توانند 
ما  سالمتی  برای  شگفت انگیزی  فواید 
داشته باشند. پوست موز به طور سنتی در 
تهیه کیک های برزیلی مورد استفاده قرار 
می گیرد. اضافه کردن پوست موز به کیک، 
بلکه  می دهد،  آن  به  خوبی  طعم  نه تنها 

منبع خوبی از فیبر نامحلول را برای بدن 
فراهم می سازد که نقش مهمی در تقویت 
سالمتی روده ها دارند.بعضی از متخصصان 
نیز نسبت به وجود آفت کش های مختلف 
تاکید  و  می دهند  هشدار  موز  پوست  در 
پوست  از  خوراکی  استفاده  که  می کنند 

موز باید با احتیاط کافی انجام شود.

سالمت دهان با  » ترخون «

ترخون نوعی سبزی معطر است با خواص 
پادشاه  را  سبزی  این  که  فراوان  دارویی 
سبزی جات نامیده اند. مصرف ترخون برای 
التیام  نیز  لثه ها و  از خونریزی  جلوگیری 
زخم هایی که در دهان وجود دارند بسیار 
برای  معطر  سبزی  این  از  و  است  مفید 
تسکین موقتی درد دندان استفاده می شده 

می گویند  آریزونا  دانشگاه  محققان  است. 
وجود  خاطر  به  دندان  درد  تسکین  علت 
در  که  است  اوژنول  به  موسوم  ماده ای 
نه  ترخون  دارد.  وجود  نیز  میخک  روغن 
می شود  دندان  درد  تسکین  موجب  تنها 
بلکه برای تسکین درد لثه نیز که همراه با 

درد دندان ایجاد می شود موثر است.

زرده تخم مرغ، خونسازو مقوی است

زرده  نیز  ایران  کهن  طبی  متون  در 
و  مغذی  خونساز,  نیم برشت،  تخم مرِغ 
وجود  با  می شود؛  شمرده  قلب  مقوی 
توصیه های قبلی و پرهیزهای مکرر درباره 
نشان  مطالعات  تخم مرغ،  زرده  مصرف 
داده که تخم مرغ اثر چندانی در افزایش 
و  ندارد  بد  کلسترول  به ویژه  کلسترول 

حتی اثر مثبت در پیشگیری از بیماریهای 
قلبی در افراد سالم دارد و مصرف آن در 
منع  نیز  قلب  ایسکمیک  بیماریهای 
می شود.مصرف  محدود  فقط  و  نمی شود 
روزانه یک عدد تخم مرغ در افراد سالم و 
3 عدد تخم مرغ در هفته را برای بیماران 
مستعد مشکالت قلبی مجاز دانسته است.

پاستیل خورها بخوانند

اصال  که  دانند  نمی  افراد  از  بسیاری 
ارزش  چه  و  چیست  پاستیل  ترکیبات 
غذایی دارد ، در رده چیپس و پفک قرار 
می گیرد یا نسبت به آنها سالم تر است 
اما اظهار نظرهای فراوانی درباره آن می 
را  قد  ها  پاستیل  کنند.برخی می گویند 
گویند  می  دیگر  برخی  کند،  می  بلند 

غضروف ساز و برای دندان هم خوب است 
و برخی دیگر معتقد هستند که خوردن 
می  گوارشی  مشکالت  بروز  موجب  آن 
کودکش  اخیرا  که  مادر  یک  شود.حتی 
پزشک  نزد  تکلمی  مشکالت  برای  را 
برده است ، پزشک به او توصیه کرده که 

فرزندش پاستیل مصرف کند.

با یکدیگر نه تنها ممکن است  ترکیب برخی میوه ها 
می  اوقات  گاهی  بلکه  باشد،  نداشته  همراه  به  سودی 
دهد. قرار  تهدید  معرض  در  را  نیز  را  فرد  جان  تواند 
مصرف روزانه میوه ها و سبزیجات عادتی سالم به نظر 
می رسد. با این وجود، ترکیب دو میوه یا مصرف آنها به 
صورت همزمان گاهی مواقع چندان ایده خوبی نیست.

با  نباید آنها را  در زیر میوه ها و سبزیجاتی که هرگز 
یکدیگر ترکیب کنید، ارائه شده است:1- هویج و پرتقال 
2- شیر و آناناس 3- لیمو و پاپایا 4- موز و گواوا 5- شیر 

و پرتقال ٦- موز و پودینگ 
موز، سیب، آلو، طالبی، و هندوانه. شما می توانید این 
میوه ها را یکدیگر ترکیب کنید زیرا حاوی اسید نیستند. 

موز، سیب، آلو، طالبی، و هندوانه. شما می توانید این 
اسید  حاوی  زیرا  کنید  ترکیب  یکدیگر  را  ها  میوه 
نیستند. تمشک، انبه، سیب و توت فرنگی. این میوه ها 
از محتوای اسید کمی برخوردار هستند. آووکادو،  بادام 
زمینی، گردو و نارگیل. این میوه ها از محتوای ویتامین، 

چربی های سالم و پروتئین باال سود می برند.

هشدار؛ این میوه ها را با هم نخورید! 

واژگوني سواري ام وي ام 5 مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک دستگاه سواري ام وی ام در شهرستان 
این  تشریح  رضایی”در  گذاشت.سرهنگ”حسین  برجای  مجروح  پنج  طبس 
در  تصادف  بر  110مبنی  پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم  داشت:با  اظهار  خبر 
گروه  همراه  به  راه  پلیس  مأموران  “دیهوک-طبس”بالفاصله  کیلومتر15محور 
امداد به محل سانحه اعزام شدند.سرهنگ حسین رضایی افزود:مأموران با حضور 
نامعلومي  علت  به  ام  وي  ام  سواري  دستگاه  یک  که  کردند  مشاهده  در صحنه 
از سرنشینان مجروح و  واژگون شده است که در این سانحه،راننده و چهار نفر 
جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ رضایی با بیان اینکه علت حادثه 
در دست بررسي مي باشد به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و 

رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

کشف 45میلیونی البسه قاچاق در طبس

فرمانده انتظامي طبس از کشف کاالي قاچاق به ارزش 45میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ محسن جاللیان گفت:مأموران انتظامي در اجراي طرح ممنوعیت ورود 
کاالي قاچاق،به یک اتوبوس مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.
وي افزود:مأموران دربازرسي ازخودرو،۷0ثوب انواع البسه خارجي قاچاق که فاقد 
هرگونه اسناد گمرکي بود را کشف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانوني به مراجع قانوني معرفي شد.وی بیان داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی 
قاچاق کشف شده را 45 میلیون ریال برآورد کردند.وی تصریح کرد:اجراي این 
گونه طرح ها یکي از راهبردهاي عملیاتي پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتي 
مبارزه با قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود 
و در این زمینه همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

نشانه های دندان درآوردن کودکان

نشانه هایی دندان در آوردن کودکان: 
او  لثه های  به ساییدن دارند 2-  نیاز   -1
شدن  سرازیر   -3 کند  پف  است  ممکن 
بیش از حد آب از دهان 4- ایراد گرفتن 
 -5 شب  در  خصوص  به  حد  از  بیش 
کشیدن گوش روش هایی برای کاهش 
و تسکین درد: 1- یک پارچه نرم سرد 

ماساژ  از  استفاده   -2 بردارید  مرطوب  و 
کردن  پرت   -4 مسکن  از  استفاده   -3
حواس کودک کارهایی که نباید انجام 
همچون  محکم  و  سفت  غذاهای  دهید: 
را  هویج  سفت،  بیسکوییت  منجمد،  نان 
مالش  از  بدهید.  خود  کودک  به  نباید 

دادن لثه متورم خودداری کنید.

800 کیلوگرم ماهی زنده در بیرجند معدوم شد

محموله800  کیلوگرمی ماهی زنده فاقد مجوز بهداشتی حمل، 
در بیرجند توقیف و معدوم شد.حسن علیزاده، سرپرست شبکه 
ماهی  کیلوگرم  گفت: خودروی حامل 800  بیرجند  دامپزشکی 
به  دامپزشکی،  از  حمل  مجوز  بدون  کشور  شمال  از  که  زنده 
خراسان جنوبی آمده بود، در بیرجند متوقف شد.حسن علیزاده 
افزود: بخشی از ماهی های توقیف شده به دلیل نداشتن اکسیژن 
مبدأ  استان  به  مابقی  و  معدوم  که  بودند  شده  تلف  تانکر  در 
برگشت داده شدند.حسن علیزاده گفت: حمل دام و فرآورده های 
خام دامی بدون گواهی و مجوزهای الزم سبب انتشار آلودگی و 

بیماریهای قابل انتقال به انسان می  شود.

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

قابل توجه  کلیه عالقه مندان به رشته 
 پینگ پنگ  در استان خراسان جنوبی

 بررسی  عملکرد  هیئت  پینگ پنگ استان
 با حضور آقای علیرضا حمیدی  رئیس هیئت  

استان در  برنامه زنده ایستگاه ورزش 
سیمای استان خراسان جنوبی جمعه 95/11/1  ساعت 21/45 الی 23 

لطفا نظرات خود را به آدرس:
 https://telegram.me/joinchat/AAAAA/D9GQwLOqXgfw9lqa 

گروه ورزش خراسان جنوبی ارسال فرمایید. ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر از 
فعالیت های هیئت استان به آدرس www.ttschool.ir مراجعه فرمایید.

شماره تماس: 09151611057         روابط عمومی هیئت پینگ پنگ خراسان جنوبی   

اطالعیـه 

آدرس: بلوار شهید آوینی، نیلوفر، انتهای امیرکبیر
شماره تماس:  09151635494

قیمت بلیت استخر نیلوفر 
)دانشگاه آزاد(

داشتن کاله و مایو مناسب برای آقایان و بانوان الزامی است

به مدت محدود 5000 تومان

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

ایزوگـام شـرق 
آدرس: میدان توحید  32442331 - 09155622050

رستوران کریم خان )شعبه مرکزی(
چلومرغ - چلو کباب کوبیده - چلو جوجه - استامبلی پلو

 چلو خورشت قیمه - چلو خورشت قورمه سبزی 

فقط 7500 تومان
ارسال بیش از سه پرس رایگان

آدرس: میدان امام - مقابل پمپ بنزین 
تلفن چهاررقمی سفارشات:3150  همراه:09151614246-09155611299

شیشه اتومبیل بنی اسدی 
ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654

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

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

تعمیر لوازم خانگی در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...

  نبش انقالب 6- شهریاری   3778-32229117  164 0915    



7
مشکل میزان به زودی حل می شود 

برزجی- استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکالت موسسه میزان در استان گفت: این مشکالت در حال اتمام است و هم اکنون عده معدودی هستند 
که هنوز موفق به دریافت سرمایه خود نشده اند. پرویزی در گفتگوی اختصاصی با آوا ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر به لحاظ جمعیتی 99 درصد 

مطالبات پرداخت شده یاد آور شد: قبال حدود 800 هزار نفر از این موسسه طلبکار بودند که این رقم هم اکنون به زیر هزار نفر رسیده است. 
سه شنبه* 28 دی 1395 * شماره 3699

7
 استاندار بر لزوم بسترسازی برای سرمایه گذاری بنیاد برکت تاکید کرد:

زمینه سرمایه گذاری بنیاد برکت 

در استان فراهم شود

 سید علی اکبر پرویزی در دیدار با رئیس جهاد 
ای  کمیته  تشکیل  به  اشاره  با  استان  دانشگاهی 
برای استفاده بهینه از گیاهان دارویی، اظهار کرد: 
بنیاد  گذاری  برای سرمایه  بررسی های الزم  باید 
زمینه  و  انجام  دارویی  گیاهان  حوزه  در  برکت 
برای ورود این بنیاد فراهم شود.وی با بیان اینکه 
محصوالت استراتژیک استان ظرفیت بسیار خوبی 
است که باید از آن به درستی استفاده شود، افزود: 
پروژه های  انجام  عمرانی  پروژه های  خالف  بر 
پژوهشی و آموزشی نیاز کمتری به اعتبارات دارد 
لذا می توان بخشی از اعتبارات پروژه های عمرانی 
به  اشاره  با  زمینه مصرف کرد.استاندار  این  در  را 
اینکه استانداری می تواند در بخش فرآوری زرشک 
کرد:  بیان  دهد،  اختصاص  را  اعتباراتی  عناب  و 
اختصاص این اعتبارات مشروط به مصوب شدن 
جهاد  دانشگاهی،  جهاد  از  متشکل  کمیته ای  در 

کشاورزی و دانشکده کشاورزی است.

اعضای ستاد انتخابات
 برای برگزاری انتخاباتی

 قانونمند تالش کنند 
 

در  قانون  رعایت  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار 
انتخابات  فرایندهای  و  تصمیم گیری ها  تمامی 
ستاد  اعضای  گفت:  بود  خواهد  معیار  و  مالک 
انتخابات برای برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و با 
مشارکت حداکثری مردم تالش کنند. علی ناصری 
در نخستین جلسه ستاد انتخابات دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا اظهار کرد: اعضای 
ستاد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و 
روستای  و  اسالمی شهر  دوره شوراهای  پنجمین 

شهرستان بیرجند منصوب شدند.
 

۳7۵ نمازخانه در مدارس استان 
نیازمند تجهیز است

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان 
اینکه 375 نمازخانه در استان نیازمند تجهیز هستند 
افزود: بیش از یک هزار و 532 نمازخانه مستقل، 
کالس درسی و چند منظوره در استان فعال می 
استان  در  مدرسه   ۴33 اینکه  بیان  با  وی  باشند. 
نیازمند نمازخانه است گفت: به زودی 27 نمازخانه 

در مدارس استان به بهره برداری می رسد.

اجرای طرح »خاوران شناسی «
 در ۱۰۰ مدرسه نهبندان 

شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  مهر-   
کامال  طرحی  شناسی  خاوران  گفت:  نهبندان 
 ۱00 در  شود  می  بینی  پیش  و  بوده  داوطلبانه 
مدرسه ابتدایی این شهرستان اجرایی شود.حسین 
پرنده با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: 
آداب  با گویش های محلی،  نسل جدید  آشنایی 
و رسوم و فرهنگ گذشته از جمله اهداف اجرای 

طرح خاوران شناسی است.
 

کارنامه درخشان کمیته کارگری
 در برنامه های دهه فجر

انقالب  فجر  دهه  ستاد  رییس  حضور  با 
کمیته  هماهنگی  جلسه  استان،  اسالمی 
تشکیل  استان  فجر  دهه  ستاد  کارگری 
شد.حجت االسالم مرتضی ابراهیم زاده رییس 
این  در  استان  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  ستاد 
 جلسه از حضور فعال و پیش بینی برنامه های
متنوع و پرمحتوا توسط اعضای کمیته کارگری 
تشکر و این کمیته را از جمله کمیته های برتر 
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

در سالیان گذشته نام برد . 

دبیرستان معارف در بشرویه 
راه اندازی شود

 
بشرویه  پرورش  و  آموزش  مدیر  بیرجند- 
اندازی دبیرستان علوم و معارف در  خواستار راه 
این شهرستان شد و گفت: آمادگی داریم نیروی 
سازمان  اختیار  در  را  نیاز  مورد  فضای  و  انسانی 
تبلیغات اسالمی قرار دهیم. علیرضا رضوانیان در 
خصوص تقاضای مردم جهت فعال سازی مدرسه 
این  سازی  فعال  برای  افزود:  بشرویه  در  نمونه 
مدرسه بایستی حدود 200 الی 300 متقاضی در 

شهرستان وجود داشته باشد.  

آمادگی 22۰ دستگاه ماشین آالت 
راهداری در جاده های استان

 مالیی- مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده های
 از آمادگی ۱9 راهدارخانه و  25 اکیپ راهداری 
در محورهای مواصالتی استان خبر داد و عنوان 
نمادین  راهداری  زمستانی  طرح  اینکه  با  کرد: 
راهداری  عملیات  اما  شده  دی آغاز  ابتدای  از 
زمستانی در محورهای مواصالتی رسما از آبان 
آینده  سال  ۱5فروردین  پایان  تا  و  خورد  کلید 

ادامه خواهد داشت.

بهسازی پارک پرفسور گنجی

خیابان  انتهاي  در  گنجي  دکتر  پارک  کاری- 
توحید  خیابان  بین  توحید  چهارراه  از  بعد  توحید 
با  کوچک  پارکي   . دارد  قرار  استقالل  میدان  و 
اند  ایجاد کرده  زیبا  درختان سرو که منظره اي 
دکتر  آقاي  از  تندیسي  پارکي  غربي  ورودي  .در 

گنجي نصب شده است. 
اعتراضاتی از مردم در خصوص فرسوده شدن 
در  کودهایی  پخش  و  گنجی  پروفسور  تندیس 
پارک که منجر به بوی بد و منظره زشت در پارک 
این خصوص  در  منتقل شد  آوا  روزنامه  به  شده 
سبز  فضای  و  پارک  سازمان  رئیس  انصاری  با  
شهرداری بیرجند گفتگویی انجام دادیم که وی 
گفت: فعال شهرداري در حال بازسازي این پارک 
است. برخی چمن های پارک دچار آفت شده و 
در حال ترمیم هستند که به صورت روتین اینکار 
هر ساله انجام می شود. انصاری افزود: مردم باید 
تحمل کنند تا بتوانیم فضای سبز زیبا و قشنگی 
در شان مردم ایجاد کنیم. وی با تاکید بر اینکه 
این بهسازی ها باید انجام شود خاطر نشان کرد: 
ترمیم و بهسازی چمن ها و محوطه پارک دکتر 

گنجی تا ۴0 روز آینده انجام خواهد شد.

جاده های خراسان جنوبی لغزنده است 
رانندگان با احتیاط حرکت کنند

 
با  راه خراسان جنوبی  پلیس  فرمانده  تسنیم- 
خراسان  جاده های  در  رانندگی  اینکه  به  اشاره 
گفت:  است  ممنوع  چرخ  زنجیر  بدون  جنوبی 
سربیشه-  محورهای  در  استان  جاده های 
نهبندان و دیهوک -زنوغان و محور طبس- یزد 
حرکت  احتیاط  با  باید  رانندگان  و  است  لغزنده 
کنند.حسین رضایی   افزود: رانندگانی که قصد 
تجهیزات  حتما  دارند  را  محورها  این  در  تردد 
زمستانی را به همراه داشته و با رعایت احتیاط 

فاصله طولی و سرعت مجاز حرکت کنند.

توضیحات شورای شهر بیرجند
 درباره یک خبر

شورای   95/۱0/25 جلسه  خبر  درج  پی  در   
رسید  به چاپ  در همین صفحه  بیرجندکه  شهر 
شورای شهر بیرجند توضیحات را به دفتر روزنامه 
باشد:  می  زیر  شرح  به  عینا  که  نموده  ارسال 
 26 مورخ  یکشنبه  روز  اول  صفحه  در   ، احترمًا 
دی آن روزنامه مطلبی با عنوان پس از سه هفته 
تعطیلی شورای شهر مرکز استان،... درج گردید 
باشد. واقع و کذب محض می   است که خالف 
نه  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  اطالع  جهت 
تا   95/۴/۱0 تاریخ  از  بلکه  نبوده  تعطیل  تنها 
و  عادی  جلسه   6 متداول  روال  طبق  کنون 
بررسی  و  ها  نامه  بررسی  موضوع  با  العاده  فوق 
شهرداری   96 سال  خدمات  بهاء  دفترچه 
های  تاریخ  در  اعضا  حداکثری  حضور   با 
بیست  و  سیزدهم،  نهم،  هفتم،  ششم،  چهارم، 
مندرج  مطلب  است.بنابراین  نموده  برگزار  دی 
کذب محض و به نوعی مصداق تشویش اذهان 
چنین  درج  است  ذکر  شایان  باشد.  می  عمومی 
تفکرات  اگر  واقع  خالف  موضوعات  و  اخبار 
جایگاه  تخریب  ندانیم  دخیل  آن  در  را  سیاسی 
شورا و اعضای آن به نیت خاص و غرض ورزی 
به  است  ظلمی  این  و  باشد  می  محتمل  آن  در 
که  شهر  اسالمی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
با گذاشتن وقت ،ضمن بحث فراوان  صادقانه و 
 ، نتیجه  بهترین  حصول  منظور  به  یکدیگر  با 
باشد. می  عزیز  شهروندان  امور  انجام   پیگیر 

آوا :  
با توجه  به  بررسی ها،  جلسات  اعالم شده  
در  و  بوده  علنی  غیر  مذکور،  های  تاریخ  در 
 هیچکدام از آنها اصحاب رسانه حضور نداشته اند
مرجع  که  شهر  شورای  سایت  در  همچنین 
اطالع رسانی این نهاد است خبری از برگزاری 

این جلسات داده نشده است. 
تمام  که  محترم  شورای  رایج  شیوه  بنابر  و 
شده  می  برگزار  شنبه  روزهای  رسمی  جلسات 
دهد  نشان می  اعالم شده  های  تاریخ  بررسی   ،
جلسات فوق در روزهای غیر معمول، غیر رسمی 
بدیهی  است.  شده  برگزار  رسانی  اطالع  بدون  و 
است وقتی کمترین اطالعی از جلسات پشت پرده 
به رسانه ها داده نشود و برنامه معمول برگزاری 
جلسه در شنبه های هر هفته هم رعایت نشود... 
چنین  از  خبری  تمام  هفته  سه  که  خبرنگارانی 
جلساتی نداشته و شاهد تعطیلی و به حد نصاب 
نرسیدن سایر جلسات نیز بوده اند از چه طریقی 

باید از این فعالیت ها باخبر می شدند! 
برخالف اظهار نظر رئیس محترم شورای شهر 
واقعی  حواشی  حذف  با  بارها  روزنامه  این  اتفاقا 
جلسات شورا مانع از مشوش شدن نظر شهروندان 

نسبت به عملکرد این نهاد شده است. 

قاسمی- مجتمع فرهنگی رفاهی سالمت 
حضور  با  بیرجند  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
افتتاح  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت 
مجتمع  گرفت.این  قرار  بهره برداری  مورد  و 
با  و  هکتار  یک  مساحت  به  زمینی  در  که 
است،  شده  ساخته  تومان  میلیارد  دو  اعتبار 
زمین  شنا،  استخر  شامل  امکاناتی  دارای 
 چمن، سونای خشک، رستوران و کافی شاپ 
گفت:  بهداشت  وزارت  می باشد.معاون 
پزشکی  و  بهداشت  در حوزۀ  پروژه هایی که 
در  بهبود  و  تحول  برای  می شود  انجام 

خدمت دهی به مردم است که تاکنون باعث 
است.سیدعلی  شده  نیز  آنان  رضایت مندی 
تأسیس  دلیل  افزود:  ادمه  در  صدرالسادات  
برای  رفاهی  تفریحی  ساختمان های  چنین 
روانی  و  جسمی  سالمتی  بهبود  و  تمدد 
همکاران است تا با انگیزۀ کافی و روحیه بهتر 
و بازتری، توان مناسب برای پاسخ گویی به 
مشکالت مردم را داشته باشند. معاون توسعه 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با بیان اینکه 
درمانی  نظر خدمات دهی  از  جنوبی  خراسان 
در  برخوردار  استان های  برخی  از  مردم  به 
سطح مطلوب تری قرار دارد، گفت: در سال 

9۴، شانزده پروژه پزشکی، درمانی و بهداشتی 
داشتیم که 8 پروژۀ آن خاتمه یافته و امسال نیز 
29 پروژه داریم که ۴ مورد آن به بهره برداری 
حال  در  پروژه   6 همچنین  و  است  رسیده 
کرد:  اذعان  باریک بین  می باشد.بهنام   اجرا 
بیش از 60 میلیارد تومان طلب از بیمه ها در 
استان داریم که اگر پرداخت شود می توانیم 
کنیم.همچنین  تأمین  را  بودجه ها  کسری 
پزشکی  علوم  دانشگاه  قائمی؛رئیس  کاظم 
رادیوتراپی  مرکز  سه  بهره برداری  از  بیرجند 
اورژانس  و  درمانی  شیمی  بیمارستان  رازی، 

شهدای قائن تا پایان امسال خبر داد. 

واکنش استانداری به برخورد غیر اصولی مسئوالن با روزنامه ها

معرفی مدیران ضد رسانه!

افتتاح مجتمع فرهنگی رفاهی سالمت در بیرجند

 ساخت دستگاه پرس پخت تایر در کویرتایر گامی بلند در تحقق اقتصاد مقاومتی 
از  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
ساخت دو دستگاه پرس پخت جدید در دو 
ماه آینده خبر داد و گفت: برای نخستین بار 
شرکت  این  اخیر  سال  یک  در  و  کشور  در 
را  رادیال  تایر  پخت  پرس  دستگاه  چهار 
است  کرده  راه اندازی  و  ساخت  طراحی، 
ساخته  هم  دیگر  دستگاه  دو  زودی  به  که 
اشاره  با  زینلی،  محمدحسین  می شود.سید 
اقتصاد  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  به 
حاصل  صرفه جویی  اینکه  بیان  با  مقاومتی 
بوده  ریال  ۱8میلیارد  از  ببیش  اقدام  این  از 
دانش  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  است 
شرکت  این  در  پرس ها  این  ساخت  فنی 
نهادینه شده است می توان هم نیازهای آتی 
دیگر  نیازهای  از  بخشی  هم  و  شرکت  این 
کند. تأمین  را  کشور  تایرسازی  شرکت های 
تجهیز  دستاورد،  این  بر  عالوه  گفت:  وی 
به  رادیال  دو  مرحله  تایرسازی  ماشین آالت 
توسط  نیز   JLB سیستم  و  بلت  سرویسر 
کارشناسان شرکت انجـام شده که در ارتقـاء 

کیفی محصوالت بسیـار مؤثر بوده است.

تولید تایرهای سبز 
کرد:  بیان  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 
در  تایر  تولید  نوین  فناوری های  جمله  از 
تولید  یافته،  توسعه  و  پیشرفته  کشورهای 

محیط  از  حفاظت  هدف  با  سبز  تایرهای 
زیست  آلودگی های  از  جلوگیری  و  زیست 

محیطی ناشی از تولید و مصرف تایر است.
کویرتایر  ارتباط  همین  در  گفت:  زینلی 
استفاده  و  معکوس  مهندسی  روش  با  نیز 

برای  شبیه سازی،  پیشرفته  نرم افزارهای  از 
نخستین بار موفق به طراحی، تولید و توزیع 
تایرهای سبز در داخل کشور شده است.وی 
و  مدیران  شایسته  و  بلند  همت  به  اشاره  با 

کارکنان این مجموعه تصریح کرد: این تایرها 
خودروها،  سوخت  مصرف  کاهش  ضمن 
کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش قیمت تمام 
شده، افزایش کارکرد و طول عمر تایر را به 

همراه داشته است.

کویرتایر سرآمد صنعت تایر

کرد:  بیان  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 
سبز  تایرهای  بر  عالوه  اخیر  سال  یک  در 
تولید شده بیش از 6 سایز و طرح گل جدید 
راستای  در  و  تولید شده  و  نیز طراحی  تایر 
پروژه های  تولید،  تکنولوژی  بهینه سازی 
تکنولوژی  اداره  متخصصان  توسط  خوبی 
اظهار  است.وی  شده  عملیاتی  شرکت 
واحد  بزرگترین  عنوان  به  کویرتایر  داشت: 
صنعتی استـان بوده و سهم آن از تولید تایر 
در داخل کشور برابر 22 درصد است که در 
یک سال گذشته بیش از 3.5 میلیون حلقه 
میلیارد   2800 از  بیش  ارزش  به  تایر  انواع 
ریال در کارخانه تولید شده که سهم قابل 
توجهی از نیاز خودروسازان بزرگ کشور و 
طریق  این  از  تایر  کنندگان  مصرف  دیگر 

تأمین شده است.
سال  یک  در  گفت:  کویرتایر  مدیرعامل 
بهینه  مصرف  مدیریت  حوزه  در  و  گذشته 
این  در  ارزشمندی  فعالیت های  نیز  انرژی 

شرکت انجام شده است به طوری که این 
مجموعه در حوزه مصرف انرژی نه تنها در 
عرصه صنعت تایر بلکه در کشور سرآمد و 
متر  هزار   750 کاهش  است.زینلی  پیشتاز 
به سال  مکعب مصرف گاز کارخانه نسبت 
میلیون  هزار  از  بیش  صرفه جویی  و  قبل 
کندانس  بخار  بازیافت  طریق  از  که  ریال 
برگشتی از پرس های پخت کارخانه حاصل 
نیاز  مورد  فشار  کم  بخار  تأمین  و  شده 
بخشی از ماشین  آالت کارخانه از این بخار 
بازیافت شده را از جمله اقدامات انجام شده 

در بخش انرژی برشمرد.
وی کاهش مصرف آب صنعتی به میزان 
حدود  صرفه جویی  و  مکعب  متر  هزار   20
حدود  تولید  کاهش  ریال،  میلیون   ۴00
۱۴00 تن گاز گلخانه ای و کاهش آلودگی 
روشنایی  سیستم  بهبود  زیست،  محیط 
سالن تولید و کاهش برق مصرفی به نسبت 
سنوات قبل را از دیگر اقدامات انجام شده 
مصرف  مدیریت  بخش  در  اخیر  سال  در 

انرژی کویرتایر برشمرد.

استاندار  پرویزی  اکبر  سیدعلی  برزجی- 
احمد  همراه  به  گذشته  روز  جنوبی  خراسان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  محبی 
استان از روزنامه آوای خراسان جنوبی بازدید 
کردند. در این  دیدار که با حضور حسین پور 
مدیران  از  برخی  و  استاندار  حوزه  مدیرکل 
ستادی استانداری و  اداره کل فرهنگ و ارشاد 
از  بازدید  از  بود،استاندار پس  اسالمی همراه 
بخش های مختلف روزنامه طی نشستی با 
کارکنان این رسانه، از آخرین اخبار و تحوالت 
استان گفت.وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد 
های  خواسته  استان  های  روزنامه   مطالب 
حضورم  مدت  در  کرد:  اظهار  است،  مردمی 
با رصد رسانه های استان مشکالت مردم را 
امکان  تا حد  کنیم  و سعی می  کرده  دنبال 

مشکالت را رفع نماییم .
باید  مدایران  اینکه  بر  تأکید  با  پرویزی 
افتد،  اتفاق  توسعه  تا  باشند  ریسک  اهل 
دوران  شدن  طوالنی  کرد:  نشان  خاطر 
مدیریت، پیامدی جز خمودگی و تکرار ندارد 
و در مجموعه ای که بیش از ۴ سال تغییری 
در مدیریتش نباشد، نمی توان انتظار ابتکار و 
نوآوری داشت.وی با اشاره به این که برخی 
توصیه  به  طوالنی  پیشینه  این  با  مدیران 
انتقال  و  نقل  اند،  شده  منصوب  نمایندگان 
مدیریتی را از الزامات پیشرفت دستگاه ها و 

تحرک در آن دانست .

اعتبارات ریز و درشت برای استان 
حاصل پیگیری های مستمر  استاندار
برای  باید  مدیران  اینکه  بیان  با  استاندار 
انجام برخی از امور شجاعت به خرج داده و در 
وضع اضطرار با جا به جایی اعتبارات مشکالت 
های دستگاه  به  کرد:  اظهار  نمایند،  حل   را 
و  حقوقی  مشاوره  با  شده  ابالغ  نیز  نظارتی 
مالی به مدیران ، مشکالت اعتباری موجود 

را حل نمایند.

الزم،  های  پیگیری  طی  افزود:  پرویزی 
میلیارد  هزار  یک  مبلغ  اخیر  ماهه  یک  در 
از  ناشی  خسارات  جبران  برای  اعتبار  ریال 
سرمازدگی و آفت زدگی و مبلغ 300 میلیارد 
های  زیرساخت  توسعه  برای  اعتبار  ریال 
اعتبارات  محل  از  بحران،  مدیریت  بخش 
است.وی  یافته  تخصیص  استان  به  ملی 
تعامل و همکاری را رمز رسیدن به موفقیت 

دانست و تصریح کرد: نمی توان حل و فصل 
اعتبارات  تخصیص  به  را  مشکالت  تمامی 
 منوط کرد اما می توان با تقویت همراهی ها 
بخش  همکاری،  توسعه  نیز  و  همپوشانی  و 

عمده ای از مشکالت را برطرف نمود.

پیگیری ردیف اعتباری 100 
میلیارد تومان به استان

وی جنوبی؛  خراسان  استاندار  گفته   به 
میلیارد   ۱00 ردیف  اختصاص  پیگیری   
بر  عالوه  استان  توسعه  مختص  تومانی 
اعتبارات استانی در الیحه بودجه سال آینده 

اتفاق  شود  محقق  امر  این  اگر  که   بوده 
در  آن  ادامه  و  بود  خواهد  استان  در  خوبی 
سال های بعد می تواند کمک بسیار مناسبی 
برای توسعه زیرساخت های استان در بخش 

های مختلف باشد.
انقالب در  ایجاد یک  به  با اشاره  پرویزی 
گفت:  نیز  استان  درمان  و  بهداشت  حوزه 
همزمان با کار عمرانی، تجهیزات مورد نیاز نیز 

به دستور شخص وزیر وارد استان شد.   وی با 
 بیان اینکه در چند ماه اخیر با پیگیری های
مستمری که صورت گرفت توانستیم چندین 
اعتبارات  از  مصوب،  عمرانی  اعتبارات  برابر 
اعتبار  استان  برای  مرکز  در  متمرکز  و  ملی 
باند اضطراری  تعیین تکلیف  نماییم.   جذب 
فردوس را به عنوان نمونه ای از پیگیری در 

مرکز و در دیدار با مقامات کشوری نام برد.

فرصت پاسخ به سخنان دروغ 
برخی تریبون ها ندارم

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به کارهای 

این  در  گفت:  نیز  آب  حوزه  در  شده  انجام 
انجام  خوبی  مقعطی  کارهای  هم  خصوص 
شده که گرچه حل کامل مشکل نیست اما به 

عنوان درمان می توان از آن یاد کرد.
طبق این گفته ها؛ تخصیص صد در صدی 
بودجه راه آهن نیز از پیگیری های دیگر بوده 
که منجر به اجرایی شدن مطالعات این پروژه 
از  گالیه  با  وی  شد.  خواهد  استان  تاریخی 

به  تعبیر  که  استان  در  ها  مهری  بی  برخی 
سیاسی کاری نیز می شود اظهار کرد: در برخی 
 تریبون ها مطالب خالف واقع گفته می شود
 که ترجیح می دهم پاسخی به آنها ندهم ، 
چرا که از این سخنان قطعاً چیزی عاید مردم 
نخواهد شد لذا بهتر این است که افکار را  به 

سمت توسعه استان سوق دهیم.

روزنامه آوا،
 در چارچوب نظام قلم می زند

نیز  آوای خراسان جنوبی  سردبیر روزنامه 
رسانه  این  که  این  به  اشاره  با  سخنانی  در 

چهارچوب  در  سیاسی  نگاه  از  فارغ  همواره 
نظام جمهوری اسالمی از تمامی دولت های 
رویکرد  گفت:  کرده  حمایت  مردم  منتخب 
جنوبی تالش  خراسان  آوای  روزنامه  اصلی 

برای توسعه منطقه است.
علی جعفرپور مقدم ادامه داد: روزنامه آوای 
دارد  سیاسی  غیر  کارکرد  جنوبی   خراسان 
سیاسیون  از  برخی  های  هجمه  علیرغم  و 
تأکید  با  وی  است.  مانده  مردمی  همچنان 
جذب  در  مدیران  عملکرد  ارزیابی  لزوم  بر 
انتظار می رود   بودجه ها خاطر نشان کرد: 
های  طرح  ارایه  جمله  از  موارد  برخی 
کارشناسی کالن ، نحوه پاسخگویی ادارات 
به مردم و رسانه ها و حساسیت نسبت به 
نظر  مد  استان  کالن  در  اجتماعی  مسایل 

واقع شود.
تنگ  و  اندازی  برخی سنگ  از وجود  وی 
نظری ها در بدنه کارشناسی ادارات یاد کرد و 
افزود: رسانه ها به دنبال طرح برخی مسایل 
از جمله توجه به بحران آب و یا حمایت از 
سرمایه گذاران هستند اما از سوی عده ای ، 

این امر سیاه نمایی تلقی می شود.
مسئله میزان و پدیده نیز از جمله مسایلی 
بود که سردبیر به آن اشاره کرد و هشدار داد 
که اگر برای رفع این مسایل چاره اندیشی 
بزرگی  مشکالت  به  آینده  در  قطعًا  نشود 
موضع  شد.  خواهند  تبدیل  استان  برای 
نسبت  مدیران  از  برخی  اصولی  غیر  گیری 
های روزنامه  در  شده  طرح  انتقادات   به 
توسط  شده  مطرح  مباحث  از  نیز  محلی 
استاندار  واکنش  با  که  بود  روزنامه  سردبیر 
این  معرفی  بر  مبنی  همراهش  هیئت  و 
مقدم  جعفرپور  علی  شد.  مواجه   مدیران 
 همچنین خواستار توجه ویژه به بودجه های 
 فرهنگی استان شد و گفت: انتظار می رود
 که مسئوالن از ظرفیت رسانه ها درمسائل 

استان استفاده کنند.

عکس: توّل
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن کلِّ َغشٍّ َو ِغلٍّ َو َدَغٍل 

به درستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر
 پاک است.

)فرهنگ سخنان امام حسین ص/ 476(

 روحانی شناخت درستی از برجام نداشت 

سید حسین نقوی  حسینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی با بیان اینکه روحانی شناخت درستی 
بده بستانی است  برجام  نداشت، گفت:  برجام  از 
که داده های نقد دادیم و وعده های نسیه گرفتیم 
و حاال باید خون دل بخوریم، داد بزنیم و تالش 

کنیم تا این وعده های نسیه را نقد کنیم.

استقبال نماینده اصالح طلب از رقابت 
وحید دستجردی با روحانی در انتخابات

سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، با اشاره 
به طرح برخی مباحث مبنی بر کاندیداتوری مرضیه 
وحید دستجردی در انتخابات آتی ریاست جمهوری 
گفت: او رقیب خوبی برای روحانی است و من از 
اینکه ایشان یک شخصیت سیاسی و موجه است، 

استقبال می کنم.

روحانی با مردم شفاف باشد

حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس با اشاره 
تا  مانده  باقی  فرصت  برای  روحانی  وضعیت  به 
انتخابات گفت: معتقدم ایشان باید با مردم شفاف 
صحبت کند، کاری که تاکنون انجام نداده است. 
وقت  و  موفقیت ها  عدم  در خصوص  باید  ایشان 
ای  ثمره  که  گذاشته  جایی  در  که  گذاری هایی 
نداشته با مردم به صداقت صحبت کند تا بتواند 
بهبود  انتخابات  بعدی  دور  برای  را  خود  وضعیت 

بخشد.

واکنش معاون دستگاه قضا به شبهات 
نماز رهبری بر پیکرآیت ا... هاشمی  

صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت : آن فرد 
کینه توزی که تا می تواند از هر چیزی دشمنی 
نماز رهبری شبهه وارد کرده و  به  آفریند و  می 
را  اذکار مستحبی  از  برخی  ایشان  می گوید چرا 
در نماز قرائت نفرمودند و بجایش جمالت دیگری 
خواندند، بداند که رهبری جمله »انا النعلم منه اال 
خیرا« را بدان جهت نخواندند که از سر صداقتی 
که دارند و احتماال اطالعاتی که در اختیار دارند، 
نماز  در  جمله  این  نیست  خیر  که  داشته  آگاهی 
خواندن  و  اطالع  در صورت  و  قرائت شود  میت 
این جمله دروغ گفته اند و رهبر عادل نباید دروغ 
بگویند، در عوض طلب غفران فراوان می نمودند.

افزایش شکایات نمایندگان در مجلس 

 عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به 
اظهار  مجلس،  دهم  دوره  در  نمایندگان  شکایات 
داشت: در این دوره تعداد گله و شکایات نمایندگان به 
شکل چشمگیری افزایش داشته است. سلیمی افزود: 
آمار بسیار باالیی نسبت به دوره های قبل در رابطه با 
شکایات نمایندگان را شاهد هستیم که باید فکری به 
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الرپوبلیکا: آیت ا... هاشمی 
چگونه احمدی نژاد را مغلوب کرد؟

الرپوبلیکا چاپ ایتالیا نوشت: هاشمی رفسنجانی 
همواره با ماهیت عملگرای خود، مقاوم در برابر 
افراط گرایی ها و متمایل به مذاکره وفادار ماند.  
حامی  یک  وی  فوت  با  جمهور  رئیس  روحانی، 
ارزشمند را از دست داد. رفسنجانی بود که بعد از 
رد جنجالی نامزدی اش از سوی شورای نگهبان 
در سال ٢٠١٣ از ایجاد جنجال صرف نظر کرده 
میانه  فرد  روحانی،  نامزدی  از  حمایت  با  و  بود 
رویی که مدت های مدیدی در کنار او کار کرده 
رفسنجانی  رساند.  جمهوری  ریاست  به  را  بود، 
رو  میانه  سیاست  یک  فقط  که  داشت   یقین 
سال  در  حتی  دهد  نجات  را  ایران  توانست  می 
تا  بود  شده  نامزد  نژاد  احمدی  مقابل  در   ٢٠٠٥
در  لیکن  دهد.  نجات  گرایی  افراط  از  را  کشور 
در  نهایی  اجتماع  در  خورد.  شکست  انتخابات 
خواسته  دانشجویان  از  تهران  دانشگاه  سالن 
بود به او رأی بدهند و آنها را متقاعد کرده بود. 
فریاد هاشمی، حمایتت می کنیم  پایان  در  آنان 
در  او  بود.  دیر شده  دیگر  لیکن  بودند.  داده  سر 
نگردید.  مغلوب  ولی  خورد  شکست  انتخابات 
کاری  شد  موفق   ٢٠١٣ سال  در  نیز  سرانجام 
کند یک فرد میانه رو انتخاب شود. در انتخابات 
آینده که در ماه مه برگزار خواهد شد، زمانی که 
اصولگرایان نبردی بی وقفه به منظور جلوگیری 
از انتخاب مجدد روحانی به راه خواهند انداخت، 

فقدان رفسنجانی احساس خواهد شد.

ناطق: هاشمی صبر را ذله کرده بود

هفتم  مراسم  در  نوری  ناطق  االسالم  حجت 
ارتحال آیت ا... هاشمی گفت: از خصوصیات وی 
این بود که به شدت از ریا و دورویی بدش می آمد. 
است.  مقاومت  و  افزود: درس هاشمی صبر  وی 
اوقات  بود. من گاهی  ذله کرده  را  هاشمی صبر 
این مرد می ماندم. این همه صبر و مقاومت   از 
وی افزود: روزی که هاشمی را در انتخابات ۹٢ رد 
کردند به نزد ایشان رفتم، گفتم حال تان چطور 
بکنید، گفت: زمانی  است و چه کار می خواهید 
که برای ثبت نام رفته بودم جمعیت زیادی جمع 
شده بودند و مردم گریه می کردند. وقتی ثبت نام 
کردم پیش خودم گفتم با این استقبال، مسئولیت 
اما  داشت،  ویرانی کشور خواهم  این  با  سنگینی 
وقتی صالحیتم رد شد آرام ترین روز زندگی ام 
بار  انجام دادم و هم  را  ام  بود، چون هم وظیفه 

مسئولیت از دوشم برداشته شد.

برجام »بچه معلولی« است که باید سال ها آن را »تیمارداری« کرد

رئیس کمیسیون بررسی برجام در مجلس نهم با بیان اینکه محصول برجام تاکنون یک 
هواپیمای ایرباس بوده، گفت: برجام »بچه معلولی« است که باید سال ها آن را تیمارداری 
کرد. زاکانی با بیان اینکه دولت از حرف درمانی و تنظیم انشاءهای مختلف دست بردارد، 
اظهار کرد: فکر، عمل و تدبیر است که گره از مشکالت مردم باز می کند و اکنون زمان 
انشاء نوشتن نیست. وی ادامه داد: دولت تبدیل به دولت انشاء شده و امیدواریم به دولت 
اجرا تبدیل شود. زاکانی بیان داشت: روحانی صراحتاً بگوید  روزی ١٥٠ میلیارد دالری که قرار بود بعد از برجام به 

نفع کشور شود دقیقاً کجاست؟ وی افزود: امیدواریم دولت به توانمندی های داخلی تکیه کند.

عده ای به جای انتقاد از بدعهدان ، تیم هسته ای را مورد هجمه قرار می دهند

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای برجام در یک سال گذشته گفت: در میان 
قدرت های بزرگ برخی عالقه مند نیستند که ایران توسعه پیدا کند و به همین دلیل سعی 
می کنند در روند اجرای برجام اخالل و بد عهدی کنند اما متاسفانه عده ای به جای آن 
که به آنها حمله کنند، تیم مذاکره کننده هسته ای را که کاری به این بزرگی را انجام دادند 
مورد تاخت و تاز قرار می دهند. جهانگیری تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به عهد و 
توافق بین المللی که امضا کرده است، پایبند خواهد بود اما موضع اقتدار جمهوری اسالمی ایران این است که اگر 

طرف مقابل بخواهد برجام را پاره کند، عکس العمل ایران تند تر خواهد بود.

دشمن  گوید:  می  اطالعات  سابق  وزیر 
برای انتخابات سال آینده ایران طراحی 
سنگینی در جهت ایجاد فتنه کرده است.

گفت:  مصلحی   حیدر  االسالم  حجت 
فتنه  برای  ریزی  برنامه  در حال  دشمن 
در سال آینده است. وزیر سابق اطالعات 
تصریح کرد: یکی از رویکردهای دشمن، 
تجزیه و تحلیل نقص های گذشته شان 
آینده  انتخابات سال  برای  ها  آن  است. 
ایجاد  جهت  در  سنگینی  طراحی  ایران 

فتنه کرده اند.
 وی افزود: یکی از مباحثی که دشمنان 
اند  رسیده  آن  به  شان  های  بررسی  در 
پیگیری  را   و توسط جاسوسان شان آن 

جریان  در  شان  نقایص  رفع  کنند،  می 
این گونه می گویند که  فتنه 88 است. 
باید در سال ۹6 طبقه متوسط به پایین 
جامعه را به کف خیابان بکشانیم چرا که 
در سال 88 طبقه متوسط به باال در وسط 
میدان بودند. آیا در شرایطی که دشمن 
نباید  ما  کند،  را شناسایی می  نقایصش 

تجزیه و تحلیل داشته باشیم؟
مصلحی تصریح کرد: حدود ٥ ماه آینده 
توان  می  و  داریم  رو  پیش  را  انتخابات 
گفت مردم به کسی رأی می دهند که 
دنبال حل مشکالت آن ها  به  تر  بیش 
کنیم  انتخاب  را  کسی  باید  قطعا  باشد. 
که به دنبال این مسأله باشد اما دشمن با 

طراحی های خود می خواهد کاری کند 
انتخاب  اشتباه  به  را  فرد منتخب  ما  که 
افزود: یکی  اطالعات  وزیر سابق  کنیم. 
از مسایلی که بعضی ها را ترسانده و می 
گویند با برجام گزینه نظامی دشمن را از 
روی میزشان برداشتیم، این است که با 
تهدید به حمله نظامی این گونه به ذهن 
مردم القا کنند که »باید کسی را انتخاب 
کنیم که جنگ راه نیندازد« دشمن با این 
تهدید، مسئوالن و مردم و نخبگان را به 

اشتباه می اندازد.
مصلحی به بیان نمونه ای از این عملیات 
روانی دشمنان پرداخت و گفت: مذاکرات 
هر  و  کشید  طول  سال  دو  ای  هسته 

وقت به زمان مذاکره نزدیک می شدیم، 
نظامی سخن می گفت.  از گزینه  اوباما 
گفت  و  کرد  اشتباهی  هم  ظریف   آقای 
» اگر آمریکا بخواهد، می تواند تأسیسات 
نظامی ما را با یک دکمه از بین ببرد.« 
گفتیم  موقع  همان  ما  افزاید:  می  وی 
)ظریف(  ایشان  به  را  نظامی  تأسیسات 

نشان بدهند تا بدانند این گونه نیست.

 برای انتخابات ۹۶ طراحی فتنه کرده اند
دشمن با طراحی های خود می خواهد کاری کند که ما فرد منتخب را در انتخابات به اشتباه انتخاب کنیم

همکار ارجمند سرکارخانم حسینی
ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض نموده 

از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه، برای شما و خانواده محترم 
صبوری و شکیبایی مسئلت داریم.

همکاران روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای حضرتی
درگذشت خاله گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده 

 برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه خداوند خواستاریم.

شهریاری ، محمدی ، دانش

وقف ، چشمه همیشه جاری
مرکز معاینه فنی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 

واقع در بلوار خلیج فارس در راستای اهداف خیرخواهانه واقفین 
محترم قصد دارد به منظور قدردانی از زحمات دست اندرکاران 
 محیط زیست استان در پایداری و پاکیزگی هوای شهر در روز

 چهارشنبه 95/10/29 مقارن با روز هوای پاک معاینه فنی خودروهای سبک 
را حداکثر با 25 درصد تخفیف برای عموم همشهریان عزیز انجام دهد.

جنـاب آقـای بهـاری
معاون محترم تشریفات ،روابط عمومی و اموربین الملل دفتر استاندار

 و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
با ابراز شعف از این انتصاب خجسته، با برخورداری از تجارب سال ها حضور فعال در سنگرهای فرهنگی مزید بر حسن اخالق و تدبیر فاخر 

قطعا در روان سازی امور مردم و تحکیم تعامل فی مابین عناصر جامعه هدف در حوزه و حدود مسئولیت منشا اثر ات خیرخواهید بود
توفیق خدمت بر شما مدیرگران مهر مبارک باد.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی










