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سرمقاله

حکایت همچنان باقیست
* هرم پور

روزی که پرونده بانک ها در روزنامه باز شد، دقیقًا 
می دانستم و پیش بینی می کردم که علیرغم همه 
حقی که به جانب مردم و سرمایه گذاران است؛ 
اما بانک ها طلبکار خواهند شد و مردم، بدهکار، 
و آن وسط، مسئولین با صحبت هایی که گاهی به 
خواندن و شنیدنشان باید خندید، سر و ته ماجرا را 

به هم خواهند آورد. ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

شرط بانک ها برای 
بخشودگی مانده جرایم 
تاخیر تادیه تسهیالت معوق
 دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان بیانیه ای

تادیه  تاخیر  جرائم  تمام  مانده  بخشودگی  درباره 
تسهیالت معوق ابالغ کرد ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

القورات، شاخنات، درخش 
و درمیان  مناطق در اولویت 
برنامه دهکده دارویی استان

به گفته رئیس جهاد دانشگاهی استان، دهکده 
متناسب  را  استان  مناطق  تمام  دارویی  گیاهان 
بینی  شده، تحت  پیش  فعالیت های مختلف  با 
پوشش قرار می دهد و  فاز دوم دهکده گیاهان 
دارویی تا پایان اردیبهشت ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

 ارسال بیش از 400 طرح برای 
جشنواره المان نوروزی بیرجند
صفحه ۷

سخنگوی دستگاه قضا : 
پرونده ای به سنگینی تخلفات

صندوق فرهنگیان ندیده ام

رئیس سازمان انرژی اتمی : 
نمی خواهیم شاهد بر هم خوردن

برجام باشیم، اما برای آن روز آماده ایم

مشاور فرمانده سپاه : 
آقای  مطهری که سخن از موقع شناسی

می زند زمان جنگ کجا بود ؟

کاظمی ، وزیر سابق رفاه :
احمدی نژاد می خواست با

»َکل َکل کردن« با هاشمی،مهم شود
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را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

سود های بانکی 
سد راه تولید استان

بررسی نقش موسسات مالی در صنعت خراسان جنوبی ؛

 امکان الزام بانک های خصوصی برای هزینه منابع در استان وجود ندارد !

ورودی های بی صاحب مرکز استان در ایام سفرهای نوروزی / صفحه ۷

 آنچنان که کارشناسان می گویند، از مهم ترین ماموریت هاي بانک ها در وضع فعلي کمک به رونق تولید و اشتغال است و عملکرد مطلوب 
 بانک ها در پرداخت تسهیالت به بنگاه هاي اقتصادي، بدون شک موجب تقویت تولید و اشتغال و در نهایت افزایش سطح رضایت مندي

مردم خواهد شد. اما در عمل، به نظر می رسد این نظر چیزی در حد آرمان باشد. چرا که بررسی روند فعالیت بانک ها حداقل در 3 دهه 
اخیر موید چنین انتظاری نیست و برعکس گویا بانک ها در نقطه مقابل تولید ایستاده اند. حداقل در خراسان جنوبی این موضوع با چشم 
غیر مسلح قابل رویت است. یک شهروند در گفتگو با آوا عنوان می کند: دولت بارها از اصالح ساختاري بانک ها سخن گفته اما متاسفانه 

هیچ کاري در این زمینه انجام نشده است. وی مشکل اصلي بانک ها را  ... ) مشروح گزارش در صفحه 3 (
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دهگردشی فرماندار و نماینده مجلس
از سه روستای شهرستان بیرجند
صفحه ۷

خانواده محترم وحیدنیا 
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 شادروان حاج عباسعلی وحیدنیا
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات 

و برای بازماندگان صبر جزیل آرزو می نماییم. 

خانواده های هاتف وفامیل وابسته

با تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 شادروان سید محمد موسوی
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 شرکت فرمودند به اطالع می رساند: جلسه ترحیمی به مناسبت 
سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز دوشنبه 95/۱۱/4 

از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: موسوی ، گلگون و سیمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری مهربان و دلسوز 

مرحومه حاجیه طیبه ملک )گمنام(
 )همسر مرحوم حاج عباسعلی جاهد(

 را به اطالع می رساند: مراسم خاکسپاری آن مرحومه امروز دوشنبه95/۱۱/4 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
از محل غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می شود، حضور شما سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده جاهد

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه کربالئیه کبری کارگر
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/۱۱/4 از ساعت ۱4:30 الی ۱5:30 در محل

 مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح 
آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: کارگر، سبزبان و سایر فامیل وابسته

خانواده محترم وحیدنیا
کالمی نمی یابیم که تسلی بخش دل غمدیده 
شما باشد، وجودش پر افتخار بود و نبودش 

دلتنگی؛ از پیشگاه خداوند آرامش ابدی
 عموی مهربان مان

 و صبر و شکیبایی سیاه پوشان را 
مسئلت می نماییم.

خانواده های: سرباز، سلیمانی 
یعقوبی

جناب آقای حاج محمد رضا کارگر
مدیر عامل محترم تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

 سوگ فقدان خواهر گرامی تان صبری الهی را می طلبد. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی 
و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 ضمناً مراسم ترحیم آن مرحومه امروز دوشنبه 95/۱۱/4 از ساعت ۱4:30 الی ۱5:30 در محل مسجد امام حسین )ع( بیرجند برگزار می گردد.

شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

جناب آقای حاج محمد رضا کارگر
رئیس محترم هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی بیرجند

 مصیبت درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

ضمناً مراسم سوم آن مرحومه امروز دوشنبه 95/۱۱/4 از ساعت ۱4:30 الی ۱5:30 در محل مسجد امام حسین )ع( بیرجند برگزار می گردد.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی بیرجند

اعــزام هیئت تجاری 
ویژه اصناف و فعاالن اقتصادی 

نمایشگاه صنایع غذایی
 و خدمات هتل داری

 و رستوران داری
 گلفود دبی20۱7

تاریخ اعزام:
8 لغایت ۱2 اسفند ماه ۱395

آخرین مهلت ثبت نام:
۱0بهمن95 

برای کسب اطالعات بیشتر 
با شماره های:

 05۶-3240059۱-4 
تماس حاصل فرمایید.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن 
و کشاورزی بیرجند

با تشکر از همه عزیزانی که در مراسم تشییع 

شادروان حاج عباسعلی وحید نیا 
شرکت نمودند به اطالع می رساند: جلسه سوم آن روانشاد امروز دوشنبه 

95/۱۱/4 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
 )خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های وحیدنیا و سایر فامیل وابسته 

پکیج شوفاژ دیواری  جنرال
محصول مشترک ایران و ایتالیا

تلفن فروش: 3242484۱ -09۱5۱۶392۶2
نقد و اقساط
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 بیمه تکمیلی مستمری بگیران تأمین اجتماعی تمدید شد 

عصراعتبار-با دستور اداری مشترک بین حوزه های فنی و درآمد و اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان و عمر 
مستمری بگیران این سازمان از آذر ٩۵تا آبان سال ٩٦ تمدید شد. مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و مستمری بگیران بازمانده 
به همراه همسر یا همسران دائم و درصورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان، جزو مشمولین این قرارداد هستند.

جزئیات و نحوه پرداخت عیدی کارگران

با  مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار 
تشریح نحوه پرداخت عیدی برای گروههای مختلف 
کارگری گفت: حداقل عیدی کارگران یک میلیون 
و ٦۲۴هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳٦هزار 
تومان خواهد بود.طبق قانون، عیدی امسال کارگران 
این  که  به شرطی  البته  است؛  کار  روز  معادل ٦0 

میزان از ۳ برابر پایه حقوق بیشتر نشود.

توزیع گوشت گرم دولتی در بازار 

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام با 
بیان اینکه توزیع گوشت گرم در بازار ادامه دارد، گفت: 
تولیدات  محل  از  بازار  در  شده  عرضه  گوشت های 
داخلی است. وی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی 
توزیع  بازار  در  مرغوب  گوسفندی  گوشت  دام  امور 
می کند، اضافه کرد: محصولی که در حال حاضر در 
بازار توزیع می شود از محل تولیدات داخلی است و ما 
در آینده در این زمینه واردات نیز انجام خواهیم داد. 
عرضه گوشت دولتی به بازار در حدود ۳ هفته ای که 
آغاز شده، عالوه بر کنترل روند افزایش نرخ، قیمت 

گوشت را حدود ۲ هزارتومان هم کاهش داده است.

افزایش قیمت مرغ از اواسط بهمن ماه

در  ماهی  و  پرنده  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
بازار  در  مرغ  قیمت  افزایش  بینی  پیش  توضیح 
گفت: پیش بینی می شود قیمت مرغ از 10 تا پایان 
افزایش  این  علت  و  شود  روبرو  افزایش  با  بهمن 
جوجه کشی  و  مرغدارای های  کردن  خالی  قیمت 
است،  ایام  این  در  و عرضه  عید  ایام  برای  جدید 
که با این اوصاف در این ایام با کاهش عرضه و 
افزایش قیمت در بازار روبرو خواهیم بود که مجددا 
در اسفند عرضه به روال عادی باز خواهد گشت. 

ضرورت تولید انبوه خودروهای گازسوز

رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت گفت: 
صنعت خودروسازی کشور باید به سمت تولید انبوه 
مصرف  افزود:  کند.وی  حرکت  گازسوز  خودروهای 
به شدت  در کشور  فرسوده  های  کامیون  سوخت 
شده  محیطی  زیست  آالیندگی  سبب  و  بوده  باال 
است.کشور ما از گاز طبیعی فراوان برخوردار است 
و باید صنعت خودروسازی را به سمت تولید انبوه 

خودروهای گاز هدایت کرد.

توضیح شرکت گاز: قیمت گاز در ماه های سرد 
تصاعدی محاسبه می شود

حمیدرضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره چرایی افزایش 
قیمت گازها در ماه های اخیر، گفت: در ۴ ماه 
تصاعدی  طور  به  گاز  قیمت  سال،  سرد  فصل 
روش  همین  هم  امسال  و  شود  می  محاسبه 
مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی ندارد. 
وی با تکذیب تغییر در روش محاسبه قیمت گاز 
خانگی، افزود: قیمت  گاز در 8 ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای 
هر مترمکعب 1۵00 ریال و ثابت است.وی گفت: در روش پلکانی، برای 
نمونه به ازای مصرف 100 مترمکعب گاز 1۲0 هزار ریال گازبها محاسبه 
می شود که هم اکنون با ثابت شدن قیمت 1۵00 ریال به ازای هر متر 

مکعب گاز، این رقم در تابستان به 1۵0 هزار ریال می رسد.

148مرکز تشخیص و درمان سرطان 
درکشورساخته می شود

محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 1۴8 مرکز تشخیص 
و  غربالگری  برای  سرطان  اولیه  درمان  و 
شناسایی افراد مبتال به این بیماری و 1۴ مرکز 
در  سرطان  درمان  پیشرفته  تخصصی  فوق 
کشور ساخته می شود.وی افزود: برای دسترسی 
عادالنه به امکانات و خدمات درمان سرطان 1۴8 
مرکز تیپ یک خدمات سرطان برای تشخیص زودهنگام و غربالگری 
بیماران ایجاد می شود که از این تعداد 1۳1 مرکز در حال ساخت است 
که ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. معاون درمان وزیر بهداشت 
افزود: برای زیرساخت های حوزه سرطان، در ۵۲ مرکز شیمی درمانی، 

800 تخت شیمی درمانی سرپایی ایجاد شده است.

 10 در  مي گوید:  خودرو  سیاست گذاري  شوراي  سخنگوي 
انواع  دستگاه   ۴٦۲ هزارو   ۷٩ و  میلیون  یک  امسال  ماهه 
در  که  شد  تولید  کشور  داخلي  خودروسازان  توسط  خودرو 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳8 درصد افزایش یافته 
است.به گفته امیرحسین قناتي، در بخش تولید خودروهاي 
سواري با رشدي ۴0 درصدي مواجه بودیم که این رشد البته 
میني  وانت،  مثل  خودرو  انواع  تولید  بخش هاي  سایر  در 

بوس، اتوبوس و کامیون هم دیده مي شود.
سال  پایان  تا  یابد  ادامه  افزایشي  روند  این  اگر  افزود:  وی 
دستگاه  هزار   ۳00 و  میلیون  یک  به  خودرو  تولید  میزان 

که  گفته  اتومبیل  نمایشگاه داران  اتحادیه  رییس  مي رسد. 
طي روزهاي اخیر شاهد کاهش ۴00 هزار توماني پژو ۴0۵ 
مدل GLX در بازار بودیم، به طوري که در حال حاضر این 
خودرو با قیمت ۲٩ میلیون و ٦00 هزار تومان به مشتریان 
توماني  هزار   ٦00 کاهش  به  اشاره  با  او  مي شود.  عرضه 
این   « کرده:  اضافه  بازار  در   SLX مدل   ۴0۵ پژو  قیمت 
خودرو هم اکنون با قیمت ۳۲ میلیون و ۲00 هزار تومان در 

بازار خرید و فروش مي شود. «
 ۵00 کاهش  بازار  در  نیز   SE سمند  قیمت  او  گفته  به   
قیمت  با  حاضر  حال  در  و  کرده  تجربه  را  توماني  هزار 

۲8/۵ میلیون تومان معامله مي شود. موتمني با بیان اینکه 
هزار   100 و  میلیون   ۳1 به  بازار  در   EF٧ سمند  قیمت 
تومان رسیده است، گفت: در حال حاضر پژو ۲0٦ تیپ دو 
با قیمت ۳۲ میلیون و 800 هزار تومان و پژو ۲0٦ تیپ ۵ 
با قیمت ۳۷ میلیون و 800 هزار تومان به مشتریان عرضه 
مي شود. وي همچنین قیمت تندر ٩0 اتوماتیک را در بازار 
تومان عنوان کرد و گفت: قیمت  میلیون و ۳00 هزار   ۴8
دنا نیز طي روزهاي اخیر با کاهش 800 هزار توماني به ۴۴ 
میلیون و ۲00 هزار تومان رسیده که دلیل این افت قیمت، 

بهبود عرضه این خودرو از سوي ایران خودرو بوده است.

ارزانی خودرو در راه است؟

مشاغل  از  حمایت  کل  مدیر  اعتبار-  عصر 
کارفرمایان  از  کار  وزارت  بیکاری  بیمه  و 
خود  کار  نیروهای  بیمه  ضمن  تا  خواست 
حق بیمه بیکاری سه درصدی آنها را برای 
اراده  و  میل  بدون  که  ایامی  در  استفاده 
اظهار  یاوری  بپردازند.کریم  می شوند  بیکار 
کرد: کارگران بیکار شده پالسکو در اولویت 
معرفی برای اشتغال قرار می گیرند و مقرری 
بیمه بیکاری آنها با معرفی واحدهای تعاون، 

شود.وی  می  انجام  اجتماعی  رفاه  و  کار 
افزود: حسب دستور وزیر ، کارگران مشمول 
قانون کار و تامین اجتماعی که در ساختمان 
زمان  سریع ترین  در  بودند،  شاغل  پالسکو 
»مقرری  حمایت  و  پوشش  تحت  ممکن 
مقام  می گیرند.این  قرار  بیکاری«  بیمه 
صورتی  در  کرد:  تاکید  کار  وزارت  مسئول 
ساختمان  شده  بیمه  کارگران  سابقه  که 
پالسکو حتی از ٦ ماه هم کمتر باشد مطابق 

مزایای  از  سابقه،  ماه   ٦ دارای  کارگران 
استفاده  بیکاری  بیمه  مقرری  دریافت 
خواهند کرد.یاوری افزود: واحدهای تعاون، 
خارج  تهران،  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
آماده  اداری  وقت  غیر  در  حتی  و  نوبت  از 
پالسکو  ساختمان  کارگران  به  پاسخگویی 
هستند. مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری از کارفرمایان و کارآفرینان خواست 
حق  خود،  کاری  نیروی  کردن  بیمه  ضمن 

 ۳ آن  مبلغ  که  را  کارگران  بیکاری  بیمه 
برای   را  آنها است  به  درصد مبالغ پرداختی 
برای استفاده در ایامی که کارگر بدون میل 
و اراده از کار بیکار می شوند، پرداخت کنند. 
علت  به  که  شدگانی  بیمه  شد:  متذکر  وی 
جنگ  زلزله،  مثل  غیرمترقبه  حوادث  بروز 
معرفی  با  شوند  می  بیکار  سوزی  آتش  و 
از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  واحدهای 

»مقرری بیمه بیکاری« استفاده می کنند.

پرداخت سه درصد حق بیمه بیکاری کارگران توسط کارفرمایان 

70درصدمعامالت مسکن تایک دهه آینده با
 فضای مجازی انجام می شود

حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران امالک کشور پیش بینی کرد، با توجه 
مجازی،۷0  فضای  از  مردم  استفاده  گسترش  به 
درصد معامالت بخش مسکن تا یک دهه آینده از 
طریق این فضا انجام شود.وی با بیان اینکه نمی توان 
از استفاده مردم از فضاهای مجازی جلوگیری کرد، 
واقعیت  یک  عنوان  به  را  مساله  این  باید  افزود: 
ضروری بپذیریم و از این ظرفیت ها در جهت رونق کسب و کار صنوف 
مختلف از جمله مشاوران امالک استفاده کنیم.وی با بیان اینکه بیش از ٦۵0 
هزار نفر در دفاتر مشاوران امالک در کشور به صورت مستقیم مشغول کار 
هستند، گفت: با احتساب خانواده های آنها در مجموع بیش از ۲میلیون و ۴00 

هزار نفر در سطح کشور در داخل این صنف قراردارند.
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سرمقاله

حکایت همچنان باقیست

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( کارگر و کارفرما، سرمایه 
گذار و سرمایه پذیر، می دانندکه این سالها خراسان 
جنوبی رکود قابل تأمل و در عین حال مشکوکی را 
تجربه می کند که در همه سالهای پس از استان 
شدنش تقریباً خاص و بی نظیر است و  این در 
حالیست که بانک ها و مؤسساتی که می توانند 
در این تنگنا حلقه نجاتی برای این غریِق دریای 
کشتی  روی  دهند،  نجاتش  و  بیندازند  مشکالت 
سرمایه های مردمی، سر بر بالین سودهای کالن 

آن به خواب رفته اند. 
اکنون انگار وجدان بیداری نه در بانک ها و نه در 
 برخی از مسؤوالِن نامسؤول استان پیدا نمی شود 
گذاری  سرمایه  برای  و  کند  عبور  شعارها  از  که 
ایجاد  و  کار  و  کسب  رونق  و  صنعت  تولید،  در 
اشتغال گام مؤثری بردارد. در این میان منتظریم 

چه اتفاقی بیفتد؟
ها  بانک  نام  به  اقتصادی  بنگاههای  با  مردم 
سرمایه  حفظ  و  امانتداری  شعار  که  مواجهند 
مردم  نام  به  عماًل  اما  دهند؛  می  سر  را  هایشان 
بزرگ و  رانت خواران  و  به کام جیره خواران  و  
نیمه کوچک؛ هر ماه میلیاردها ریال وام فروریخته 
بانک ها  به جیب  بیشتر  با سودهای  تا  می شود 
برگردد، بدون اینکه اشتغالی ایجاد شود، کارگاه یا 
کارخانه تولیدی احداث شود، بیکاری ها کمتر شود 
یا سرمایه گذاری در طرحی مناسب با بازدهی باال 
انجام گیرد. به مرور، مردم اعتمادشان را به بانک 
ها و مؤسسات مالی و اعتباری از دست خواهند داد 
و موج ورشکستگی های بزرگ آغاز خواهند شد. 

از سوی دیگر رکود استان در حوزه تولید،  صنعت 
پرسود  بازار  سوی  به  را  شهروندان  اشتغال،  و 
وخاکستری  سیاه  دربازارهای  غیررسمی  تبادالت 
رکود  با  بازارها  این  قطعاً  که  داد  خواهد  سوق 
حاکم بر حوزه خرید و فروش زمین و مسکن و 
امالک،  مجدداً به سمت و سوی مشاغل کاذب 
سوق پیدا خواهد کرد که در میان مدت، شاکله ی 
اقتصادهای ُخرد استانی را از هم فروخواهد پاشید. 
باشد  پاسخگوی مردمی  باید  این میان کسی  در 
که برای سرمایه هایشان به یکی از امنای حوزه 
اند و حاال  اطمینان کرده  یعنی »بانک«  اقتصاد، 
می بیند نه تنها این امانت به درستی و در مجرای 
بلکه  شود  نمی  داری  امانت  و  نگهداری  صحیح 
بر  تیشه  بودن،  ربوی  شائبه  و  دغدغه  و  منت  با 
لقمه های  و  مردم  دیانت  و  استان  اقتصاد  ریشه 
افزایش بیکاری و  حاللشان زده و محملی برای 

رکود اقتصادی شده است. 
کسی باید پاسخگوی تولید کننده ای باشد که پس 
ازدریافت وام، چند برابر آن را باید پرداخت کند و 
در نهایت از نیمه راه تالشش را رها کرده و ناامید 
به حاشیه برود. کسی باید پاسخگوی رسانه هایی 
 باشد که سؤالهای متعددشان در هزار توی بی خیالی

مسؤوالن گم شده  و این سؤالشان بی پاسخ مانده 
که چرا دست مجموعه های دولتی، حتی دست 
هر  در  دولت  عالی  نماینده  عنوان  به  استانداری 
جز  جوابی   که  باشد  بسته  و  کوتاه  آنقدر  استان 
پاسخ های نامربوط به این شرایط نداشته باشند و 
یا از زیر بار پاسخ شانه خالی کنند و حتی مسؤوالن 
بومی که باید دلسوزتر باشند، هوشمندانه و زیرکانه 
بر خالف رویه های معمول و حتی بر خالف رویه 

سلسله مراتبشان، به دفاع از بانک ها بپردازند؟!! 
مخاطبین  عنوان  به  مردم  و  رسانه  عنوان  به  ما 
ما، این هوشمندی و زیرکی را رصد می کنند و 
آوای خراسان جنوبی  روزنامه  آن هستند.  متوجه 
احترامی که به تالش ها  و نقش  علیرغم همه 
اقتصادی  رونق  از  بخشی  در  ها  بانک  مؤثر 
از  سپاس  علیرغم  و  است  قائل  استان  محدود 
ارائه  خصوص  در  بانکی  های  مجموعه  برخی 
به  بنا  اما   زمینه،  این  در  هایی  پاسخ  و  گزارش 
در  داشته،  مردم  با  اول  روز  از همان  که  تعهدی 
از  کننده  قانع  های  پاسخ  وصول  عدم  صورت 
به  دارد  قصد  اندرکار  دست  های  بانک  طرف 
 انتشار اسامی بانک هایی که به نوعی امانت داری

نکرده اند و سرمایه مردم استان را در جایی دیگر 
و در خارج از  استان به کاری گماشته اند منتشر 
نماید. فرایند و قانون و ساز و کار های عملیاتی 
و  درهم  و  نامناسب  آنقدر  ما  کشور  در  ها  بانک 
پیچیده و نامطبوع است که  نوشتن از چند بانک 
با ظرفیت ها و فعالیت های محدودشان  استانی 
مخاطبین  اما  کند،  عوض  را  شرایط  نتواند  شاید 
روزنامه را با طرف حسابهایشان و با هزاران مطالبه 
ای که در خصوص نقش بانک ها در سدسازی در 
و  تأمل  به  اندکی  اند  داشته  استان  توسعه  مقابل 

دقت عمیق تر خواهد نشاند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره 0٩۳0۴٩۴۳8۳1 ارسال فرمایید(

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

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش گستر متحد جنوب بارثاوا
)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملی 10360055051

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
در تاریخ 95/11/16 ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت به کدپستی 9719137633 برگزار 

می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:  افزایش سرمایه

تخریب ساختمان
  تخریب ساختمان با کارگر 

خاک برداری با بیل مکانیکی  
دستمزد ضایعات ساختمانی 

 با 15سال سابقه کاری
  09158653240- حسینی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

درب اتوماتیک سید: 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 

09155614880 -09303107002

توسط بسیج اصناف بیرجند با همکاری اتاق اصناف
 و سازمان تبلیغات شهرستان بیرجند

زمان: امروز دوشنبه 95/11/4 ساعت 8 صبح - سالن جلسات
 اداره کل تبلیغات اسالمی - مقابل پارک توحید

 بسیج اصناف و بازاریان شهرستان بیرجند

برگزاری دوره شهید عراقی
 ویژه روسای اتحادیه ها و اعضای هیئت مدیره 

  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   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

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

تاالر پذیرایــی درویش 

لولـه بازکنـی  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

نقاشی ساختمان :
 پالستیک  - اکرولیک  روغنی  به همراه طراحی 

دیوار با رنگ   09159617909   تنگلی

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه* 4 بهمن 1395 * شماره 3704

توزیع 1896 وسیله گرمایشی بین نیازمندان درمیان
  

با توزیع 1896 وسیله گرمایشی  امام خمینی)ره( درمیان گفت: این وسایل گرمایشی  امداد  صدا و سیما- مدیرکمیته 
بین نیازمندان درمیاناولویت مناطق محروم در بخش های قهستان، مرکزی و گزیک توزیع شد.آقای بصیری پور ارزش 

با سالم بنیاد شهید محترم آخه تو این کسادی چراغ های گرمایشی را 227 میلیون و 520 هزار تومان اعالم کرد. 
بازار مسکن کی میاد زمین متری 2میلیون تومان 

بخرد که مدام مزایده برگزار می کنید .
0915...742
جناب حضرات روحانی فرموده اند هرکس اثرات 
برجام را نمی بیند عینک بزند در حالی که عینک 
برای دیدن اجسام ریز است و اثرات برجام آنقدر 
درشت است که نیاز به عینک ندارد.البته برای بنده 
که از دیدن گذشته و به مرحله لمسی رسیده است 
چون مدت دو ماه است آب منزلم بابت بی پولی 
قطع شده و باید یک تومان بابت دفع فاضالب 
انقالب  از  ندارم.قبل  بدهم که  پول  نشده  وصل 
باطل می کرد را  نماز  لباس   یک نخ غصبی در 
تأمین  برای  هم  کشتی  ریسمان  که  حاال  ولی 
حقوق های نجومی مبطل کننده نماز برای دولت 
محترم نیست !! خودروی ال 90 را که درسال 91 
به 14 تومان خریدم درشهریور92 به 18 تومان 
 ) درصد   300( تومان   42 به  حاال  که  فروختم 
رسیده و بنده دو سال است موتور سوارم که آن را 
نیز از خوشحالی برجام و ورود هواپیمای برجامی 

برای تک چرخ زدن در 60 سالگی خریده ام
0915...639
شماره  در  که  عزیزی  شهروند  حرف  تکمیل  در 
گذشته به اعالن تقابل دو گروه سیاسی توسط یکی 
از بزرگان استان اشاره کرده بود باید بگویم مثل 
 اینکه در کشور ما فقط سیاسیون ) فرقی نمی کند
های حرف  ضد  بر  اند  گرفته  یاد   ) طرفی   کدام 
کردن  قطبی  دو  به  اقدام  و  کنند  عمل  رهبری 
مردم  عزیز  دوست  شما  نظر  به   . نمایند  جامعه 
نمی فهمند که هیاهو های این عزیز بزرگوار که 
آخرت خودش را به مسائل سیاسی بچه گانه به 
 قیمت مفت خوش آمد عده ای محدود می فروشد
برای مردم قدمی برداشته نمی شود و فقط برای 

نوکری اربابان سیاسی خود حرف می زند
910 ... 039
از  که  اونایی  گفتن  که  عزیزی  اون  خدمت 
دلواپسان انتقاد می کنند تو این دولت سود زیادی 
نصیبشون شده , خواستم بگم زمانی که شما سود 
زیادی نصیبتون می شد و سرمایه های مملکت 

و پول نفت داشت به هدر میرفت کجا بودین؟
0915...517
از  تا  سه  مسلم  ظلم  مورد  استاندارچون  آقای 
ادارات دولتی قرار گرفته ام که آثار آن مشهود و 
قابل بررسی است.لذا دو خواسته قانونی دارم اول 
 بررسی موضوع در محل و دوم  ارجاع زیان دیده ها
در ابتدا به مرکز کشور چون در بیرجند مدیران با 
هم تعارف دارند.حتی گروه محترم بازرسی مستقر 
آنها  از  خیری  هستند  بومی  چون  استانداری  در 
اکنون اعالم می کنم  از  نیست.بنده  برای مردم 
ندارم.شما  استان  به کارایی داخل  اعتقادی  هیچ 
را به خدا مردم را الکی عالف نکنید.بعد از عرضه 
خواهم  اعالم  را  نتیجه  مرکز  به  خود  مشکالت 
نمود چون صددرصد افراد مراجعه کننده به تهران 
آنها که وضع مالی خوب  البته  نتیجه می گیرند 
وام  و  قرض  مجبورند  هم  ضعیف  افراد  و  دارند 

بگیرند چون گرفتن حق راه سومی ندارد.
0915...639
با عرض سالم خدمت خدمتگزاران کمیته امداد 
افراد  به  چگونه  وام  هزار  ونه  بیست  این  امام 
پرداخت شده بنده حقیر چند دفعه مراجعه کردم 
فرمودند اعتبار نیست یا شما شرایط دریافت وام 
ندارید ازخوانندگان آوا ازسال 88 لطفا چاپ کنید.
0937...833
روشنایی  لطفا  برق.  اداره  محترم  مسئوول 
مدرس 28و30و32 رو بررسی کنید واقعا وسط 

ظلماته.ممنون کوچه 
0915...704
سالم بخاطر جان برکفان آتش نشانی وحمایت 
از تولیدات ایرانی نزدیک عیدی خواهش میکنم 

با خرید داخل این عزیزان را یاری کنن  
0915...896
با سالم و عرض خسته نباشید تشکری می کنم 
از آتش نشانان غیور جان بر کف بیرجند . ما را 

هم در غمتان شریک بدانید... 
0915...939
مهر  مسکن  وام  اقساط  شده  سال  سه  مدت 
اطفا  سیستم  و  آسانسور  از  ولی  میکنم  پرداخت 
حریق خبری نیست درساختمان 8 واحدی ما اگر 
پاسخگوست؟چرانظارتی  کسی  چه  بیفته  اتفاقی 

صورت نمیگیرد؟
0915...494
اعضای شورای شهر بعد از گذشت چهارسال با 
چه  باشند  جوابگو  می بایست  قرار  قول  همه  آن 
کرده اند؟ وضعیت خیابان عدل! صنوف آالینده با 
سرمایه حدود سه میلیاردی که از کسبه گرفته اند!! 
آسفالت معابر! تعریض خیابانهای مدرس،طالقانی 

ارتش،جمهوری!! و...
0933...648
سایت  ریخته  بهم  و  نابسامان  وضعیت  از  سالم 
کویرتایر انتهای بلوار میالد که از نبود فضای سبز 
، نبود درخت ، نشست پیاده روها ، فضاهای خاکی 
جوی های آب خطرناک و مملو از آشغال و هزاران 

مشکل دیگر خواهشمندیم یه گزارش تهیه کنید.
0915...236
فرماندار بیرجند بعد از دوسال از خدمت و نزدیک 
حل  در  چون  امید  و  تدبیر  دولت  سال  چهار 
مشکالت روستاها کاری انجام نداده اند مشکالت 
و کم کاریهای خود را به مدیران دولت قبل در دهه 
گذشته نسبت ندهند کاری  انجام دهید قول و قرار 

وعده سر خرمن به روستائیان ندهید.
0915...645

سود بانک ؛ سد تولید استان
مهم  از  گویند،  می  کارشناسان  که  آنچنان   
فعلي  در وضع  بانک ها  ماموریت هاي  ترین 
کمک به رونق تولید و اشتغال است و عملکرد 
به  تسهیالت  پرداخت  در  ها  بانک  مطلوب 
موجب  شک  بدون  اقتصادي،  هاي  بنگاه 
افزایش  نهایت  در  و  اشتغال  و  تولید  تقویت 
سطح رضایت مندي مردم خواهد شد. اما در 
عمل، به نظر می رسد این نظر چیزی در حد 
آرمان باشد. چرا که بررسی روند فعالیت بانک 
ها حداقل در 3 دهه اخیر موید چنین انتظاری 
نقطه  در  ها  بانک  گویا  برعکس  و  نیست 
خراسان  در  حداقل  اند.  ایستاده  تولید  مقابل 
قابل  مسلح  غیر  با چشم  موضوع  این  جنوبی 

رویت است.

مردم ناخواسته رباخوار شده اند
با آوا عنوان می  نیز در گفتگو  یک شهروند 
کند: دولت بارها از اصالح ساختاري بانک ها 
این  در  کاري  هیچ  متاسفانه  اما  گفته  سخن 
اصلي  مشکل  وی  است.  نشده  انجام  زمینه 
گوید:  و می  داند  ربا خواري مي  را  ها  بانک 
که  است  شده  کوتاهي  زمینه  این  در  آنقدر 

مردم ناخواسته رباخوار شده اند.

بانک باید امانتداري کند نه اینکه 
خودش اقتصاد کشور را به هم بریزد

را  مردم  پول  تمام  ها  بانک  گوید:  مي  وي 
تولید  از  اینکه  جاي  به  اما  اند  کرده  جذب 
خود  در  سود  جذب  باعث  کنند،  حمایت 
بیرجندي  شهروند  این  است.  شده  ها  بانک 
به مسئله خارج کردن پول استان توسط بانک 
ها اشاره کرده و مي گوید: بانک هایي مانند 
خارج  استان  از  را  خود  سرمایه  میزان  بانک 
در  کافي  نظارت  نبود  از  نشان  این  و  کردند 
بانک  دهد:  مي  ادامه  وي  است.  زمینه  این 
اقتصاد  خودش  اینکه  نه  کند  امانتداري  باید 

کشور را به هم بریزد.

وام باالي 9 درصد
 توجیه اقتصادي ندارد

بازده،  زود  هاي  بنگاه  اعتبارات  محل  از 
وام  تومان  میلیون   800 و  حدود4میلیارد 
گرفتم و بعد از پنج سال، بیش از 12میلیارد و 
فعال  یک  کردم.  پرداخت  تومان  700میلیون 
می  ما  به  مطلب  این  بیان  با  استان  صنعت 
گوید: همان میزان پول را هم در نوبت های 
کار  میانه  در  و  کار  اول  را  مقداری  متعدد، 
داشتیم  وام  مابقی  دریافت  به  نیاز  شدیدا  که 
ندادند و پولی نرسید. او که دل پری از بانک 
ها دارد می افزاید: تا گرفتار تورم شده و ضرر  
زیادي به ما وارد شد. به گفته این صنعتگر به 
هیچ وجه وام باالي 9 درصد توجیه اقتصادي 
ندارد، مگر چقدر سود عاید سرمایه گذار مي 
از  بیش  هاي  سود  واقع  در  بخواهد  که  شود 

30 درصد بپردازد؟

درشهرهاي دیگر بانک ها به دنبال 
سرمایه گذار هستند اما اینجا . . .

یکي از کارخانه داران منطقه ویژه اقتصادي 
دنبال  به  است  روز  پانزده  اینکه  بیان  با 
مي  ادامه  هستم،  کوچک  وام  یک  گرفتن  
سرمایه  براي  دانستم  مي  اول  از  اگر  دهد: 
وجود  مشکل  اینقدر  استان  این  در  گذاري 
گذاري  سرمایه  مشهد  در  اینجا  بجاي  دارد، 

اینکه درکالن شهرها  بیان  با  مي کردم. وي 
تا  آیند  مي  کننده  تولید  دنبال  به  ها  بانک 
کند: مي  نشان  خاطر  بدهند،  وام  او   به 

این  دنبال  مشهد  مثل  شهري  در  ها  بانک 
واحدهاي  به  تسهیالت  دادن  با  تا  هستند 
پیدا  افزایش  بانک  حساب  گردش  صنعتي، 
جذب در  استان  هاي  بانک  متاسفانه   کند.اما 
 سرمایه گذاري بسیار متفاوت عمل مي کنند.

 همکاري ویژه ؛ نیاز منطقه ي ویژه

منطقه  گذراي  سرمایه  و  اقتصادي  معاون 
اینکه  بر  تاکید  با  هم  استان  اقتصادي  ویژه 
گذاران  سرمایه  هاي  درخواست  از  یکي 
گرفتن تسهیالت از بانک هاست، عنوان مي 
داشتیم،  بانک ها  با  کند: در گفتگئوهایی که 

پیشنهاد  بار  دو  حتي  و  نشد  چنداني  حمایت 
بانک ها هم  با کمیسون  اي  برگزاري جلسه 
به نتیجه اي نرسید. حسین زارعي تاکید کرد 
به همراهي بانک ها با منطقه ویژه اقتصادي 
کار  این  استان  در  متاسفانه  که  داریم،  نیاز 
براي  اي  ویژه  تسهیالت  و  نشده  انجام 

سرمایه گذاران درنظر نگرفته اند.

سهم 11 درصدی بخش کشاورزی
 از تسهیالت بانکها 

کشاورزي  جهاد  گذاري  سرمایه  امور  مدیر 
ماده  اجرایي  دستورالعمل  به  اشاره  با  استان 
بر  بیان مي کند:  تولید،  قانون رفع موانع   47
است  مکلف  عامل  بانک  قانون  این  اساس 
حداقل معادل سهم بخش کشاورزي از تولید 
ناخالص داخلي به قیمتهاي جاري، از مجموع 
به  را  سال  هر  در  خود  اعطایي  تسهیالت 
بخش کشاورزي پرداخت کند.به گفته بهدانی 
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، بانک 
تولید  آمار  آخرین  اساس  بر  مرکزي هر سال 
تسهیالت  به  مربوط  سهم  ملي،  ناخالص 
را  جاري  هاي  قیمت  به  کشاورزي  بخش 
اساس بر  که  کند  مي  ابالغ  عامل  بانک   به 

 آخرین آمار  تولید ناخالص ملي، سهم بخش 
کشاورزي در اقتصاد کشور 11,6 درصد است، 
حداقل  مکلفند  ها  بانک  کند:  مي  تصریح 
به  را  خود  تسهیالت  از  مقدار  این  معادل 

بخش کشاورزي اعطا کنند.

215 طرح کشاورزی 
در نوبت تسهیالت بانکی

کشاورزي  جهاد  گذاري  سرمایه  امور  مدیر 
از  هرساله  همچنین  دهد:  مي  ادامه  استان 
هاي  بانک  به  استاني  و  ملي  اعتبارات  محل 
که  شود  مي  داده  تخصیص  اعتباراتي  عامل 
بانک ها ملزم هستند این اعتبارات را به تولید 
نمایند.   پرداخت  کشاورزي  بخش  کنندگان 
 بهداني با بیان اینکه میزان همکاري بانک ها 
خاطرنشان  است،  متفاوت  سازمان  این  با 
مانند  بانکها  برخي  با  همکاري  کند:  مي 
تعاون  توسعه  بانک،  ،پست  کشاورزي  بانک 

و سپه خوب است. وي با بیان اینکه تاکنون 
از محل اعتبارات سال 1394 به تعداد 1358 
بالغ بر 251 میلیارد ریال پرداخت شده  طرح 
است،اضافه مي کند: 215 طرح به مبلغ 130 
حال  در  که  است  شده  مصوب  ریال  میلیارد 

پرداخت مي باشد.

براي استفاده از بهره بانکي مردم 
را وادار به سپرده گذاري مي کنند

کارمند  که  اقتصادي  کارشناس  گفته  به 
کم  با  است  هم  دولتي  هاي  بانک  از  یکي 
شدن ارزش پول و رکودي که درکشور حاکم 
است و به ویژه محرومیتي که در استان وجود 
دارد مردم را به سپرده گذاري در موسسه ها 
کنند  استفاده  بانکي  بهره  از  تا  کند  وادار مي 

و بیشتراین پول ها از استان خارج مي شود.

شوراي هماهنگي بانک ها حق 
هیچگونه دخالت و نظارت ندارد

بانک  بر  نظارت  درباره  پاسخي  یافتن  براي 
با  هماهنگي  دبیرشوراي  جواب  دنبال  به  ها، 
بیش  اینکه  بیان  با  دهباشي  رفتیم.  ها  بانک 
مي  فعالیت  استان  در  بانک  و  38موسسه  از 
کنند که فقط 18بانک عضواین شورا هستند، 
عنوان مي کند: این شورا فقط مشکالت بین 
را بررسي مي کند و حق هیچ دخالت  بانکي 

و نظارت بر دیگر بانک ها ندارد. وي با اشاره 
دار مجوز  هاي  بانک  از  بسیاری  اینکه   به 

ما  افزاید:  مي  نیستند،  شورا  این  عضو  هم   
 هیچ ابزار قانوني براي عضو کردن بانک هاي 
با  هماهنگي  شوراي  دبیر  نداریم.  مجوزدار 
مبني  سوالي  به  پاسخ  در  استان  هاي  بانک 
براینکه ایا سپرده هاي مردم استان در داخل 
نه ؟عنوان  یا  استان سرمایه گذاري مي شود 
اطالع  بي  موضوع  این  از  من  کند:  مي 
طرف  از  هایي  شاخص  ساله  هر  اما  هستم 
 بانک مرکزي به بانک هاي دولتي مي دهند

به  تسهیالت  در  ملي  بانک  مثال  عنوان  به 
ازدواج  و  ،بهزیستي  امداد  کمیته   ، صنعت 

تسهیالت ارائه مي دهد.

پرداخت تسهیالت در استان

 بیش از توان بانک های دولتی

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری با بیان اینکه بانک های

سایر  در  گذاری  سرمایه  در خصوص  استان   
مدیریت  و  نیستند  گیرنده  تصمیم  ها،  استان 
بر اساس سیاستها و  آنها  منابع و هزینه کرد 
 برنامه های بانک در سطوح باال انجام می شود

نشان می کند: بحث سرمایه گذاری  ، خاطر 
نکردن بانک ها در استان حداقل درمورد بانک 
معموال  آنها  زیرا  ندارد،  مصداق  دولتی  های 
دراستان مصارف)پرداخت  منابع خود  از  بیش 
تسهیالت(دارند و در مواردی که الزم باشد از 

منابع سایر استانها نیز هزینه می شود.

ناتوانی در الزام برخی بانک های 
خصوصی برای سرمایه گذاری 

حسین موهبتی با اشاره به اینکه امکان الزام 
یک  عنوان  به  خصوصی  های  بانک  برخی 
در  منابع  کرد  هزینه  برای  دولتی  غیر  بنگاه 
استان وجود ندارد، تصریح می کند: آنها طبق 
ضوابط و آئین نامه های داخلی خود اقدام می 
به مشتریان و  باید  بانکها  اینکه  نمایند ضمن 
سپرده گذاران خود، سود تعیین شده را پرداخت 
نمایند که این موضوع مستلزم سرمایه گذاری 
های  فعالیت  در  منابع  مصرف  و  ها  بانک 

اقتصادی مناسب و سود آور است.

سود بیشتر؛ 
شرط سرمایه گذاری بانک ها

 در خراسان جنوبی
و  ها  فرصت  بودن  فراهم  داد:  ادامه  وی 
موجب  آور،  سود  گذاری  سرمایه  های  زمینه 
آنها  سرمایه گذاری بانک ها و مصرف منابع 
پاسخ  در  استاندار  مشاور  شود.  می  استان  در 
در  ها  بانک  نقش  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به 
خیر،خاطر  یا  داند  می  مثبت  را  استان  توسعه 
و  شرایط  به  موضوع  این  کند:  می  نشان 
و  شرایط  دارد.اگر  بستگی  مختلفی  عوامل 
الزم  و  مناسب  گذاری  سرمایه  های  فرصت 
حاضر  توانمند  افراد  و  باشد  فراهم  استان  در 
بانک  مشارکت  باشند)با  گذاری  سرمایه  به 
گذاری  سرمایه  توسعه  در  بانک  نقش  ها(، 

بود. موثرخواهد  استان  اقتصادی  رونق  و 
اینصورت،  درغیر  کند:  می  اضافه  موهبتی 
موجب خروج پول و منابع از استان شده و در 
نتیجه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری و توسعه 

اقتصادی استان خواهد داشت.

احداث ساختمان های بانک ها از 
محل سپرده های مشتریان نیست؟

وی در پاسخ به  اظهارات مردم مبنی بر اینکه 
های ساختمان  ساخت  جز  کاری  ها   بانک 

 ، ندارند  زمین  قیمت  دادن  افزایش  و  بلند 
باره  این  در  تواند  می  هرکسی  کرد:  عنوان 
اظهارات  این  دید  باید  اما  کند  نظر  اظهار 
مطابقت  واقعیت  با  و  بوده  کارشناسی  چقدر 
اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  دارد. 
ساختمان  احداث  اینکه  بیان  با  استانداری 
های بانک ها از محل سپرده های مشتریان 
نیست، خاطر نشان کرد: این بخش اعتبارات 
موضوع  این  اینکه  دارد ضمن  را  خود  خاص 
حداقل در این استان مربوط به سال های قبل 
تاسیس  تازه  استان  اینکه  توجه  با  که  بوده 
مناسب   ساختمان  استان،  های  بانک  و  بوده 
احداث  به  اقدام  اند،  نداشته  را  نیاز  مورد  و 
اضافه  موهبتی  اند.حسین  نموده  ساختمان 
فروش  به  اقدام  حتی  ها  بانک  اکنون  کرد: 
امالک مازاد خود می کنند. وی عنوان کرد: 
در مورد افزایش قیمت زمین توسط بانک ها 
ساز  و  ساخت  که  گذشته  های  سال  در  نیز 

قیمت  طبیعتا  داشته،  رونق  مسکن  بخش  و 
ها  بانک  و  داشته  افزایشی  روند  هم  زمین 
هم بخشی از متقاضیان ساخت بودند.لذا این 
مربوط  استان  های  بانک  به  صرفا  موضوع 
نمی شود و خیلی از مباحث و مسائل دیگر در 

این امر دخیل بوده است.

نظارت بانک مرکزی بر عملکرد 
بانکها کافی و مناسب نیست

هماهنگی  دفتر  مدیرکل  و  استاندار  مشاور 
امور اقتصادی استانداری  با بیان اینکه بیشتر 
مربوط  مرکز  در  ها  بانک  مدیریت  به  گالیه 
می شود، تصریح می کند: بانک های استان 
و  هستند  ابالغی  مقررات  و  ضوابط  مجری 
عملکرد  بر  مرکزی  بانک  نظارت  متاسفانه 
موهبتی  نیست.حسین  مناسب  و  کافی  بانکها 
استانی  مدیریت  اختیارات  که  پیشنهاد  این  با 
و شعب افزایش یابد، بر کاهش زمان بررسی 
در  تسهیالت  متقاضیان  پرونده  تکمیل  و 
تسریع  افزاید:  می  و  کند  تاکید می  ها  بانک 
و تسهیل در پرداخت تسهیالت به واحد های 
کار  دستور  در  نیز  گذاران  سرمایه  و  تولیدی 

بانک ها قرار بگیرد.

صرف نظر از مزایده اموال واحدهای 
تولیدی ، اهرمی برای حفظ اشتغال

همکاری  نیازمند   را  تسهیالت  اخذ  وی 
و  وثایق  پذیرش  در  ها  بانک  مساعدت  و 
ضمانتهای مورد نیاز می داند و می گوید:  نیاز 
مشارکت و سرمایه گذاری بانکها و موسسات 
اولویت دار و مهم  در طرح ها و پروژه های 
استان نیز باید مورد توجه واقع شود. مدیرکل 
یاد  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر 
آور می شود: به منظور حفظ اشتغال واحدهای 
فعال، حتی االمکان از صدور اجرائیه و مزایده 
بنگاه و اموال و تجهیزات آن خودداری گردد.

بانک ها،سرمایه گذاران را 
شریک واقعی خود بدانند

و  کنترل  بر   تاکید  ضمن  استاندار  مشاور 
اجرای  و  تسهیالت  پرداخت  روند  بر  نظارت 
کند:  می  اظهار  گذاری  سرمایه  های  طرح 
اساس  بر  تسهیالت  بازپرداخت  مدت  و  مبلغ 
نوع طرح و کارشناسی و منطقی تعیین شود تا 
موجب مشکل وتاخیر در بازپرداخت تسهیالت 
سخنانش  پایان  در  موهبتی  حسین  نگردد. 
و  گذاران  سرمایه  ها،  بانک  کند:  می  تاکید 
تسهیالت  آنها  به  که  اقتصادی  های  بنگاه 
واقعی  عنوان شریک  به  را  کنند  می  پرداخت 

خود در نظر بگیرند.
دهها  شنودها،  و  گفت  این  همه  میان  در 
که ماند  می  باقی  همچنان  دیگر  سؤال 

رکود  نشده  حل  معمای  کلید  آن  به  پاسخ 
عملکرد با  آن  ارتباط  و  استان  اقتصادی 

نظارتی  های  اهرم  چرا  بانکهاست.اینکه 
زمینه در  بانکها  عملکرد  خصوص  در 
؟ نیست  قوی  استانی  های  گذاری   سرمایه 
شدت به  زمینه  این  در  قانون  چرا  اینکه 

برای  متعددی  های  فرار  راه  و  دارد  ضعف 
چرا اینکه  است؟  گذاشته  باقی  ها  بانک 

از  مرتبط  مسؤولین  و  ها  بانک  واقعًا 
طفره  دقیق  و  شفاف  های  پاسخ   دادن 
می روند؟ و اینکه آیا مردم با چنین رویکردی، در 
سالهای آینده اعتمادی به سیستم بانکی که می 
باید با سرمایه گذاری هایش آینده همین مردم و

فرزندانشان را در حوزه اشتغال، تولید، صنعت 
داشت؟ خواهند  کند،  تضمین  بیشتر  رفاِه  و 

نقش موسسه های مالی در صنعت خراسان جنوبی
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب 
ساختمان به نشانی بیرجند، خیابان طالقانی، نبش خیابان مفتح، روبروی بیمارستان 
امام رضا )ع( دارای پالک ثبتی شماره 1170 فرعی از یک اصلی بخش دو بیرجند 
ملکی آقای سید علی حسینی فرزند سید حسن به شماره ملی 0650134787 که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت 84417 صفحه 322 دفتر جلد 524 امالک بیرجند به نام 
وی صادر و تسلیم گردیده، محدود به حدود اربعه ذیل: شماالً به طول 10 متر درب و 
دیواریست به خیابان طالقانی شرقاً به طول 20 متر دیوار به دیوار پالک 1168 فرعی 
جنوباً یک به طول 2 متر دیواریست به پالک 1169 فرعی دو به طول 8 متر دیواریست 
به پالک 1176 فرعی غرباً به طول 20 متر درب و دیواریست به خیابان مفتح و فاقد 
حقوق ارتفاقی می باشد که برابر سند رهنی شماره 24289 مورخ 91/11/1 دفترخانه 
7 بیرجند در قبال مبلغ 13.000.000.000 ریال بدهی نامبرده فوق در رهن موسسه 
در حال تصفیه تعاونی اعتبار صالحین شعبه بیرجند ثبت شده به شماره 12162 تهران 
قرار گرفته است و به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون و راهن موسسه مذکور 

با وکالت بانک آینده مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده 
سند تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای 
تحت کالسه 9400651 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 10 روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی 
خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است بنا به درخواست بستانکار و 
پس از طی تشریفات قانونی بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه 
و ساختمان، ششدانگ ملک مورد رهن با عرصه ای به مساحت 200 مترمربع و اعیان 
احداثی مشتمل بر سه طبقه در زیر زمین و همکف و طبقه اول می باشد و برابر اعالم 
شهرداری متراژ 60/29 مترمربع آن در مسیر تعریض قرار داشته و مساحت عرصه پس 
از کسر عقب نشینی 139/71 مترمربع می باشد ملک موصوف برابر طرح مصوب کاربری 
مسکونی دارد و در حال حاضر دارای مجوز یک واحد تجاری در زیر زمین و یک واحد 
تجاری در همکف و سه واحد دفتر کار در طبقه اول می باشد. نوع سازه ساختمان نیم 
اسکلت و سقف ضربی بوده و طبقه همکف دارای دیوارپوش، کف سنگ گرانیت و سقف 
کاذب و در زیر زمین و طبقه اول فاقد موارد مزبور می باشد. نمای ساختمان سنگ و در 

حال حاضر طبقه همکف در رهن و اجاره شرکت بیمه کارآفرین و زیر زمین در تصرف 
بانک پاسارگاد قرار دارد. دارای سه امتیاز برق و یک امتیاز آب و یک اشتراک گاز شهری 
به مبلغ 25.300.000.000 ریال ارزیابی که به علت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت 
قانونی قطعیت یافته و حسب تقاضای مرتهن در روز یکشنبه مورخ 95/12/01 از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا 
از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده 
فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. برابر استعالم به عمل آمده 
و جوابیه واصله مازاد اول پالک فوق به موجب نامه شماره 139204908026000206 
مورخ 92/03/18 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال باقیمانده طلب آقای سید حمید یوسفیان و مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار 
ریال حقوق دولتی متعلقه موضوع پرونده کالسه 920001 بازداشت می باشد و همچنین 
مازاد دوم مورد رهن به موجب نامه شماره 139404908026000854 مورخ 94/8/24 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ پانزده میلیارد ریال طلب موسسه اعتباری 
در حال انحالل صالحین شعبه بیرجند و حق االجرای متعلقه بازداشت گردیده است که 

در صورت انجام مزایده و فروش ملک از محل مازاد حاصله به 
ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. برابر گواهی بستانکار طی نامه 
وارده به شماره 95002322 مورخ 95/5/14 مورد مزایده فاقد 
بیمه نامه رسمی می باشد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- 
آیین نامه اجرا وصول خواهد شد و سایر هزینه های مربوط به 

آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد. هرگاه متعهد قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش 
نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1395/11/04     
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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بَِچه َچُغوک َمَدِر ُخور جیک جیک یاد ِمِده : بچه گنجشک مادرش را جیک جیک یاد می دهد. نصیحت کردن فرزند به والدین.

با  بابا  بَزی)بازی(  با  ریش  بابا  َهم  بَزی: در مورد کسی گفته میشود که بخواهد با مقدسات دین یا با شخص بزرگی شوخی کند.

یادداشت طنز

وقتی بنزین گران می شود ...

سال  چند  فرهنگ- 
پیش، قیمت یک لیتر 
 ۸۰ کشور  در  بنزین 
ولی  بود  ناقابل  تومان 
می گفتند:  ها  بعضی 
گرانفروشی  دولت 
می کند و بنزین برای دولت، لیتری ۲۵ تومان 
تمام می شود! حاال با همت بسیاری از عزیزان، 
بنزین گران و گران تر هم شد ولی بازهم بعضی 
ها ناراحت هستند که بنزین باید بیشتر از این 
حرف ها به مردم فروخته شود تا خدای ناکرده 
سرمایه های مملکت حیف و میل نشود ! این 
وسط مردم هاج و واج مانده اند که کدام حرف 
درست است؟! ولی اگر بنزین لیتری n تومان 
هم بشود، مردم مصرف می کنند و شکر می کنند 
و قدر زحمات مسئوالن را می دانند! این گران 
شدن بنزین و کارت بنزین و ... ، بی تاثیر هم 
نبوده و کمی تا قسمتی فرهنگ زندگی مردم را 
تغییر داده است ! برای مثال قدیم، مهریه را بر 
اساس سکه بهار آزادی تعیین می کردند اما در 
این سال ها بعضی ها که سرشان توی حساب 
است، مهریه شان را بنزین تعیین می کنند مثاًل 
۱۰۰۰۰۰ لیتر بنزین.  با افزایش قیمتی که بنزین 
دارد، مسلماً مهریه بنزین بیشتر از مهریه های بر 
اساس طال و سکه، سود دارد! اما کارکرد بنزین 
و داشتن بنزین ارزان در کارت، می تواند مورد 
استفاده در زمینه های مختلف قرار گیرد! مثاًل 
سنجش  مراحل  در  بنزین  کارت  از  می توان 
را  او  و  کرد  استفاده  مقابل  طرف  راستگویی 
برای زندگی آزمایش کرد. مثاًل اگه کسی گفت: 
دوستت دارم و می خواهی امتحانش کنی ... بهش 
بنزین  تازه   . بگو: کارت سوختت رو میدی؟« 
وقتی ارزان بود، قاچاق هم می شد. آن زمان در 
کشورهای همسایه بنزین گران بود و در کشور ما 
ارزان؛ برای همین هم زندگی قاچاقچیان محترم 
از راه خروج غیر قانونی بنزین می گذشت؛ اما با 
گرانی بنزین، در رحمت بر روی آنها بسته شد و 
با افزایش قیمت بنزین، ممکن است روزی قضیه 
برعکس شود  ! یعنی قاچاقچیان محترم از خارج از 
کشور بنزین وارد کنند و باز هم کار و کاسبی شان 
رونق پیدا کنند! امیدوارم همه  موفق باشیم ... !

رستوران ...

رفیق  تا  آسمونی- سه 
رستوران  میرن  هم  با 
قرون  یه  بدون  ولی 
پول. هر کدوم یه جایی 
میشینن و یه دل سیر 
غذا میخورن و اولی میره 

پای صندوق و میگه: ممنون غذای خوبی بود این 
بقیه پول مارو بدین بریم. صندوقدار: کدوم بقیه؟ 
شما که پولی ندادی. مرد: یعنی چی آقا خودت 
گفتی االن خورد ندارم بعد از صرف غذا بهتون 
میدم، تا اینکه دومی پا میشه و رو به صندوقدار 
میگه: آقا راست میگن دیگه، منم شاهدم وقتی 
من میزمو داشتم حساب می کردم یادمه که بهش 
گفتین بقیه پولتونو بعداً میدم. صندوقداره از کوره 
در رفت و گفت: شما چی میگی ، شما هم حساب 
دیدن  که  میگرفت  باال  داشت  بحث  نکردی! 
سومی نشسته وسط سالن و داد میزنه و میگه: 
با این اوضاع حتما میخواد بگه منم پولی ندادم.

تشویش اذهان - عكس از امیر ناصري رادقاب عکس کاریکاتور بهروز فیروزی

دل نوشته های جالب پشت ماشین

* آب رادیاتور ماشین بخور محتاج نامردان نباش!
* آدم دیوانه را بنگی بس است 
خانه پرشیشه را سنگی بس است!

* اتوبوس من غصه نخور
منم یه روز بزرگ میشم ! ) ژیان (

* اگر از عشقت نکنم گریه و زاری 
به جهنم که مرا دوستم نداری !

* اگه ا... کند یاری چه اف باشد چه سوسماری !
* اگر خواهی بمیری بی بهانه 
بخور ماست و خیار و هندوانه !

* ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم 
تو عشق گل داری، من عشق گل اندامی !

* ای روزگار با ما شدی ناسازگار!
* بپر باال که گیرت نمیاد !

* باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم 
من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم!

* بحث۳۰ یا۳۰ ممنوع !
* تا جام اجل نکردم نوش 
هرگز نکنم تو را فراموش !

* تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی 
تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان!

* تاکسی نارنجی از من نرنجی!
* تجربه نام مستعاری است 
که بر خطاهای خود میگذاریم!

* جون من داداش یه خورده یواش!
* جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی 

چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟!
* داداش مرگ من یواش 

امان از دست گلگیر ساز و نقاش!
* درخت مکر زن صد ریشه دارد 

فلک از دست زن اندیشه دارد!
* در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای

 سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای !
* دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی 
دل ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهی !
* دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ 
ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ !

* دو دو تا هفتا. کی به کیه!
* رخش بی قرار !

* رفیق بی کلک مادر !
* زندگی بدون عشق 

مانند شلوار بدون کش هست !
* ژیان عشقت مرا بیچاره بنمود 

ز شهر و خانه ام آواره بنمود !
* شب و روز رانندگی در جاده ها کار من است 

از خطر باکی ندارم چون خدا یار من است !
* کوه از باال نشینی رتبه ای پیدا نکرد 

جاده از افتادگی از کوه باال میرود !
* گاز دادن نشد مردی 

عشق آن است که بر گردی !
* گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند 

طبیبان جملگی خلق را رنجور میخواهند !
تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم 

بنازم مطربان را که خلق را مسرور میخواهند !
* گلگیرم ولی گل نمیگیرم !

* الستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن
* شتاب مکن، مقصد نهایی خاك است

* رادیاتور عشق من از بهر تو، آمد به جوش
گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

* تو هم قشنگی
* کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت

* داداش مرگ من یواش
* یا اقدس، یا هیچکس

* از عشق تو لیلی ........... رفتم زیر تریلی

* قم فردا

طنز نوشته های کانال های تلگرامی

کارواش،  رفتم  دیشب  شد  خوب   .۱ ناز-  ایران 
خشکسالی داشت به کشور فشار می آورد.

ضرب  المثل  که  دستگاهی  چیست:  مایکروویو   .۲
زیبای » کاسه داغ تر از آش « را برایتان ظرف سه 

دقیقه به واقعیت بدل می کند.
۳. اونایی که میگن باالترین لذت، اس ام اس واریزه 
حتمًا تا حاال تصادف نکردن که مقصر باشن و طرف 
چیز  نکن  ناراحت  خودتو  سرت،  فدای  بگه  بهشون 

مهمی نیست و بِره.
4.  بعضیا هستن هر چقدر هم بخورند چاق نمیشن، 
میذارند  بالشت  روی  رو  سرشون  تا  هم  بعضیا 

خوابشون میگیره؛ منم حتی سرمو رو بالشت میذارم 
چاق می شم.

۵.  آخرین باری که یه جا دعوت شدم به ادامه برنامه 
بود، از طرف شبکه سه سیما.

با  بنویسه  انشاء  یه  کتابی  خواسته  داداشم  بچه   .6
موضوعی مرتبط با مرغ ها، وسطاش نوشته: مرغ ها 

هر روز صبح » تاخم « تولید می کنند.
چطوری  بقاال  این  اینکه  فکر  با  بچگیم  نصف   .7
اون همه چیپس پفکو ... خودشون نمیشینن بخورن 

گذشت.
۸. دوستم یه پسر بچه 6 ساله داره و همیشه اعتقاد 
داره که شک ندارم این آرایشگر میشه، گفتم یعنی 
گوش  همه  حرف  به  نه،  میگه  داره؟  عالقه  اینقدر 

میده ولی کاری که دوست داره رو انجام میده.
9. طرف برای سرشماری اومده در خونمون،زنگ زده 
منم در رو باز کردم. میگه خب شما چون در رو باز 

کردی پس شاغلی دیگه !
۱۰. االن شما بری یه فالفل بگیری به جای باقی 

پول بهت مقاله ISI میدن.
اما  بود  ۱۱. مکانیزم دفاعی بچه های زمان ما گریه 
عوض  رو  وای فای  رمز  بزنی  حرف  کلمه  یه  االن 

می کنه.

مضرات مصرف ژلوفن :

درد معده، افسردگی و اختالالت پوستی

تبیان- یک روز کارمند پستي که به نامه هایي که 
آدرس نامعلوم دارند رسیدگي مي کرد، متوجه نامه 
نوشته  لرزان  خطي  با  آن  پاکت  روي  که  شد  اي 

شده بود: نامه اي به خدا !
و  کرده  باز  را  نامه  است  بهتر  کرد  فکر  خودش  با 

بخواند. در نامه این طور نوشته شده بود:
خداي عزیزم پیر زني هشتاد و سه ساله هستم که 
زندگي ام با حقوق نا چیز باز نشستگي مي گذرد. روز 
گذشته در حالی که به خانه بر می گشتم یک نفر 

کیف مرا که صد دالر در آن بود دزدید.
مي  خرج  باید  ماه  پایان  تا  که  بود  پولي  تمام  این 
کردم. یکشنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از 
دوستانم را براي شام دعوت کرده ام، اما بدون آن 
پول چیزي نمي توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم 
تا از او پول قرض بگیرم. تو اي خداي مهربان تنها 

امید من هستي به من کمک کن ...
و  گرفت  قرار  تاثیر  تحت  خیلي  پست  اداره  کارمند 
نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد 
که همه آنها جیب خود را جستجو کردند و هر کدام 
چند دالري روي میز گذاشتند. در پایان نود و شش 

دالر جمع شد و براي پیر زن فرستادند ...
همه کارمندان اداره پست از اینکه توانسته بودند کار 

پایان  به  عید  بودند.  خوشحال  دهند،  انجام  خوبي 
رسید و چند روزي از این ماجرا گذشت، تا این که 
که  رسید  پست  اداره  به  پیرزن  آن  از  دیگري  نامه 

روي آن نوشته شده بود: نامه اي به خدا !
و  کرده  باز  را  نامه  تا  شدند  جمع  کارمندان  همه 

بخوانند. مضمون نامه چنین بود :
خداي عزیزم، چگونه مي توانم از کاري که برایم 
انجام دادي تشکر کنم. با لطف تو توانستم شامي 
با  را  خوبي  روز  و  کرده  مهیا  دوستانم  براي  عالي 
هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبي 
البته چهار دالر آن کم بود که   ... برایم فرستادي 
مطمئنم کارمندان اداره پست آن را برداشته اند ... !!

نامه پیرزن به خدا !

داده نما 

 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
شرکت حمل و نقل رخش نور 09034090411 - 09034090412

دربستی

لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به 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  

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

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 
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  ۵ روش برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران در همان هفته اول کار جدید

دوشنبه * 4 بهمن  1395 * شماره 3704

آیه روز  

اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده  اید! از رحمت خداوند نومید نشوید كه خدا همه گناهان را 
مى  آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. زمر آیه ۵۳

حدیث روز  

فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسترس خود داري و در پي آنچه تو را به طغیان وا مي دارد روز 
مي گذاري، به اندك قناعت نمیكني و از بسیار سیر نمي شوي. پیامبر اكرم )ص(

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق
چرا كه سنگ صبور است و محرم راز است

ولى بدان كه شكار عقاب خواهد شد
كبوترى كه زیادى بلند پرواز است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

از مقایسه خود با دیگران دست بردارید

زیباتر  من  خانه  از  او  خانه  نظیر  عباراتى  كاربرد 
مناسبى  روش  است  الغرتر  من  از  او  یا  است 
براى ارزیابى ارزش هاى فردى و مقایسه عادالنه 
نیست. هر شخص نقاط قوت، استعداد و تجربیات 
منحصر به فرد خود را دارد.همواره افرادى بهتر، 
ثروتمندتر و توانمندتر وجود دارند، اما نباید انرژى 

خود را با احساس غبطه هدر داد.
كنید  مقایسه  او  با  را  خود  باید  كه  كسى  تنها 
افراد  بعضى  موارد  برخى  است.  دیروزتان  خود 
تمركز  اما  هستند،  دیگران  از  تر  خوشبخت 
روى این كه چه چیز عادالنه است و چه كسى 

بیشترین شایستگى را دارد بى حاصل است.
است  ممكن  عدالتى  بى  از  شكایت  واقع  در 
این  و  بیاورند  پدید  ما  در  تلخى  احساسات 
بازدارنده مى توانند مانع بزرگى براى  احساسات 

دستیابى به نیروهاى بالقوه مان شوند.
به خاطر داشته باشید اگر شخصى آنچه را شما 
شما  كه  نیست  معنا  این  به  دارد  خواهید   مى 
الگوهاى  یابید.  دست  آن  به  توانید   نمى 
من،  شكست  اوظ-  پیروزى  از  را  تان  فكرى 
فكر  و  دهید  تغییر  من،  پیروزى  او-  پیروزى  به 
كنید وقتى یک نفر مى تواند موفق شود، دیگران 
روى  تان  انرژى  و  افكار  توانند.تمركز  مى  نیز 
كارهایى كه باید براى رسیدن به اهدافتان انجام 
دهید، باعث مى شود وقت كمترى براى نگران 
كردن خود با این قبیل حسادت ها داشته باشید.

كوركورانه رویاهاى دیگران را تعقیب نكنید.

یكي از شاگردان شیوانا همیشه روي تخته سنگي 
رو به افق مي نشست و به آسمان خیره مي شد و 
كاري نمي كرد. شیوانا وقتي متوجه بیكاري و بي 
فعالیتي او شد كنارش نشست و از او پرسید چرا 
دست به كاري نمي زند تا نتیجه اي عایدش شود 
و زندگي بهتري براي خود رقم زند. شاگرد جوان 
سري به عالمت تاسف تكان داد و گفت: »تالش 
بي فایده است استاد! به هر راهي كه فكر مي كنم 
مي بینم و مي دانم كه بي فایده است. من مي دانم 
كار درست چیست اما دست و دلم به كار نمي رود 

و هر روز هم حس و حالم بدتر مي شود!«
از جا برخاست و دستش را برشانه شاگرد  شیوانا 
جوانش كوبید و گفت: »اگر مي داني كجا بروي 
خوب برخیز و برو! اگر هم نمي داني خوب از این 
بپرس و  را  آن، جهت و سمت درست حركت  و 
بعد كه جهت را پیدا كردي آن موقع برخیز و در 
آن جهت برو! فقط برو و یكجا منشین! از یكجا 
شود.  نمي  انسان  عاید  اي  نتیجه  هیچ  نشستن 
فرقي هم نمي كند آن انسان چقدر دانش داشته 
باشد! اگر غم و اندوه داري در حین فعالیت و كار 

به آنها فكر كن!

با مهارت تمام مدارك فوق العاده و بى نقصى 
ابتكارى  كاماًل  رزومه ایى  و  مى كنید  تهیه 
براى  مرتبى  لباس  مى نمائید،  طراحى 
را  اول  رتبه  و  مى كنید  تن  بر  مصاحبه 
كسب كرده، پیشنهادات آن ها را مى پذیرید 

و سرانجام جایگاه خود را كسب مى كنید...
آغاز  كار  جالب  بخش  اكنون  تبریک! 
كار  انجام  و  آستین ها  زدن  باال  مى گردد: 
واقعى. براى حفظ تاثیر باورنكردنى بر روى 
هم تیمى هاى خود، ما از لیسا لیوایز، مبتكر 
تفكر فراتر از رهبرى، خواستیم تا روش هایى 
در  اطرافیان  دادن  قرار  تاثیر  تحت  براى  را 
هفته اول كار با ما در میان بگذارد. ۵ نكته 
كه  آماده شوید  و  بخوانید  را  زیر  فوق العاده 
رئیس و همكاران خود را در هفته اول كار 

تحت تاثیر قرار دهید.

۱. تا جایی که می توانید، بیاموزید
اول  هفته  كه  مى دهم  اطمینان  شما  به 
كارى مملو از آموزش خواهد بود، رگبارى از 

اطالعات در پیش خواهد بود. كاماًل منطقى 
مى زنید  قدم  مى دانید،  كه  همانطور  و  است 
اطالعات كسب  دارد  امكان  كه  جایى  تا  و 
كه،  مى دهد  شرح  اینچنین  لیسا  مى كنید. 
دادن  قرار  تاثیر  تحت  كلید  سریع  یادگیرى 
اطرافیان در شغل جدیداست، بنابراین سبک 
كه  نمى دانید  بیاموزید.  را  خود  یادگیرى 
یک  از  كنید؟  پردازش  را  اطالعات  چگونه 
نتایج شنیدارى،  تا  ببرید  تست آنالین بهره 
نتایج  از  دیدارى یا حركتى را بررسى كنید. 
در راستاى رسیدن به هدف خود بهره ببرید.

۲. دریابید که کجا می توانید
 سریع تر تاثیرگذار باشید

اهداف  راستاى  در  بیشتر  افكارتان  هرچه 
نشان  خاطر  لیسا  است.  بهتر  باشد،  شركت 
مى سازد كه، در طول اولین هفته بیشتر زمان 
شما صرف یادگیرى زیرو بم ها مى شود، اما 
بهره  منافع شركت  راستاى  در  آن ها  از  اگر 
ترفیع سریع شما  و  پیشرفت  از  مانع  نبرید، 

كه،  گفت  ما  به  همچنین  او  شد.  خواهد 
اگرچه ایده هاى شما درباره نحوه تاثیرتان در 
حرفه جدید فرضى است، اما باهوش باشید 
و از هفته هاى نخست براى تحقق فرضیات 
راه هاى  ترتیب  بدین  جوئید.  بهره  خود 

موفقیت شركت را كشف خواهید كرد. 

۳. حتی االمکان خود
 را به افراد متعددی معرفی کنید

مالقات  دیگران  با  كجا  در  كه  نهراسید 
یا  آبدارخانه  در  آشپزخانه،  در  مى كنید 
فقط  كه  مى كند  پیشنهاد  لیسا  آسانسور، 
اینكه من  بزنید، سالم كنید و گفتن  لبخند 
افراد  تا  كارمند جدید هستم، باعث مى شود 
متعددى نیز خودشان را به شما معرفى كنند، 
شركت  درباره  مهمى  نكات  ترتیب  بدین 
مى آموزید و در مواقع لزوم از یارى دیگران 
نه  نمودن  رفتار  دوستانه  بهره مند مى شوید. 
تنها كمک مى كند تا دیگران را تحت تاثیر 
احساس  تا  مى كند  كمک  بلكه  دهید،  قرار 

راحتى بیشترى در شركت داشته باشید.

۴. کمک بخواهید
كه  كنید  انتخاب  گروهى  هم  دو  یا  یک 
شركت  به  جدیداً  نیز  آن ها  حتى االمكان 
دیدگاه هاى  یا  توصیه ها  از  باشند،  پیوسته 
و  شوید  بهره مند  خاص  موارد  درباره  آن ها 

از آن ها نكات جدید بیاموزید. 
آن ها  به  كه  دهید  نشان  مى گوید،  لیسا 
است  ارزشمند  نظراتشان  و  دارید  اطمینان 
تا روابط دوستانه ایى را پایه ریزى كنید. این 
امر همچنان نشان مى دهد كه خود را وقف 

شغل جدید نموده اید.

۵. از شرکت خارج شوید
موجب  هستید  جدید  كارمند  شما  اینكه 
نمى شود تا تصور كنید كه به میز خود زنجیر 
همگروهى ها  به  است،  معتقد  لیسا  شده اید. 
شركت  از  خارج  را  نهار  كه  كنید  پیشنهاد 
آن ها  با  را  خوشى  ساعات  و  كنید،  صرف 

والیبال  همكاران  برخى  با  یا  كنید،  سپرى 
بازى كنید. خروج از محیط كار ادارى نه تنها 
همكاران  به  را  شما  شخصیت  جالب  جنبه 
مى شود موجب  بلكه  مى دهد،   نشان 

تا یكدیگر را بهتر بشناسید.

حرف آخر 
باشد  اى  به گونه  باید  محیط كارى شركت 
كه امكان همكارى و تعامل كارمندان وجود 
داشته باشد. تعامل و همكارى كارمندان سبب 
مى شود گام هاى كلیدى در راستاى تعالى و 
به طور غیر مستقیم  برداشته شود.  موفقیت 
این انگیزه را در كارمندان خود ایجاد كنید كه 
با همكارى یكدیگر در راستاى خالقیت بیشتر 
عمل كنند.یكى از راه هاى ساده براى كمک 
داشتن  یكدیگر  با  كارمندان  روابط  بهبود  به 
وعده هاى غذایى با هم مى باشد سعى كنید 
هاى  وعده  صرف  براى  را  مشخصى  زمان 
غذایى در نظر بگیرید تا كارمندان در كنار هم 

به صرف وعده غذایى بپردازند.

عارفانه روز

الزم نیست یكدیگر را “تحمل” كنیم،
كافیست همدیگر را “قضاوت” نكنیم.
الزم نیست دیگران را “اصالح” كنیم،

كافیست به “عیوب” خود بنگریم.

خردمند آن نیست که چون در کاری 
می افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، 

خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد.

تنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید، 
صرف نظر از اینکه کارتان چیست، این است 

که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود 
کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید

به زیبائي بیاندیش، نه براي انگیزش، 
كه در جهت تعالي. زیبائي به هر جا 
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 انسان چه طبیعي
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آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

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

فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری با تمام امکانات و قیمت 
استثنایی واقع در بیست متری اول

 معاوضه با اتومبیل 
09902242584

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

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
091۵9634038 -091۵۵6429۵9
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

کافی شاپ دارک واقع در خیابان غفاری 
 به فروش و یا اجاره داده می شود.
09153354751- 32233559

واگذاری روسری سرا واقع در 
خیابان معلم با موقعیت عالی به دلیل 

مهاجرت     09158670718

ترجمه انواع متون عمومی و 

تخصصی در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

توسط کارشناس ارشد زبان

خریدار و فروشنده انواع فرش های ماشینی دست دوم09304447249
بیرجند- خیابان نرجس بین 5 و 3  / 32311017 - 09153613797 علی زارع

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    091۵6666607

کار خوب اتفاقی نیست

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم. 09159632924 - امیرآبادی زاده

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

09153613243 - شریفی

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

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

تجربه کنید.   09158668002

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

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
 بین مدرس

به ازای خرید هر باطری 49-47
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 
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بسکتبال با ویلچر ایران در آزمونی جدید

بسکتبال با ویلچر ایران برای نخستین بار در رده سنی زیر 23 
سال به میدان می رود تا بخت خود برای کسب سهمیه جهان 
بیازماید.بسکتبال با ویلچر ایران بعد از محرومیت 4 ساله فعالیت 
خود را مجددا از سال 2012 در رده سنی جوانان و بزرگساالن 
آغاز کرد. فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن امسال برای 
نخستین بار تیم زیر 23 سال بسکتبال با ویلچر را تشکیل داد 
تا در رقابت انتخابی جهان در قاره آسیا و اقیانوسیه شرکت کند.

فوتبال جام جهانی کوچک/ ایران چهاردهم شد

جهانی  جام  های  رقابت  در  ایران  سال   17 زیر  فوتبال  تیم 
کوچک در روسیه با کسب عنوان چهاردهم به کار خود پایان 
نوجوانان کشورمان در آخرین دیدار خود در  فوتبال  تیم  داد. 
کسب  برای  روسیه  کوچک  جهانی  جام  المللی  بین  تورنمنت 
مقام سیزدهم تا چهاردهم مقابل تیم زیر 18 سال لتونی رفت و 
در نهایت این بازی را با نتیجه سه بر یک واگذار کرد و به مقام 
چهاردهم رسید. تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله گروهی 
این مسابقات به مصاف تیم های زنیت سن پترزبورگ، اسلوونی 
و مولداوی رفت و با کسب چهار امتیاز به عنوان تیم سوم گروه 

در مرحله حذفی با تیم های آذربایجان و هند مسابقه داد.

هفته سوم مسابقات فوتسال لیگ دسته اول استان برگزار شد

در هفته سوم مسابقات فوتسال لیگ دسته اول استان 25 گل 
از خط دروازه ها گذشت.مجموعه آموزشی مفید فردوس در یک 
دیدار پرگل میزبان خود خانه کارگر طبس را با نتیجه پر گل 7 
به 1  شکست داد.در فردوس تیم دانشگاه علمی کاربردی بشرویه 
6 به 2 کاوش بتن فردوس را مغلوب کرد.در سالن پهنایی قاین 
هم تیم شهید صحتی 5 بر 4 ازسد تیم شرکت حمل ونقل طالی 
دانشگاه  تیم  هفته  این  رقابتهای  پایان  گذشت.در  طبس  کویر 

علمی کاربردی بشرویه با 7 امتیاز در صدر گروه قرار دارد.

تیم ملی فوتبال بانوان ایران با ویتنام، میانمار، سوریه
 و سنگاپور همگروه شد

قرعه کشی مرحله مقدماتی فوتبال جام ملت های 2018 بانوان 
و  سوریه  میانمار،  ویتنام،  با  ایران  ملی  تیم  و  شد  برگزار  آسیا 
پایتخت  امان  سنگاپور همگروه شد.مراسم قرعه کشی،در شهر 
کشور اردن و با حضور 21 تیم برگزار شد و در نهایت تیم ها 
تیمی(  پنج  گروه  و سه  تیمی  گروه شش  )یک  گروه  در چهار 
قرار گرفتند.سه تیم نخست دوره قبلی رقابت های قهرمانی آسیا 
)چین، ژاپن و استرالیا( به صورت مستقیم راهی مرحله نهایی جام 

ملت های آسیا شدند و در مقدماتی حضور ندارند.

برای صبحانه آب گوجه فرنگی بنوشید

خواص  فرنگی  گوجه  های  دانه 
نیز  دلیل  همین  به  و  دارند  ضدانعقادی 
می  رگ ها  در  خون  جریان  بهبود  باعث 
بی  خواص  از  مندی  بهره  برای  شوند. 
مدت  به  توانید  می  فرنگی  گوجه  نظیر 
چند دقیقه یک برش گوجه فرنگی را به 
واریس ها و رگ های  طور موضعی روی 

احساس  که  زمانی  دهید.  قرار  عنکبوتی 
با  را  پوستتان  داشتید  یا خارش  سوزش 
آب سرد شستشو دهید. عالوه بر این الزم 
است که روزتان را با نوشیدن یک لیوان 
آب گوجه فرنگی طبیعی و خانگی شروع 
کنید. هیچ چیز مانند این نوشیدنی نمی 
تواند جریان خون را تحریک و فعال کند. 

خواص دارویی و درمانی نعناع

1-برای سوء هاضمه میتوان از عرق نعنا یا 
دمکرده ی نعنا بعد از غذا استفاده کرد2-
برای جلوگیری از شپش، موهای خود را 
نعنا  بشویید3-دمکرده  نعنا  جوشانده  با 
کند4-برای  می  طبیعی  را  خون  غلظت 
بسیار  نعنا  و  پنیر  و  نان  اعصاب،  تقویت 
موثر است5-جهت درمان درد گوش آب 

نعنا را با عسل مخلوط کرده، پنبه ای را 
به آن آغشته کرده، در آن بگذارید6-برای 
ضماد  بصورت  و  کوبیده  را  نعنا  بواسیر 
رفع  در   ، نعنا  برگ  بگذارید7-جویدن 
سکسکه موثّر است8-کسانی که کلسترول 
از دمکرده ی  و عصرها  از غذا  بعد  دارند 
چای نعنا به مدت دو هفته در ماه بنوشند.

با مصرف »بروکلی« پیر نشوید

سولفورافان  بنام  ای  ماده  دارای  بروکلی 
است که تعداد، اندازه و تکثیر تومورهای 
کاهش  چشمگیری  نحو  به  را  سرطانی 
سرطان  به  ابتال  از  بروکلی  می دهد.کلم 
روده  معده،  سینه،  سرطان  خصوص  به 
بزرگ، رکتوم و ریه ها در انسان پیشگیری 
می کند.بروکلی دارای مقادیر زیادی فیبر، 

و   C ویتامین   ،  A ویتامین  کاروتنوئید، 
ویتامین K می باشد که باعث پیشگیری از 
سرطان معده و روده می شود.این گیاه  به 
 ،C دلیل دارا بودن مقادیر باالی ویتامین
فیبر و بتاکاروتن یک آنتی اکسیدان قوی 
است که از اثرات مخرب رادیکال های آزاد 

در بدن پیشگیری می کند.

چند توصیه برای بهبود جریان خون در پاها

ساق  پشت  و  پاها  شب  و  صبح  روز  هر 
پایتان را آب سرد بگیرید. با این کار باعث 
تسریع جریان خون می شوید. برای بهبود 
از  نواحی خودداری  این  جریان خون در 
بی تحرکی و خانه نشینی است. عالوه بر 
این الزم است که در حین خوابیدن در 
وضعیتی باشید که پاهایتان اندکی بلندتر 

قرار گیرد. اگر در محل کارتان ساعت ها 
روی صندلی می نشینید هر از گاهی از 
در  بدانید  باید  دهید.  تکان  را  پاهایتان 
واریس  و  رگ ها  شدید  التهاب  صورت 
باقیمانده  های متورم و دردناک تنها راه 
جراحی است.با رعایت این اصول ساده از 

بروز این اختالالت پیشگیری کرد.

بعضی از نکات مثبت پستانک برای شما و کودک 
مرگ  سندرم  خطر  :کاهش  است  زیر  موارد  شامل 
ناگهانی نوزاد : استفاده از پستانک در طول خواب شبانه 
نوزاد  ناگهانی  از سندرم مرگ  تواند  نیمروزی می  یا  و 
فرایند  این  به چگونگی  هنوز  پزشکان  کند.  جلوگیری 
پی نبرده اند اما اگر زمانی که کودک در خواب است به 
او پستانک بدهید، احتماال خطر سندرم مرگ ناگهانی 

دهید.اقناع  می  کاهش  درصد  پنجاه  از  بیش  را  نوزاد 
واکنش مکیدن : نوزادان به طور طبیعی نیاز به مکیدن 
دارند. این نیاز تا حد بسیار زیادی با مکیدن سینه مادر 
را  دهی  آرامش  می شود. خود  برطرف  شیر  یا شیشه 
کمک  کودک  به  تواند  می  پستانک   : کند  می  تقویت 

کند احساساتش را کنترل و تعدیل کند. 
در خصوص استفاده از پستانک شواهد منفی هم 

وجود دارند :سینه یا پستانک : تغذیه با شیر مادر یک 
فرآیند طبیعی است اما این مسئله به معنی آسانی این 
روند برای مادر و نوزاد نیست. اگر نوزاد از سینه شما 
تغذیه می کند، در چند هفته اول تولد نوزاد از پستانک 
از سینه  به خروج شیر  این شیوه  با  تا  نکنید  استفاده 
زمان بدهید و عالوه بر این در این مدت به یک الگوی 

مناسب تغذیه و مراقبت از کودک خواهید رسید.

پستانک ؛ آری یا نه؟!

واژگوني سواري پژو  5 مجروح برجاي گذاشت 

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک دستگاه سواري پژو 405 در نهبندان 5 
فوریت  اعالم مرکز  اظهار داشت:با  برجای گذاشت.سرهنگ حسین رضایی  مجروح 
کیلومتر25محور»نهبندان-بیرجند«بالفاصله  در  تصادف  بر  پلیسی 110مبنی  های 
مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.سرهنگ رضایی  
افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواري پژو405 
به علت نامعلومي واژگون شده است که در این سانحه،راننده و 4 نفر از سرنشینان 
مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ رضایی کارشناس پلیس 
راه علت حادثه را ناشی ازبي احتیاطي راننده سواري پژو 405 به علت رعایت نکردن 
سرعت مطمئنه اعالم کرد. وي به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و 

رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

راننده و شاگرد کامیون در دیهوک  از مرگ نجات یافتند

کنترل  هنگام  طبس،  دیهوک  راه  پلیس  ماموران 
دستگاه  یک  به  جاده،  حاشیه  در  عبوری  خودروهای 
مشکوک شدند  بود  پارک شده  زیادی  مدت  که  کامیون 
.در این حادثه راننده 30ساله و سرنشین 24 ساله در پی 
روشن کردن پیک نیک برای گرمایش، دچار گازگرفتگی 
و بیهوشی شدند.مصدومان توسط اورژانس و هالل احمر 
از  و  منتقل شدند  بیمارستان مصطفی خمینی طبس  به 
مرگ حتمی نجات یافتند.از آغاز فصل سرما تاکنون، 29 
حادثه گازگرفتگی در خراسان جنوبی رخ داده است که 

در این حوادث  3 نفر جان باختند.

روزی ده عدد فندق بخورید

با مصرف 10 دانه فندق هر  فرد می تواند 
بخش عمده ای از ویتامین E بدن خود را 
مزایای  بر  عالوه  فندق  البته  کند  تامین 
مذکور دارای کالری باالیی است و مصرف 
کننده  چاق  می تواند  آن  اندازه  از  بیش 

باشد.
قابل  فندق  روغنی،  میوه های  میان  در 

شمار  به  آن  ها  مغذی ترین  و  هضم ترین 
درصد   70 حدود  خشک  فندق  می رود. 
وزن خود مواد چربی و 15 تا 20 درصد 
فقدان  سبب  به  و  دارد  پروتئینی  مواد 
مواد هیدروکربنی، مصرف آن به مبتالیان 
دیابت توصیه می شود. افرادی که فعالیت 

فکری زیاد دارند، فندق مصرف کنند.

زندان پایان راه سارقان جیب بر در فردوس

با تالش پلیس عامالن 5 فقره جیب بري از شهروندان در فردوس  شناسایي و دستگیر 
شدند.سرهنگ محمد هوشنگي فرمانده انتظامي فردوس گفت:در پي چند فقره جیب 
بري از شهروندان در فردوس،موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس 
آگاهي قرار گرفت. وي افزود: با توجه به اهمیت موضوع تیمي از کارآگاهان پلیس 
آگاهي،مأمور رسیدگي به این پرونده شدند و با کمک تعدادي از مالباختگان چهره 
از  را شناسایي کردند.وی تصریح کرد:پس  بودند  فرضي متهمان که 2 مرد جوان 
تحقیقات میداني و گشت زني،سرانجام مأموران 2 مرد جوان حین جیب بري دستگیر  
شدند.وي بیان داشت:متهمان سابقه دار،ابتدا منکر هرگونه جرمي بودند اما با ارائه 
شواهد به 5 فقره جیب بري از شهروندان اعتراف کردند و با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني تحویل مقام قضائي و از آنجا روانه زندان شدند. 
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هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.
از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و 

دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی
 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری
 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0 شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

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

 09151615069  -  32313600    
جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1516:1520:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

الک قرمزسالم بمبئــی

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 
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امن ترین مرز جمهوری اسالمی مربوط به استان خراسان جنوبی است

تسنیم-نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: امن ترین مرز جمهوری اسالمی مربوط به خراسان جنوبی است.حجت االسالم عبادی 
به همراه فرماندار درمیان از مرز گزیک و پاسگاه های مرزی این شهرستان بازدید کرد.وی افزود: امنیت سرآمد و پیش شرط همه نعمت ها و توسعه ها 
است و بدون امنیت هیچ توسعه ای برای انسان ارزش ندارد.عبادی اضافه کرد: مرزبانان جمهوری اسالمی نقش بسیار مهم و موثری در این مقوله دارند.

دوشنبه* 4 دی 1395 * شماره 3704
7

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در 

بیانیه ای اعالم کرد

شرط بانک ها برای بخشودگی مانده 
جرایم تاخیر تا دیه تسهیالت معوق

بانک  هماهنگی  کمیسیون  دبیر  خبر-  گروه 
مانده  بخشودگی  درباره  ای  بیانیه  استان  های 
ابالغ  معوق  تسهیالت  تادیه  تاخیر  جرائم  تمام 
عنوان  بیانیه  این  متن  در  دهباشی  است.  کرده 
کرد: مدیران عامل نظام بانکی کشور در بیست و 
چهارمین جلسه مشترک، برای حمایت از تولید و 
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر، تصویب کردند که 
تمام بدهکارانی که نتوانسته اند بدهی خود را تا 15 
دی سال جاری تسویه کنند، می توانند در صورت 
از  اسفند  تا 29  متعلقه  سود  و  اصل  نقدی  واریز 
بخشودگی مانده تمام جرائم متعلقه بهره مند شوند. 
به گفته وی این فرصت تا پایان سال جاری تعیین 
شده و شامل هرگونه بدهی سررسید اعم از معوق، 

سررسید گذشته و استمهالی می گردد.

رتبه ی دانشگاه آزاد اسالمی استان در 
سطح مراکز استان ها 13 پله ارتقاء یافت

گروه خبر-دکتر علیرضا حسنی دبیر هیأت امنا و 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان با اعالم اینکه 
هشتم  و  بیست  رتبه ی  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کشور در سال 93، به رتبه پانزدهم در سال جاری 
ارتقاء یافته است گفت: این توفیق در تاریخ دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند و استان بی سابقه است. دکتر 
حسنی گفت: ارتقاء 13 پله ای دانشگاه آزاد اسالمی 
خراسان جنوبی در سطح دانشگاه های آزاد اسالمی 
مراکز استان ها کم سابقه و در تاریخچه ی دانشگاه 
آزاد اسالمی استان بی سابقه است. دکتر علیرضا 
تالش  مرهون  را  ارزشمند  توفیق  این  حسنی 
متعهدانه ی مسئوالن و همکاران دانشگاه و استعانت 
از الطاف الهی برشمرد و گفت: بر اساس آیتم های 
مختلف سنجش و ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی عملکرد سال های 94 و 95 دانشگاه 
آزاد اسالمی استان در بسیاری از زمینه ها درخشش 
و توفیقات بسیار زیادی داشته که نتیجه آن موجب 
بین  در  دانشگاه  این  ی  رتبه  ای  پله   13 ارتقاء 
دانشگاه های آزاد کشور شده است.رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان گفت: موفق شدیم با همت و 
کار مضاعف و با استعانت از الطاف الهی و اصالح 
بسیاری از روش ها و برنامه ریزی منسجم و دقیق 
و نیز مدیریت هزینه ها و بهبود مستمر روش ها و 
توسعه ی تحصیالت تکمیلی به میزان 4 برابر قبل 
و نیز خروج از حالت زیان دهی، این توفیق را به 

جامعه ی دانشگاهی تقدیم نمائیم.

کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  یاد 
شهدای آتش نشان را گرامی داشتند

غالمی-مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای  و 
شماره  ایستگاه  در  حضور  با  کارکنان  از  جمعی 
آتش نشان  شهدای  یاد  بیرجند  نشانی  آتش   5
اداره کل  و کارکنان  داشتند. مدیر کل  را گرامی 
آموزش فنی و حرفه ای با حضور در ایستگاه  شماره 
شامخ  مقام  به  بیرجند،  شهرستان  آتش نشانی   5
شهدای فداکار آتش نشان که در حادثه ساختمان 
پالسکو در مرکز شهر تهران در زیر آوار جان خود 
را از دست دادند با اهدا گل و قرائت فاتحه به مقام 

شامخ آن شهدای گران قدر ادای احترام کردند.

بهسازی مناطق دوگانه اغاز شد

بیرجند  شهرداری  عمرانی  ،معاون  مالئی-عدل 
هم نیز در گفتگو با آوا از آغاز بهسازی مناطق دوگانه 
شهر خبر داد و عنوان کرد: حدود 200میلیون تومان 
برای بهسازی پیاده روها، محل عبور معلوالن و مسیر 
راه نابینایان در پیاده روها پیش بینی شده است.وی 
در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی براینکه آیا برنامه 
ای برای پایانه ابوذر دارید؟ پاسخ داد: برای این که 
به درختانی که در ایستگاه پایانه ابوذر خسارتی وارد 
نشود برنامه ای به نام پروژه پایانه سراسری ابوذر 
تدوین شده است که از سال آینده در دستور کار 
شهرداری قرار می گیرد و محل کنار کانکس انتقال 

خون که خاکی است بهسازی خواهد شد.ُ

بهره برداری از 15 طرح خیرساز 
در دهه فجر

صدا و سیما-مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان گفت: این طرحها شامل 7 مدرسه با 
از 15 طرح خیرساز در دهه فجر30  بهره برداری 
کالس درس و زیر بنای 3 هزار و 325 متر مربع 
، 8 سالن چند منظوره با 768 متر مربع زیر بنا و 1 
مسجد با 95 متر مربع زیر بناست. محمدرضا بیکی، 
هزینه اجرای این طرحها را 4 میلیارد و 984 میلیون 
تومان اعالم کرد و افزود: از این مبلغ 3 میلیارد و 
798 میلیون تومان را خیران مدرسه ساز تامین کرده 
اند  و مابقی آن از اعتبارات دولتی هزینه شده است.

ثبت ملی آیین سنتی کشت گندم روستای آرک خوسف

 صدا و سیما-آیین سنتی کشت گندم  در    روستای آرک 
در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد. در این 
مراسم کشاورزان روستای آرک به صورت جمعی 
مراسم سنتی کشت گندم را نیمه آبان در یک قطعه 
مسئول  کنند.برآبادی  می  اجرا  کشاورزی  زمین 
حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی 
گفت: در این مراسم کشاورزان، صبح زود با ادوات 
کشاورزی، بذر مرغوب گندم و شیرینی به سمت 
زمین می روند و پس از برگزاری نماز جماعت و 
مراسم دعا، شروع به کاشت بذر گندم می کنند و 

در پایان بین کشاورزان شیرینی پخش می شود.

سفر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
به زیرکوه

عمومی  روابط  گزارش  خبر-به  گروه 
فرمانداری شهرستان زیرکوه ،  حضرت آیت ا... 
فقیه  ولی  محترم  نماینده  عبادی  علیرضا  سید 
ادامه  در  هیئتی  رأس  در  جنوبی  خراسان  در 
شهرستان  به   ، خود  استانی  درون  سفرهای 
مسئولین  گرم  کردند.استقبال  سفر  زیرکوه  
شهرستان ،حضور در گلزار شهدا، دیدار با امام 
جمعه و شرکت و سخنرانی در جلسه  با حضور 
سفر  های  برنامه  از  زیرکوه  همشهریان  پرشور 
بود. زیرکوه  شهرستان  به  فقیه  ولی  نماینده 
علیرضا  سید  ا...  آیت  حضرت  است  گفتنی 
در  استان  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  عبادی 
و  شدند  زیرکوه  شهرستان  وارد  هیئتی  رأس 
شهدای  مطهر  گلزار  مزار  در  ورود  ابتدای  در 
قراعت  با  و  یافتند  حضور  آباد  حاجی  شهر 
شهرستان  شهیدان  شامخ  مقام  به  فاتحه 
این  در  است  ذکر  به  نمودند.الزم  احترام  ادای 
جریان خانزاده فرماندار ،مهندس مصطفوی نیا 
معاون فرماندار ،بخشدارن تابعه ، امامان جمعه 
های  نیرو  تأمین،  شورای  اعضای  شهرستان، 
مدیران دستگاه  و  روحانیت  انتظامی،  و  نظامی 

های اجرایی ایشان را همراهی نمودند.

 ارسال بیش از 400 طرح 
برای جشنواره المان نوروزی بیرجند

برای  بیرجند  شهرداری  هم  امسال  کاری- 
زیبا سازی شهر جشنواره ای برگزار کرده است 
تا طراحان شهرسازی طرح های پیشنهادی خود 
را برای جشنواره ارسال کنند. مسئول زیباسازی 
طرح   400 اکنون  تا  گفت:  بیرجند  شهر 
پیشنهادی برای جشنواره  ارسال شده است که 
آن  مهلت  آینده  روز  سه  دو  طی  فراخوان  این 
به  ماه طرح ها  بهمن  پذیردو در 15  پایان می 
داوری می رود. مهندس ناصری افزود: سه نفر 
از طرف کمیته زیباسازی شهرداری برای داوری 
طرح ها انتخاب شده اند که دو نفر بیرجندی و 
خاطرنشان  بود.وی  خواهد  تهران  از  داور  یک 
کرد: براساس هزینه که شورا امسال برای المان 
ها در نظر گرفته است 200 میلیون تومان برای 
زیباسازی و المان های نوروز 96 درنظر گرفته 
شده است.وی یادآور شد: طرح های منتخب تا 
29 اسفند پس از داوری  در شهر نصب خواهند 
شد.شایان ذکر است برای  انتخاب  المان های 
و  بیرجند  فرهنگ  و  طبیعت  امسال  نوروزی 

محیط زیست بیرجند مد نظر خواهد بود.
 ) Ava.news12@gmail.com (

کودکان مهد کودک نسیم کودکانه با آتش 
نشانان ابراز همدردی کردند

کاری- کودکان یک مهد کودک و پیش دبستانی  
برای ابراز تسلیت به پرسنل آتش نشانی بیرجند و 
ابراز همدری با باز ماندگان این حادثه ساعت 10 
حضور  سجادشهر  نشانی  آتش  ایستگاه  در  دیروز 
پیدا کردند.مدیر این مهد کودک گفت: کودکان این 
مهد بعد از دیدار با مسئوالن  برای نجات  آتشن 
نشان های  زیر آوار مانده با دستهای کوچکشان 
ضمن  سازمان  رییس  مراسم  درادامه  کردند  دعا 
قدردانی از کودکان نکاتی چند در مورد این حادثه 
را مطرح کرد واز کودکان خواست که راههای مقابله 
با خطرات احتمالی را یاد بگیرندودر هنگام خطر بکار 
بندند.پونه عباس پور افزود: رییس صندوق ثامن هم 
در جمع پرسنل سازمان آتش نشانی باعرض تسلیت 
به این عزیزان از کودکان خواست تا برای نجات این 
عزیزان دعا کنند.وی ادامه داد: در این مراسم  رییس 
بهزیستی )موهبتی(و خانم خزاعی و هادوی و جمعی 

از پرسنل اورژانس اجتماعی هم همراهی کردند.
 ) Ava.news12@gmail.com (

بی اعتنایی اصناف بیرجند به دستورالعمل 
های ابالغی آتش نشانی

اتاق  رئیس  شناس  یزدان  شنبه،  جم-روز  امین 
عنوان  شهر  شورای  ی  جلسه  بیرجند،در  اصناف 
کرد:آتش نشانی تا کنون ضوابط ایمنی را برای ما 
به مدیرعامل آتش  ارسال نکرده است.وی خطاب 
نشانی بیرجند،گفت: شما شرایط ایمنی را برای ما 
ارسال کنید تا ما هم آن را به اصناف ابالغ کنیم.
آوا،  روزنامه ی  در  شنبه  روز  جلسه  خبر  درج  پیرو 
توضیحات مدیرعامل سازمان آتش نشانی در این باره 
به انضمام مدارکی مبنی بر ارسال دستورالعمل اجرایی 
موارد ایمنی مربوط به اماکن تجاری، بدستمان رسید.
میرزایی در این متن عنوان کرده است:قوانین طی نامه 
ی شماره ی 125/95/4232 و ضوابط مدنظر در نامه 
ی شماره ی125/93/3900مورخ 93/7/23 به اتاق 
اصناف اعالم و حتی این ضوابط توسط اتاق اصناف، 
به  مورخ 93/7/28  شماره ی 2620  نامه ی  طی 
واحد های صنفی زیرمجموعه ابالغ گردیده است که 
انتظار می رفت این دستورالعمل توسط اتحادیه های 
صنفی رعایت شود.ولی متاسفانه برابر بازرسی های 
کارشناسان ایمنی سازمان،این امر محقق نگردیده 
و به استناد اخطاریه های ابالغی موجود،بسیاری از 
واحد های تجاری شهر از ایمنی مطلوب برخوردار 
نمی باشد.بر همین اساس سازمان آتش نشانی برای 
برگزاری کالس های رایگان آموزشی نیز طی نامه 

جداگانه ای اعالم آمادگی کرده است.

گیاهان  دهکده  است  مدتی  حسینی- 
زمینی  در  دانشگاهی  جهاد  توسط  دارویی 
به مساحت 15 هکتار با هزینه یک میلیارد 
در  کشاورزان  از  حمایت  راستای  در  تومان 
شهر  به  نرسیده  خوسف  بیرجند-  جاده 
از  برخی  برای  است.  شده  احداث  محمدیه 
آیا  که  آمد  پیش  سوال  این  ها  استانی  هم 
و  درخش  شاخنات،  القورات،  مانند  مناطقی 
ترین  فراوان  و  بهترین  دارای  که  درمیان 

هاي  کوهپایه  در  دارویي  گیاهان  انواع 
این  اندازی  راه  امکان  نیز  هستند  سردسیر 
با  باره  همین  خیر.در  یا  دارد  وجود  دهکده 
جالل الدین صادقی، رئیس جهاد دانشگاهی 
استان گفت و گو کردیم. وی با بیان این که 
بخشی از کار دهکده گیاهان دارویی معرفی 
آموزش  و  تشویق  و  بومی  های  پتانسیل 
گیاهان  پتانسیل  دارای  مناطق  ساکنان 
با هدف  کار  این  کرد:  عنوان  است  دارویی 

توسعه کشت و بهینه سازی تولید و فرآوری 
انجام شده است که ایجاد اشتغال مولد را به 
همراه خواهد داشت. صادقی افزود: القورات، 
مناطقی  از  درمیان  و  درخش  شاخنات، 
گیاهان  دهکده  های  برنامه  در  که  هستند 
وی  گفته  دارند.به  قرار  اولویت  در  دارویی 
استان  مناطق  تمام  دارویی  گیاهان  دهکده 
پیش  مختلف  های  فعالیت  با  متناسب  را 
دهد. می  قرار  پوشش  تحت  شده،  بینی  

دهکده  دوم  فاز  به  جهاددانشگاهی  رئیس 
تا  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  دارویی  گیاهان 
می  پایان  به  آن  کار   96 اردیبهشت  پایان 
آموزشی،  ساختمان  ساخت  شامل  که  رسد 
پژوهشی، محوطه سازی بخشی از زمین 14 
هکتاری دهکده و کاشت یک هکتار دیگر 
شود. صادقی  می  دارویی   گیاهان  انواع  از 
فعال سازی بخش پشتیبانی پایان نامه های 
دانشجویان ارشد و دکترای گیاهان دارویی و 

انجام کارهای اولیه برای ایجاد شرکت تعاونی 
دانست و عنوان کرد: برای این پروژه 10 فاز 
در نظر گفته شده است.وی با بیان این که 
تومان  میلیارد   7 تا   6 پروژه  تکمیل  برای 
تاکنون  کرد:  اضافه  است  اعتبار الزم  دیگر 
محل  از  تومان  میلیارد  دو  جهاددانشگاهی 
داخلی خود هزینه کرده و هیچ گونه  منابع 
اعتبار استانی دریافت نکرده است و امید می 

رود مسئوالن مساعدت داشته باشند.

غالمی-برنامه دهگردشی فرمانداربیرجند، 
و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  باحضور 
دستگاههای  روسای  و  مجلس  در  خوسف 
مشکالت  بررسی  برای  شهرستان،  اجرایی 
سه روستای هج ونج، حصارسنگی و افکشت 
واتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم در جهت رفع 
شد.فرماندار  برگزار  روستاها  این  مشکالت 
بیرجند در جمع مردم ضمن تسلیت شهادت 
جمعی از آتش نشانان در حادثه آتش سوزی 
مجتمع پالسکو و آرزوی علو درجات، بر ایمن 
سازی و رعایت مسائل ایمنی بصورت ویژه و 
نیز اقدامات پیشگیری در جهت کاهش سوانح 
تاکید کرد.وی از عدم توجه و رسیدگی الزم 
مدیران  سوی  از  روستاها  این  مشکالت  به 
ازمردم  و  کرد  انتقاد  گذشته  دهه  در  دولتی 
نمود. عذرخواهی  ها  کوتاهی  این  بخاطر 
دولت  رویکرد   : کرد  تصریح  ناصری  علی 
تدبیر و امید خدمت رسانی به مردم مناطق 

محروم و روستائیان عزیز است و دراین راستا 
زمینه  در  بخصوص  توجهی  قابل  اقدامات 

راههای روستایی و تکمیل و بهسازی معابر 
رایگان  قیر  سهمیه  اختصاص  با  روستایی 
انجام داده است.وی اکثر مشکالت روستائیان 
به بحران کمبود  را مربوط  اخیر  در سالهای 

آب و کاهش نزوالت آسمانی دانست و افزود 
: با توجه به خشکسالی های چند ساله باید 

با تغییر نگاه به سمت صنایع دستی، مشکل 
اشتغال موجود در روستاها را مرتفع نماییم.

برای  دولت  ویژه  اهتمام  به  ناصری  علی 
رفع مشکل بیکاری اشاره کرد و اظهار کرد 

و  تولید  موانع  رفع  ستاد  تشکیل  با  دولت   :
توانست  مناسب  بانکی  تسهیالت  ارائه  با 

حل  را  تولیدکنندگان  از  بسیاری  مشکالت 
نوسازی  و  بهسازی  بیرجند  نماید.فرماندار 
را  روستاها  در  قدیمی  مسکونی  واحدهای 
مهم و ضروری عنوان کرد و بر مقاوم سازی 

حوادث  از  جلوگیری  جهت  فرسوده  بافت 
افزود : دولت در  احتمالی تاکید کرد.ناصری 
درنظر  را  قیمتی  ارزان  تسهیالت  راستا  این 
گرفته است که در اختیار متقاضیان قرار می 
از  دیگری  بخش  در  بیرجند  گیرد.فرماندار 
سخنان خود به دو انتخابات ریاست جمهوری 
در سال  روستا  و  و شوراهای اسالمی شهر 
آینده اشاره کرد و افزود : جایگاه شوراها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و این افراد 
بعنوان نمایندگان مردم و بخشی از نیروهای 
به  به دولتمردان در رسیدگی  کارامد جامعه 
مشکالت مردم و تحقق خواسته های آنان 
کمک می کنند.وی حضور مردم در صحنه 
موجب  را  انتخابات  منجمله  مختلف  های 
خاطر  و  دانست  انقالب  های  پایه  تحکیم 
نشان کرد : امیدواریم مردم باحضور فعال و 
پرشور در انتخابات آتی بار دیگر توطئه های 

دشمن را علیه نظام، خنثی نمایند.

مناطق در اولویت برنامه دهکده دارویی استان

تاکید فرماندار بر مقاوم سازی بافت فرسوده روستایی

قوسی-صبح روز گذشته مدیرکل جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی در جمع اصحاب 
رسانه از اجرای طرح خادم خبر داد. در ابتدا 
نشان  آتش  جانفشانی  به  اشاره  با  خامسان 
نیروهای  گفت:  قبل  روز  چند  حادثه  در  ها 
گذشته  روز  چند  حادثه  در  نجات  و  امداد 
تا  گذاشتند  اخالص  در کف  را  هستی خود 
از مال و جان و انسانیت دفاع بکنند. آتش 
باشند  می  ابدی  آرامش  در  قطعا  ها  نشان 

بود.  خواهند  برخوردار  الهی  نعمات  از  و 
وی در مورد طرح خادم توضیح داد: بعد از 
چندین ماه کار کارشناسی و اجرای پایلوت 
اجرا  طرح  این  است  قرار  گذشته،  سال  در 
در  آماده  “خانواده  خادم خالصه شده  شود. 
آموزش  مبنای  بر  است و طرح  مخاطرات” 
از  بعد  کرد:  اضافه  خامسان  شود.  می  اجرا 
هر حادثه ای اولین آدم هایی که در نزدیکی 
تغییر  برای  را  طالیی  زمان  هستند،  حادثه 
سرنوشت حادثه دیده در اختیار دارند و الزاما 
اقداماتی که انجام میدهند، ویژه و نیازمند به 
تیم تخصصی نیست. در این طرح به دنبال 
و  امدادگر”  یک  خانواده،  “هر  شعار  تحقق 
ایجاد یک جنبش در بین مردم هستیم. بدنه 
بدون  که  است  داوطلبانی  شامل  طرح  این 
تالش  جامعه  سالمت  برای  چشمداشت 

به دوره  ماه های قبل مربیان  از  می کنند. 
از  خادم  طرح  و  شدند  اعزام  کشوری  های 
و در 5 شهرستان  بهمن در 12 مرحله  ماه 
قاین  و  نهبندان  طبس،  فردوس،  بیرجند، 
اجرا می شود. مدیرکل هالل احمر تصریح 
کرد: در این طرح به 2300 خانوار با جمعیت 
11هزار نفر مراجعه خواهیم کرد و به صورت 
چهره به چهره آموزش هایی خواهیم داد. به 
منظور ارزیابی، قبل از آموزش میزان آگاهی 
خانواده ها را بررسی می کنیم و این کار در 
گرفت.  خواهد  انجام  هم  ها  آموزش  پایان 
داوطلب  مربی   2 خانوار،   100 هر  ازای  به 
انتخاب شده اند که تقریبا در کل استان 46 
 1400 سال  تا  است  قرار  بود.  خواهند  نفر 
تمام خانوارهای ایرانی از آموزش های طرح 

خادم بهره مند شوند. 

آمار حوادث 10 ماه گذشته

جمعیت  مدیرکل  خامسان،  ادامه  در 
حوادث  از  گزارشی  استان  احمر  هالل 
بیان کرد: براساس  10ماه گذشته داد. وی 
سامانه 112، کل حوادث اعالم شده 826 
نفر،   4323 متاثرشده  افراد  کل  است.  تا 
نجات  کل  نفر،   4248 دیدگان  آسیب  کل 
اعزامی  های  تیم  بودند.  نفر   602 یافتگان 
علمیاتی  نیروهای  نفر،   1061 عملیاتی 
 ،696 شده  اعزام  آمبوالنس  نفر،   3115
مورد   120 رهاسازی  مورد،   8 حریق  اطفا 
تا  حادثه  اتفاق  زمان  میانگین  است.  بوده 
ثانیه   40 و  دقیقه   3 احمر  به هالل  اعالم 
بوده و میانگین زمان اعالم تا زمان رسیدن 
به صحنه 12 دقیقه و 18 ثانیه بوده است. 

کلنگ زنی 2 زیرساخت در دهه فجر 
 

خامسان از احتمال کلنگ زنی 2 زیرساخت 
تجسس(  های  )سگ  آنَست  مرکز   - استان 
و آشیانه بالگرد - در دهه فجر خبر داد. وی 
همچنین در مورد سفر رییس جمعیت هالل 
احمرکشور گفت: بزرگترین امتیازی که در این 
سفر گرفتیم، تامین اعتبار ساختمان ستادی به 
مبلغ 2میلیارد و 800 میلیون تومان از محل 
ردیف  طی  چنین  هم  بود.  ملی  های  پروژه 
بودجه ای قرار شد تا تمام بخش های پایگاه 
امداد استان ساخته شود. وی ادامه داد: در سال 
جاری در حوزه معاونت و درمان و توانبخشی 
با  درصد   20 داوطلبان  حوزه  و  درصد   80
شد  مصوب  که  بودیم  همراه  بودجه  کاهش 

بودجه هایشان به مصوب سال قبل برگردند. 

تعطیلی  علت  از  آوا  های  مالئی-پیگیری 
نبود   ، تاریخی   و  گردشگری  اماکن  برخی 
پیاده  و  ها  ورودی  در  معرفی شهر  تابلوهای 
روهای چهل تکه درستاد اجرایی خدمات سفر 
مرکز استان نتیجه داد.اولین جلسه ستاداجرایی 
علی  ریاست  به  استان  مرکز  سفر  خدمات 
رئیس  فوالدی  دبیری  به  و  فرماندار  ناصری 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
برگزار  بیرجند  فرمانداری  جلسات  سالن  در 
شد.فوالدی با بیان اینکه ستاد اجرایی خدمات 
هم  دیگر  جلسه   4 باید  سال  پایان  تا  سفر 
از مرکز برای این  تشکیل شود ،عنوان کرد: 
ستاد 60 دستورالعمل  مشخص شده که به 

همه دستگاه های اجرایی ارسال خواهد شد.
انتقاد معاون فرماندار: استفاده نکردن 

صحیح از ابنیه تاریخی بیرجند
رونقی معاون عمرانی فرماندار نیز بیان کرد: 
هر  که  دارد  تخصصی  10کمیته  ستاد  این 
کمیته را یک دستگاه اجرایی باید تشکیل دهد 
و صورت جلسه آن را به فرمانداری و دبیرخانه 

براین که سال  تاکید  با  ارسال کند.وی  ستاد 
را  اجرایی جلسه  گذشته برخی دستگاه های 
را  یا صورت جلسه آن  تشکیل نمی دادند و 
تنظیم نمی کردند ادامه داد: مستند سازی یکی 
از مهمترین کارهایی است که دبیران کمیته 
ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند.معاون 
عمرانی فرمانداری با انتقاد از سازمان میراث 
فرهنگی مبنی بر اینکه چرا در مقبره آیت ا.. 
حکیم نزاری ،  باغ شوکت آباد ، پروژه نیمه 
شوکتیه  مدرسه  و  فرهنگی  کاله  ارگ  تمام 
خاطرنشان  کنید؟  نمی  ریزی صحیح  برنامه 
کرد: یکی از رسانه ها هم در گزارشی به تعطیل 

بودن مقبره حکیم نزاری پرداخته بود.
میراث  و  اوقاف  تاریخی  مشکالت 

فرهنگی بر سر ابنیه تاریخی  
باغ   ، شوکتیه  مدرسه  چرا  پرسید  رونقی 
است؟  تعطیل  اوقات  بیشتر  در  آباد  شوکت 
شهرستان  فرهنگی  میراث  رئیس  فوالدی 
بیرجند پاسخ داد: مشکل ما با اوقات فقط این 
مسافری  اگر  کرد:  خاطرنشان  نیست.وی  ها 

قصد بازدید از مدرسه شوکیته را داشته باشد 
ابتدا باید با اوقاف تماس بگیرد تا فردی برای 
باز کردن در آن بیایید یا در حسینه نواب که 
در محله بافت تاریخی قرار دارد لباس ها در 
حیاط خانه پهن است.فوالدی بیان کرد: برای 
مقبره حکیم نزاری یک راهنما در نظر گرفتیم 
و به زودی نمایشگاه صنایع دستی در آنجا راه 

اندازی خواهد شد.
با  استان  مرکز  اجرایی  های  دستگاه 

شهرستان های همجوار تعامل داشته باشند
این  در  هم  بیرجند  فرماندار  ناصری  علی 
جلسه با تاکید بر جدی نگرفتن دستورالعمل 
ها عنوان کرد: سامانه پیامکی در سازمان ها 
 ، نظرات   ، به خواسته ها  تا  کنید  اندازی  راه 
پیشنهادات و انتقادات  مردم توجه ویژه شود.
اجرایی  های  دستگاه  کرد:با  خاطرنشان  وی 
شهرستان های همجوار تعامل داشته باشید تا 
مسافران از همان ورودی استان ظرفیت های 
گردشگری و توریستی را بهتر بشناسند.فرماندار 
از تاریخ ثبت نام انتخابات شوراهای اسالمی 

شهر و روستا در نوروز 96 هم خبر داد و عنوان 
کرد: ثبت نام این دوره انتخابات از 30اسفند 
امسال تا 6فروردین سال آینده اعالم شده است 
که ما از وزرات کشور و ستاد انتخابات استان 
درخواست تغییر تاریخ را کرده ایم.ناصری تاکید 
های  دستگاه  نکرد  تغییر  ها  تاریخ  اگر  کرد: 
اجرایی طوری برنامه ریزی کنند تا تداخلی با 

برنامه های نوروزی نداشته باشد.
هالل احمر؛ 

امداد نجات یا توزیع بروشور
با  نیز  بیرجند  احمر  هالل  رئیس  خدمتی 
مبنی  اجرایی  های  دستگاه  برخی  از  گالیه 
عنوان  سازمان  این  با  نکردن  برهمکاری 
کرد: وظیفه ما امداد و نجات است نه توزیع 
استان.  های  ظرفیت  معرفی  بروشورهای 
بیشتر  گذشته  سال  متاسفانه  اما  افزود:  وی 
تبلیغاتی  بروشورهای   اجرایی  های  دستگاه 
و  کنیم  توزیع  که  بودند  ماداده  به  را  خود 
ورودی  در  هم  گردشگری  راهنمای  هیچ 
شهر نبود تا استان و شهر را برای مسافران 

به درستی معرفی کند.خدمتی تاکید کرد: اگر 
دستگاه های اجرایی  همکاری نکنند هالل 
احمر شهرستان هم هیچ همکاری در توزیع 

بروشورها نخواهد کرد.   
تغییر  برای  فرماندار  ویژه  دستور 

تابلوهای ورودی شهر 
مبنی  سوالی  آوا  خبرنگار  جلسه  این  در 
و  استان  های  ظرفیت  معرفی  براینکه 
ارگان  کدام  وظیفه  شهر  ورودی  در  بیرجند 
اما هیچ کسی پاسخ نداد  است ؟مطرح کرد 
به  بیرجند  شهرستان  فرماندار  ناصری  که 
و  تبلیغات  کمیته  دبیر  که  فرهنگی  میراث 
تا  داد  دستور  است  ستاد  این  رسانی  اطالع 
فرهنگی  میراث   ، فرمانداری  هماهنگی  با 
طراحی  شهر  ورودی  تابلوهای  راهداری  و 
با  ورود  از  قبل  مسافران  تا  شود  نصب  و 
بیان  شوند.فرماندار  آشنا  شهر  های  ظرفیت 
کرد:راهداری نسبت تغییر بعضی از تابلوهای 
راهنما در ورودی شهر از سمت شوکت آباد و 

مهرشهر سریعا اقدام کند.

 مدیرکل هالل احمر از اجرای طرح خادم خبر داد: 

سوال آوا و سکوت مسئوالن  

القورات، شاخنات، درخش و درمیان

آموزش چهره به چهره مردم توسط مربیان هالل احمر

ورودی های بیرجند صاحب ندارد
معرفی ظرفیتها در ورودیهای مرکز استان وظیفه کیست
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُهم ٍ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)ع( ص/ 476(

بعید است روحانی دوباره انتخاب شود

گفته  روحانیت  جامعه  سخنگوی  مصباحی مقدم، 
است: نشانه ها حاکی از عدم انتخاب دوباره دکتر 
ریاست جمهوری  انتخابات  بعدی  دور  در  روحانی 
است و نظر سنجی ها نشان می دهد موقعیت وی 

نسبت به سال گذشته افت کرده است.

روایت یک نماینده از اهدای مسکن 
۱۶میلیاردی به همسر حسین فریدون

با  نماینده شاهین شهر در مجلس  حاجی دلیگانی، 
از  یکی  ختم  مراسم  برای  دانیال زاده  اینکه  بیان 
مسئوالن 250 میلیون چک کشیده است، گفت: 
این فرد منزلی را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان به 
همسر حسین فریدون هدیه داده است. وی اظهار 
از  و  بانکی  بزرگ  بدهکاران  از  دانیال زاده  داشت: 
روزنه ها و خلع های قانونی برای سوءاستفاده های 

خود در این رابطه استفاده می کند.

کاظمی: احمدی نژاد می خواست
 با »َکل َکل کردن« با هاشمی،مهم شود

در  گفت:  نهم  دولت  رفاه  وزیر  کاظمی،  پرویز 
زبان  به  را  هاشمی  آیت ا...  نام  دولت  جلسات 
نمی آوردند و به جای آن عنوان می کردند: »این 
از  کینه ای  چه  احمدی نژاد  نبود  مشخص  آقا«. 
آیت ا... هاشمی دارد و به چه دلیل این رفتارهای 
نامناسب را انجام می داد. مساله دیگری که تاکنون 
رسانه ای نشده است، این بود که آقای احمدی نژاد 
به صورت رسمی همه وزرا را از ارائه گزارش به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام منع کرده بود و 
اجازه نمی داد هیچ کدام از وزرا به مجمع رفت و آمد 
کنند. احمدی نژاد می خواست با »کل کل کردن« با 

آیت ا... هاشمی خود را بزرگ جلوه دهد.

واکنش مشاور فرمانده سپاه به مطهری

در  سپاه  کل  فرمانده  رسانه ای  مشاور  مقدم فر، 
خصوص  در  مطهری  علی  اظهارات  به  واکنش 
زمان بندی بد رزمایش موشکی، این بیانات نایب 
رئیس مجلس را »غیرمعقول« توصیف کرد و گفت: 
آقای  مطهری که سخن از موقع شناسی می زند 
آن قدر زمان شناس است که در طول هشت سال 
به  حاضر  ایران  علیه  بعث  رژیم  تحمیلی  جنگ 
حضور در جبهه ها برای دفاع از ناموس ایران نشد!

 توضیح اژه ای درباره پرونده احمدی نژاد
اینکه  بر  محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی 
یکی از ایرادات به قوه قضائیه بحث اطاله دادرسی 
پرونده احمدی نژاد در زمان انتخاب وی به عنوان 
طول  به  مردم  اینکه  گفت:  است،  رئیس جمهور 
کشیدن پرونده ها در دستگاه قضایی اشکال دارند، 
مورد قبول است اما مطلبی که شما گفتید جزو این 
مصداق نیست. این مطلب به فرض اینکه درست 

ابراز همدری کودکان یک مهد کودک به پرسنل آتش نشانی بیرجند        عکاس : نسرین کاریعکس روز باشد مربوط به دیوان محاسبات است.

گزینه نظامی آمریکا حرف مفت است

جنگ  دوران  در  سپاه  وزیر  رفیق دوست،  محسن 
یک  نظامی  گزینه  »امروز  بیان  با  تحمیلی 
تأکید کرد: هیچ  است«،  بی اساس  و  حرف مفت 
استراتژیست نظامی حمله به ایران را تأیید نمی کند 
و همچنین با هیچ کشوری از نظر ِعده و ُعده قابل 
امروز  امکانات نظامی هم  از نظر  نیستیم،  قیاس 

در پیچیده ترین سالح ها از آمریکا جلوتر هستیم.

واعظی: اگر سیاسیون به برجام حمله 
کنند، به کلیت نظام حمله کرده اند

اگر  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
به  انتخابات  مساله  دلیل  به  جریان های سیاسی 
دستاوردهای برجام حمله و یا آن را مخدوش کنند 
به کلیت نظام حمله کرده اند. واعظی اظهارکرد: 
تیم مذاکر کننده ایرانی با هوشمندی و هدایت رهبر 
در طول 30 ماه توانستند با اقتدار بر سر میز مذاکره 
در برابر همه قدرت ها مذاکره کنند. وی، نکته مهم 
دیگر در موفقیت برجام را مقاومت مردم در مقابل 
همه تحریم ها و عدم عقب نشینی آنان ذکر کرد. 
تالش  تمام  ایرانی  کننده  مذاکره  تیم  گفت:  وی 
مقابل  طرف  از  را  ایران  حقوق  تا  کردند  را  خود 
بگیرند.  واعظی با بیان اینکه دشمن، دشمن است، 
تفکر اسالم  از  آمریکا  انقالب  از زمان  اظهارکرد: 
بیداری  و  انقالب  به صدور  و  داشت  هراس  ناب 

اسالمی حمله می کرد.

ایزدی: ایران اولویت اصلی ترامپ نیست

یک کارشناس مسایل آمریکا گفت: خوشبختانه 
در سیاست  اصلی  اولویت  ایران  حاضر  حال  در 
کابینه  در  افرادی  هرچند  نیست  ترامپ  خارجی 
اولویت  در  را  ایران  دارند  تالش  که  هستند  او 
با اشاره به سخنرانی  ایزدی  او قرار دهند. فواد 
ریاست جمهوری  تحلیف  مراسم  در  ترامپ 
او بر مسایل  اینکه تمرکز اصلی  بیان  با  آمریکا 
بیشتر  او  ادبیات  کرد:  خاطرنشان  بود،  داخلی 

حال و هوای ملی گرایی دارد.

سازمان های اطالعاتی اسرائیل:
ترامپ را مجبور به لغو برجام نکنید

به  اسرائیل  اطالعاتی  جامعه  نوشت:  هارتص 
نتانیاهو اصرار می کند علی رغم مخالفت گسترده 
در  توافق  این  امضای  زمان  ای،  توافق هسته  با 
ترامپ  دونالد  به  برجام  لغو  برای  ماه گذشته   ۱۸
سابق  رئیس  یادلین  آموس  نکند.  وارد  فشار 
آمریکا  اگر  حتی  گفته  اسرائیل  ارتش  اطالعات 
توافق را لغو کند، اسرائیل توسط دیگر قدرت ها 
او همچنین  داده شود.  جلوه  پذیر  مسئولیت  باید 
گفته هر اقدامی برای لغو توافق، مشروعیت ما را 
در جامعه بین المللی زیر سوال خواهد بود. زمانی 
که یک درگیری با ایران ایجاد شود دیگر قدرت ها 
ما را برای مجبور کردن ترامپ برای لغو این توافق 

مقصر می دانند، آنها به کمک ما نخواهند آمد. 

نجفی: روحانی قطعا نامزد اصالح طلبان خواهد بود

از  بعد  عضو شورای سیاستگذاری اصالح  طلبان گفت: 
اعالم رسمی تصمیم حجت االسالم روحانی برای حضور 
ریاست جمهوری سال ۱39۶، وی  انتخابات  در عرصه 
قطعا نامزد اصالح طلبان نیز خواهد بود. مشاور رئیس 
جمهور  افزود: به نظر من ضروری است که آقای روحانی 
کارهای خوب و ناتمام را به نتیجه برساند؛ زیرا نتایج تکمیلی اقدامات اساسی و 

کالن دولت تدبیر و امید در دور بعد ظاهر خواهد شد.

صالحی: نمی خواهیم شاهد بر هم خوردن برجام باشیم، اما برای آن روز آماده ایم

رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه »سی بی سی« کانادا تأکید کرد که ایران آماده است تا در صورت لزوم برنامه هسته ای خود را به 
حالت عادی بازگرداند. خبرنگاری از وی در مورد واکنش ایران به احتمال بر هم زدن توافق هسته ای از سوی ترامپ سوال کرد که صالحی در 
پاسخ با بیان اینکه ایران »به تناسب« اقدام خواهد کرد، گفت: »ما قبال هم یک بار این کار را کرده ایم... آن توافق نتیجه نداد و ایران توانست با 
سرعت به فعالیت های هسته ای خود بازگردد.« وی افزود: ما بسیار به سادگی می توانیم به سرعت به عقب بازگردیم... نه فقط به جایی که قبال 

بوده ایم، بلکه از نظر فنی به جایگاهی به مراتب باالتر. معاون رئیس جمهور ادامه داد: نمی خواهم شاهد چنین روزی باشم. قطعا نمی خواهم چنین تصمیمی بگیرم، اما ما آماده ایم.

نقش رسانه ها در پیشبرد دیپلماسی پارلمانی

است  الزم  گفت:  آسیایی  مجالس  مجمع  دبیرکل 
دیپلماسی پارلمانی از سوی رسانه ها مدنظر قرار گیرد 
آشنایی  مجلس  نمایندگان  و  مردم  چه  هر  که  چرا 
بیشتری با پارلمان های آسیایی داشته باشند، در تقنین 
ملی نیز کمک می شود. محمد رضا مجیدی افزود: در 
جمهوری اسالمی ایران چندین مرکز پژوهش قوی وجود دارد که به عنوان 

ظرفیتی برای APA محسوب می شود.

قضائیه  قوه  سخنگوی  اژه ای،  محسنی 
بررسی  وضعیت  آخرین  مورد  در 
اظهار  نجومی  حقوق های  فیش های 
به موارد  اگر  بود که دولت  داشت: قرار 
قوه  به  رسید  حقوقی  فیش های  تخلف 
امر  این  تاکنون  که  کند  اعالم  قضائیه 
به تخلفی  احتمااًل  نگرفته، البد  صورت 
نرسیده اند ضمن اینکه دیوان محاسبات 
بر  مبنی  ما  به  را  چیزی  تاکنون  هم 
فیش های نجومی ارسال نکرده ، اما از 
موضوع  این  به  قضائیه  قوه  که  زمانی 
برخی  توانسته ایم  کرده،  پیدا  ورود 

اقدامات را انجام دهیم.
وی در مورد این اقدامات افزود: تاکنون 
این  که  احضار شده اند  نفر   70 از  بیش 
از  اعالمی  اطالعات  براساس  احضارها 
سوی سازمان بازرسی کل کشور و سپاه 
بوده است. البته هر موردی که احساس 

قطعًا  و  کرد  خواهیم  بررسی  را  کرده 
جرم های رخ داده را پیگیری می کنیم.

در  خبری  نشست  این  ادامه  در  اژه ای 
و  دانیال زاده  رسول  دستگیری  مورد 
نمایندگان  برخی  ادعاهای  و  اتهاماتش 

حسین  با  وی  ارتباط  بر  مبنی  مجلس 
نام  شما  که  شخصی  گفت:  فریدون 
از  تحقیقات  و  شده  دستگیر  بردید، 
اینکه  است ضمن  انجام  مرحله  در  وی 
ارتباط وی با حسین فریدون هم کاماًل 
این  نحوه  هم اکنون  ولی  است  مشهود 
ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و 
پرونده  این  تحقیقات  نتیجه  منتظر  باید 
اژه ای  محسنی  غالمحسین  باشیم. 
ذخیره  صندوق  پرونده  با  ارتباط  در 
فرهنگیان و بانک سرمایه اظهار داشت: 
این پرونده هر چه جلوتر می رود تخلفات 
گسترده و زیادتری در آن دیده می شود 
این  مرکزی  بانک  و  دولت  دارد  جا  که 

موضوع را آسیب شناسی جدی کنند.
مرکزی  بانک  و  دولت  افزود:  وی 
مسایل  این  چرا  که  کنند  آسیب شناسی 
که  دهند  انجام  اقدامی  چه  و  داده  رخ 

دیگر تکرار نشود. وی با اشاره به اینکه 
یک  برای  جا  یک  را  تخلف  مقدار  این 
بانک ندیده بودم، گفت: تایید مدیرعامل 
نیز براساس مقررات نبوده بلکه براساس 
گرفته همچنین  انجام  نفوذ  و  پشتیبانی 
و  نبوده  قانونی  آن  میزان  و  تسهیالت 
با توجه به سرمایه مجاز در نظر گرفته 
تسهیالت  مجاز  سقف  از  باالتر  نشده 
با  رابطه  در  اژه ای  است.  شده  ارائه 
دو  کرد:  بیان  نیز  زنجانی  بابک  پرونده 
پرونده  این  اعدام  به  محکومان  از  نفر 
حکم شان نقض شد و طبق نظر دیوان 

عالی به شعبه هم ارز فرستاده شد. 
بابک  حکم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پرونده  و  شد  ابالغ  وی  به  زنجانی 
به  که  اعدام  به  محکومین  از  نفر  دو 
انجام  حال  در  شده  ارجاع  هم ارز  شعبه 

تحقیقات و بررسی های گسترده است.

اژه ای: پرونده ای به سنگینی تخلفات صندوق فرهنگیان ندیده ام
ارتباط دانیال زاده و حسین فریدون روشن است / حکم قطعی اعدام بابک زنجانی به وی ابالغ شد

دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی 

بدینوسیله از اصحاب محترم رسانه استان: نشریات چاپی، پایگاه های خبری، سرپرستی 
نشریات سراسری و خبرگزاری ها که به عضویت خانه مطبوعات استان در آمده اند دعوت به 
عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی که 
پنجشنبه 14 بهمن ماه جاری راس ساعت 10 صبح در محل سالن گلبانگ )بیرجند - خیابان 

شهید مطهری - مطهری 23( برگزار می شود، شرکت نمایند.
دستور جلسه: قرائت اساسنامه ابالغی خانه مطبوعات استان و تصویب آن

شرایط شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده خانه مطبوعات استان
* داشتن عضویت خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی

 * تبصره 1: اعضای خانه مطبوعات استان که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده را ندارند، می توانند حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات وکالت خود را به 

یک نفر از اعضای خانه مطبوعات واگذار نمایند.
 * تبصره 2: هر یک از اعضا می توانند صرفاً وکالت یک نفر از اعضای غایب در جلسه را به عهده گیرند.
هیئت مدیره خانه  مطبوعات خراسان جنوبی 

خانواده های معزز وحیدنیا 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فقید سعید حاج عباسعلی وحیدنیا

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت و برای جمیع 
بازماندگان محترم صبر و سالمتی مسئلت می نماییم.

مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی- شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی 

ثبت نام کربال - زمینی 

تاریخ اعزام : 95/۱۱/۱7 

تعداد محدود

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  32224۱۱3

جنـاب آقـای بهـاری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون تشریفات ، روابط عمومی و امور بین الملل 
دفتر استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 

خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 

از خداوند منان برای شما آرزوی موفقیت داریم.

هیئت امنای مجتمع فرهنگی - مذهبی بلنجیر

10عددردیف
تی شرت ورزشی

10عدد
شلوارگرم ورزشی

10عدد توپ  
فوتبال

1331733144589

2461730304325

3448244364496

4400640294062

5330845414005

6428633054075

7463733134275

8457444434519

9444230294107

10449833124301

ضمنا عزیزان برنده می توانند با داشتن 
شماره کارت قرعه کشی از چهارشنبه 

95/11/6 از ساعت 10 صبح الی 13
 به محل دفتر هیئت همگانی استان واقع در 

استادیوم آزادی مراجعه نمایند.

5 عدد لباس گرم ردیف
ورزشی

5عددتوپ 
والیبال

141173049

240813019

341124645

444233030

541163331

 سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامی باد
لیست برندگان شماره های قرعه کشی در جشنواره همگانی استعدادیابی

 مورخ 95/۱0/28 که در سالن شهیدین قاسمی برگزار گردید










