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رئیس جمهور : 
دیگر نمی توان بین ملت ها دیوار کشید

امروز روز همسایگی در جهان است

رسایی ، نماینده مجلس نهم : 
 نتیجه برجام تنها گرفتن یک عکس

سلفی با هواپیمای جدید شد

 وزیر تعاون دولت هشتم : 
شاید کاندیدایی برای کمک به روحانی

در مناظره ها بفرستیم و بعد انصراف دهد

مدیر کل فرهنگی واجتماعی استانداری : 
حل مشکالت اجتماعی نیازمند خیزش

 و جنبش فردی و خانوادگی است

نقوی حسینی: دیدن دستاوردهای برجام »عینک تلسکوپی« می خواهد / تعیلق  حکم خادمی برادر رئیس جمهور در حرم مطهر رضوی / برجام توسط رئیس جمهور آمریکا  نقض شد / دیپورت مسافران ایرانی از فرودگاه های آمریکا / دانشگاه مریلند: 60 درصد ایرانیان مخالف مذاکره مجدد هسته ای هستند / صفحه ۸
 صفحه ۷ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

بدنه کارشناسی با 
 تخصص فرصت سوزی

*  سردبیر

 آقای  رئیس جمهور همین روزها به استان می آید
میزبان  بار  دومین  برای  جنوبی  خراسان  مردم  و 
بدون   . بود  خواهند  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
شک ستاد های مختلف و کارگروه های متفاوت 
نیز برای برنامه ریزی و بهره برداری از این سفر 
تشکیل و مسئولین و کارشناسان تالش خود را در 

این زمینه خواهند نمود .
مهمترین  و  اولین  نگارنده  اعتقاد  به  بین  این  در 
اقدام در خصوص این سفر آسیب شناسی سفر قبل 
دکتر روحانی و همچنین سایر مسئولین ملی خواهد 
بود . اگر واقع بینانه ، گریزی به مصوبات سفرهای 
اجرایی  میزان  حتی  و  آن  پیشرفت  میزان   ، قبل 
شدن برخی از آنها بزنیم خواهیم دید که مشکالت 
بزرگی در این بین بوده که باید در سفر پیش رو 

مورد توجه قرار گیرد .  
در این سرمقاله قصد تشریح این موارد را نداریم 
تجربه   . کنیم  می  اشاره  نکته  یک  به  صرفا  و 
سفرهای گذشته نشان داده است که از یک سو 
ظرف تقاضای استان همیشه کوچکتر از انتظارات 
اولیه مدیران ملی بوده ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

مشکل 15 ساله مردم 
ماه آینده رفع می شود 
تشریح  با  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
دستاوردهای سفر دو مقام وزارتی به استان گفت: 
حل مشکل 15 ساله 12 چاه موتور در فردوس و 
بشرویه که مشمول بند 5 ماده 34 قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شده بودند از 

دستاوردهای مهم ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

نماینده نهبندان و سربیشه : 
مردم استان مطالبه گر نیستند

با  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
»ستاد  تشکیل  بر  مبنی  خود  پیشنهاد  به  اشاره 
وزیر  به  جنوبی«  خراسان  در  قنوات  احیای 

جهادکشاورزی گفت: ...  ) مشروح در صفحه 3 (

بهره برداری از 129 پروژه 
عمرانی و زیرساختی همزمان 

با دهه فجر در مرکز استان
فرماندار در جلسه تشریح برنامه های دهه فجر 
فجر  مبارک  دهه  آغاز  با  همزمان  کرد؛  عنوان 
پروژه عمرانی و زیر ساختی در شهرستان   129
بیرجند افتتاح می شود.ناصری با اشاره به اینکه با 
بهره برداری  از این پروژه ها برای 300 نفر ایجاد 

اشتغال می شود ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

 کارمزد تسهیالت بانکی
 باید عادالنه باشد

نماینده ولی  فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه کارمزد تسهیالت صندوق قرض الحسنه امداد 

والیت در خراسان جنوبی ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(
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حق الناس 10ِ ساله ِپرداخت نشده
بدهی 11 میلیاردی دستگاه های اجرایی به شهرداری بیرجند روی میز شورای شهر

گرد و غبار پرواز های فرودگاه بیرجند را لغو کرد
صفحه ۷

جناب آقای مهندس خاشی
مدیر کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی 

روز جهانی گمرک را خدمت جناب عالی ، معاونین محترم 
مدیران، کارشناسان ، ارزیابان و همه همکاران گرانقدرتان در گمرک استان

 گمرک مرزی ماهیرود و بازارچه مرزی تبریک عرض نموده، سالمتی و توفیق خدمت 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را از خداوند منان خواستاریم.

علیرضا خامه زر- کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران

جنـاب آقـای بهـاری
معاونت محترم تشریفات ، روابط عمومی
 و امور بین الملل دفتر استاندار و مدیر

 روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
 انتصاب ارزشمند جناب عالی را که نشان از درایت 

و توانمندی اجرایی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون تان 
را ازدرگاه ایزد منان خواستاریم. 

مدیریت وکارکنان هتل جهانگردی بیرجند

برادر گرامی جناب آقای سید امید حسینی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و شایستگی و توانمندی اجرایی شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده 

 توفیقات روزافزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند متعال آرزومندیم.
سید فایض فاطمی و برادران

جناب آقای سید امید حسینی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

بهروز فارابی و کارکنان بانک ملت شعبه معلم بیرجند

جناب آقای مهندس خاشی
مدیر کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی 

معاونین ، مدیران ، کارشناسان و ارزیابان محترم

 در گمرک استان ، گمرک مرزی ماهیرود و بازارچه مرزی

ضمن تبریک روز جهانی گمرک موفقیت مجموعه گمرکات استان در راه اندازی و تکمیل 
 سامانه جامع امور گمرکی و اخذ کد گمرک منطقه ویژه اقتصادی استان به عنوان دستاوردهای 
مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اعتالی جایگاه اقتصاد استان را تبریک عرض نموده 

سالمتی و توفیق خدمت را برای همه بزرگواران از خداوند منان مسئلت داریم.

برادر ارجمند جناب آقای سید  امید حسینی 
مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

 این انتصاب ارزشمند که حاصل توانمندی و شایستگی جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، امید است با توکل به خداوند متعال و با بهره گیری از حداکثر توان، ظرفیت و فرصت های 

موجود و تمرکز بر مزیت های سرمایه گذاری در استان سربلند و موفق باشید.

سید محمد حسین زینلی - مدیر عامل شرکت کویرتایر 

جناب آقای مهندس فالحی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 فرماندار شهرستان سربیشه
 که نشان از تالش و کوشش و لیاقت شما برای این شهر می باشد، تبریک عرض می نماییم 

ان شاءا... خداوند روز به روز بر توفیقات و خدمتگزاری شما به این شهرستان بیفزاید.

  روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

برادر گرامی جناب آقای مهندس محمد جواد فالحی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرماندار و نماینده دولت محترم در شهرستان سربیشه
که مبین شایستگی و تجارب ارزنده تان می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم 

امیدواریم همچون گذشته در راستای تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی
 باالخص توسعه و آبادانی شهرستان موفق و موید باشید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند - برادران خیریه، فرزین، صابرتنها

خانواده محترم مرحومه شهربانو کارگر
چگونه باور کنیم نبودن معلمی صبور، پرتالش، دلسوز و متعهد و چگونه 

تحمل کنیم اندوه فراقش را، در باورمان نمی گنجد و چهره پاک
 و بی آالیشش فراموش مان نمی شود، نامش را به اختصار بر زبان می رانیم، 

دریغ که رفت و سوختیم. ما را در غم بزرگ خود شریک بدانید
 با ذکر فاتحه و صلواتی روحش شاد و یادش را گرامی می داریم.

مدیریت و پرسنل مرکز جامع آموزشی - توانبخشی رشد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خادم الحسین )علیه السالم( شادروان

کربالیی کاظم بقائی فرد
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز یکشنبه 95/11/10 
ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند برگزار می شود.

خانواده هاي بقایي فر،رضائي،ماجدي
 خسرومنش، موسوي و هیئت رضوي

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری مهربان و پدری فداکار 
بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 محمد علی توصیفیان )بازنشسته آموزش و پرورش(
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/11/10 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل حسینیه مسجد امام حسین)علیه السالم( برگزار می گردد

حضور شما عزیزان مزید امتنان است. 
خانواده های: توصیفیان ، سندروس

عمو زادگان عزیزم )یزدانی(
درگذشت مادرتان موجب تالم و غم است، از خداوند منان برای آن مرحومه غفران

 و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

        نورالدین صمیمی

مدیریت و پرسنل شرکت کشتیرانی و حمل و نقل
 بین المللی خورشید بارثاوا
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 امکان سفر زائران کاروان های زمینی به سامرا فراهم شد

 ایرنا - مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق گفت: طی تمهیدات و تدابیر به عمل آمده؛ امکان سفر 
زائران کاروان های زمینی به سامرا نیز فراهم شد.وی خاطرنشان کرد: کاروان های زمینی در روز ششم سفر، کاروان 
های هوایی ورودی بغداد روز دوم و کاروان های هوایی ورودی نجف روز ششم عازم سامرا می شوند.

 معافیت پزشکی مشموالن باید به تایید 
پزشکان نیروی انتظامی برسد

عمومی  وظیفه  نظام  سازمان  جانشین   - ایرنا 
به  باید  انتظامی گفت: معافیت مشموالن  نیروی 
تایید کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی برسد که 
یا  از رزم  این کمیسیون ، مشمول معاف  با نظر 

معاف از سربازی می شوند.

وام ۵ میلیونی برای فرهنگیان

وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل  نیوز-  جهان 
وام  برای  سهمیه ها  جذب  از  پرورش  و  آموزش 
 100 گفت:  و  داد  خبر  استان ها  در  فرهنگیان 
هزار وام پنج میلیون تومانی به فرهنگیان اعطاء 
اینکه استان ها  با بیان  خواهد شد.فرشید سیاری 
فرهنگیان  وام  برای  سهمیه  جذب  حال  در 
و  شده  انجام  اعتبار  ابالغ  کرد:  اظهار  هستند 
داد:  ادامه  مهیاست.وی  خوبی  شرایط  اکنون 
مشکالت  از  بخشی  و  است  بهره  کم  وام  ین 

همکاران را مرتفع خواهد کرد.

هفته آینده؛ آغاز ثبت نام کنکور 96

آزمون سراسری سال ۹۶  در  برای شرکت  نام  ثبت 
از روز سه شنبه 1۹ بهمن ماه ۹۵ از طریق شبکه 
به نشانی  اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور 
 ۲۸ پنجشنبه  روز  در  و  آغاز   www.sanjesh.org
گفت:  توکلی  پذیرد.دکتر  می  پایان   ۹۵ ماه  بهمن 
دفترچه راهنمای ثبت نام )شماره یک( آزمون سراسری 
سال ۹۶ به همراه اطالعیه ثبت نام این سازمان از 
روز دوشنبه 1۸ بهمن بر روی سایت سازمان سنجش 
قرار داده می شود. بنابراین هر یک از داوطلبان برای 
ثبت نام ضرورت دارد در این مهلت به سایت سازمان 
سنجش مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. وی 
افزود: آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه 
پانزدهم و جمعه شانزدهم تیرماه ۹۶ در حوزه های 

امتحانی برگزار خواهد شد.

پیش بینی تورم 2رقمی در سال 96
رشد پایه پولی رکورد زد

تورم  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
کرد:  اعالم  و  پیش بینی  را   ۹۶ سال  در  ۲رقمی 
سال  از  پولی  پایه  شش ماهه  رشد  نرخ  متوسط 
1۳۷0 تا سال 1۳۹۳ معادل ۴.۷ درصد است، این در 
حالی است که این متغیر در شش ماهه اول سال 

1۳۹۵ معادل ۷.۹ درصد افزایش یافت. 

سرمقاله

بدنه کارشناسی با 
 تخصص فرصت سوزی

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( در این سرمقاله قصد 
تشریح این موارد را نداریم و صرفا به یک نکته 
نشان  گذشته  سفرهای  تجربه   . کنیم  می  اشاره 
استان  تقاضای  ظرف  سو  یک  از  که  است  داده 
ملی  مدیران  اولیه  انتظارات  از  کوچکتر  همیشه 
 : گفت  می  دوستی  مثال  عنوان  به  است  بوده 
هنگامی که مدیر یک دستگاه استانی درخواست 
پایین دستانه 1 میلیاردی خود را به مقام کشوری 
خوشحال  و  متعجب  آنقدر  مسوول  آن  داد  ارائه 
کند می  عنوان  طعنه  به  جا  همان  که   شد 
که همین االن نقدا اعتبارش را خواهد پرداخت  .

این موضوع فقط در این موارد خالصه نمی شود 
و مشکل دیگر این سناریو این است که متاسفانه 
بسیار  نیز  کارشناسی  بدنه  شده  ارائه  های  طرح 
و  مرغداری  یک  حد  در  گاها  و  افتاده  پا  پیش 
گاوداری برای اعتبارات میلیاردی یک مسوول ملی 
یا سرمایه گذار کالن دولتی بوده است که در چند 
نوبت باعث سرخوردگی برای استان گردیده است .
مسوولین  موفقیت  عدم  به  توجه  با  سو  دیگر  از 
پیشین و نمایندگان در اخذ ردیف های بودجه متنوع 
برای ردیف های اعتبار  اختصاص   ، استان   برای 
ملی هم تقریبا غیر ممکن بوده است و طرح های 
کالن ارائه شده متاسفانه به دلیل نداشتن همین 
ردیف ها به بن بست خورده و صرفا مصوبه ای 
امید است در فرصت   . است  مانده  باقی  کاغذی 
ایجاد  فضایی  محترم  استاندار  تدبیر  با  باقیمانده 
گردد که کارگروه های کارشناسی با دید بازتر و 
دست باالتر نسبت به تدوین طرح ها و درخواست 
های متناسب با عمق توسعه نیافتگی استان و به 
همان نسبت توان نقد شدن در دولت یازدهم اقدام 
نمایند تا دیگر در نبود طرح های کارشناسی شده 
و قابل اجرا ، باز تفاوت در بودجه های اختصاصی 
با خراسان جنوبی  را  به خراسان شمالی  در سفر 
مقایسه نکنیم و مدیران محترم نیز فراموش نکنند 
که اگر این دفعه هم نتوانستند بودجه های نقد ، 
قابل وصول و مفید را جذب نمایند باید شهامت این 
را داشته باشند که لب به اعتراف بگشایند و ضمن 
بیان سهل انگاری خود به مردم، کرسی خدمت را 
به افراد توانمندتر و الیق تر از خود واگذارند !چراکه 
، متخصصان  اجرایی و کارشناسی  بدنه  تا کنون 
فرصت سوزی بوده اند و بزرگترین آسیب در فرآیند 
سفرهای قبلی فرصت سوزی خودمان با استفاده از 
طرح های ناکارمد ، درخواست های غیر قابل اجرا 
و مصوبات نسیه بوده است که این مهم در این 
سفر باید بیشتر مورد توجه مسئوالن و نمایندگان 

قرار گیرد .
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

پزشکان و پیراپزشکان سرباز
 »پیام آور بهداشت« می شوند

مهر- معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: مشموالن 
فارغ التحصیل پزشکی و پیراپزشکی می توانند به 
عنوان »پیام آور بهداشت« خدمت کنند.سرهنگ 
رحمان علیدوست اظهارداشت: برابر سهمیه تعیین 
شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح، مشموالن 
فارغ التحصیل گروه های پزشکی و پیراپزشکی، 
می توانند خدمت دوره ضرورت خود را به عنوان »پیام آور بهداشت«، در 
مناطق محروم کشور سپری کنند.وی با تاکید بر اینکه که شرط اصلی 
ثبت نام در این طرح نداشتن غیبت است، افزود: متقاضیان دارای برگ آماده 
به خدمت بدون غیبت، می بایست از طریق سامانه پیام آوران بهداشت به 

نشانی tarhreg.behest.gov.ir درخواست خود را ثبت کنند.

ایجاد 2۰۰ هزار شغل در سال آینده

ایسنا- وزیر کار از پیش بینی ایجاد ۲00 هزار شغل در سال آینده از طریق 
اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیالن خبر داد. علی 
ربیعی در مراسم اختتامیه هفدهمین مسابقات ملی 
مهارت اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه مصوبه 
کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی را داشتیم که 
و  داریم  کار  دستور  در  در سال ۹۶  را  آن  اجرای 
پیش بینی کرده ایم که ۲00 هزار شغل از این طریق 
ایجاد شود.وی افزود: بخشی از حقوق و دستمزد فارغ التحصیالنی که از 
طریق این طرح جذب بازار کار شوند را دولت و بخشی دیگر را کارفرمایان 
می پردازند. وی ادامه داد : ما نیاز به نوآوری و خالقیت و خلق ایده در حین 

کار داریم در غیر این صورت فرهنگ کار شکل نمی گیرد.

عتبات  نوروزی  سفرهای  نام  ثبت  پیش  ایرنا-   
شود.پیش می  آغاز  1۲بهمن   شنبه  سه  روز  از   عالیات 
شامل عالیات  عتبات  دوره  این  سفرهای  نام  ثبت    
اعزام های ۲۵ اسفند ماه سال جاری تا ۳1 اردیبهشت سال 
1۳۹۶، همزمان با آغاز ایام ا... دهه فجرانقالب اسالمی از 
ساعت ۹ صبح روز سه شنبه 1۲بهمن ماه شروع و تا ساعت 
1۶ روز دوشنبه 1۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان 

برای پیش ثبت نام این سفرها می توانند با مراجعه به سامانه 
atabat.haj.ir و یا مراجعه مستقیم به دفاتر زیارتی سراسرکشور 

که اسامی آنها در پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت 
اعالم شده، نسبت به پیش ثبت نام خود و همراهانشان اقدام 
و کد رهگیری دریافت نمایند. با پایان یافتن مهلت مقرر از 
پیش ثبت نام ها قرعه کشی خواهد شد، که نتایج این قرعه 
کشی و همچنین زمان قطعی نمودن ثبت نام در کاروان ها 

 برای هریک از اولویت ها، روز شنبه ۲۳ بهمن ماه در سامانه 
atabat.haj.ir قابل مشاهده خواهد بود.این پیش ثبت نام ها 

درقالب گروه های یک تا هفت نفره و همچنین برای گروه 
های با جمعیت باالتر در قالب گروه های ۳۵ نفره انجام خواهد 
 گرفت که 1۵ درصد ظرفیت اعزام های این دوره به این گروه ها
 اختصاص داده شده است.همچنین در این اطالعیه تاکید 
شده،  متقاضیان سفر به عتبات الزم است دارای گذرنامه با 

حداقل ۴ ماه اعتبار از زمان اعزام بوده و در غیر این صورت هر 
چه زودتر نسبت به دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.

آغاز ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات

شناسایی  تعاون،مسئول  وزارت  اخیر،  ماه  چند  در  مهر- 
خانوارهای نیازمند و پردرآمد شده تا یارانه نقدی صرفا به 
پایگاه  زمینه  همین  شود..در  پرداخت  نیازمند  خانوارهای 
اطالعاتی رفاه ایرانیان با هدف شناسایی درآمد خانوارها به 
روزرسانی شد و معیار و مالک تفکیک خانوارهای نیازمند 
این سامانه،  از طریق  است.   قرار گرفته  از سایر خانوارها 
دارایی  خانواده ها مانند امالک، خودرو، مسافرت های خارجی، 
اطالعات تسهیالتی و همچنین اطالعات درآمدی با استعالم 
درصد  با  بازنشستگی  و  اجتماعی  تامین  سازمان های  از 
خطای 10 درصدی تخمین زده می شود.با این حال  بعد 
از اعالم مکرر مسئوالن مبنی بر حذف یارانه نقدی با اطالع 

قبلی، بسیاری از خانوارها  اعالم کردند که یارانه آنها بدون 
اطالع قبلی حذف شده است. همچنین تعدادی از خانوارها 
مدعی  شدند که با پس انداز سال های طوالنی و با شرایط 
سخت خانه دار شدند، یا اینکه زمانی صاحب خانه بودند و به 
دلیل مشکالت مالی مجبور به فروش منزل خود شدند اما 
به صرف داشتن خانه در گذشته یا اکنون، یارانه آنها حذف 
اشتباه،  به  یارانه معوق خانوارهایی که  است.پرداخت  شده 
یارانه آنها قطع شده نیز از سواالت خانوارها بود.در این زمینه 
وزارت تعاون اعالم کرد: از زمان ابالغ آیین نامه اجرایی حذف 
یارانه نقدی ، این وزارتخانه موظف شد پیش از حذف یارانه 
نقدی، موضوع را به سرپرستان خانوار اطالع دهد؛ اما ممکن 

است یارانه بسیاری از خانوارها پیش از این تاریخ بدون اطالع 
و ارسال پیامک حذف شده باشد اما از شهریور وزارت تعاون 
نمی تواند بدون اطالع قبلی یارانه نقدی خانوارها را حذف 
کند.در خصوص حذف یارانه نقدی خانوارهای معترض که 
یارانه آنها حذف شده و معتقدند مشمول دریافت یارانه نقدی 
یارانه هیچ  از آن دارد که  پیگیری ها حکایت  نیز،  هستند 
خانواری مگر برای خانوارهای خاص، »تک علتی« حذف 
نخواهد شد، به این معنا که یارانه خانوارهایی که حداقل 
دو شرط از مالک ها  برای آنها برقرار باشد، حذف خواهد 
شد. به عنوان مثال اگر خانواری در منطقه متوسطی صاحب 
خانه شده و سایر مالک ها برای آن صدق نکند و نیازمندی 

حذف  شود،  محرز  وزارتخانه  این  سوی  از  یارانه  به  آنها 
نخواهد شد.یکی دیگر از سواالت معترضان به حذف یارانه 
نقدی این بود که در صورتی که اعتراض آنها مورد تایید 
واقع شده و یارانه آنها برقرار شود، آیا یارانه معوق به آنها 
پرداخت می شود یا خیر؛که وزارت تعاون اعالم کرد: سازمان 
هدفمندی ظاهرا یارانه ماه های گذشته را پرداخت نمی کند 
است.  زمینه  این  در  گیری  تصمیم  متولی  سازمان  این   و 
آنها  نقدی  یارانه  که  خانوارهایی  گزارش،  این  اساس  بر 
قطع شده و به حذف یارانه خود معترض هستند می توانند 
با مراجعه به سامانه www.yaraneh10.ir نسبت به ثبت 

اعتراض خود اقدام کنند.

جزئیات تازه از حذف یارانه نقدی خانوارها/عدم پرداخت یارانه  معوق

اعطای وام 2۰ میلیونی با سود ۱6درصد
 برای تاکسی داران 

مهر- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از جایگزینی ۴0 هزار تاکسی 
فرسوده خبر داد و گفت: وام ۲0 میلیون تومانی 
نظر  در  داران  تاکسی  برای  درصدی،  بهره 1۶  با 
مراسم  در  زارع  یکه  هاشم  است.  شده  گرفته 
جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: ایران خودرو به 
صورت داوطلبانه در اجرای طرح جایگزینی ۹0 هزار 
دستگاه تاکسی فرسوده اعالم آمادگی کرده است.مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو افزود: برای رفاه حال تاکسی داران ۲0 میلیون تسهیالت با بهره 
1۶ درصد درنظر گرفته شد که ایران خودرو براساس مسئولیت اجتماعی 
خود، ۶ درصد مابه التفاوت بهره بانکی را برعهده گرفت تا رضایتمندی این 

قشر زحمتکش را جلب کند.

فروش فوری حواله خودرو 
برلیانس H320  دستی 

تحویلی از نمایندگی فوالدی 
قیمت 46/500/000 تومان 

تحویل سه هفته ای 
09397403828

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 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

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی )پروژه بین المللی ترسیب کربن( با همکاری موزه عروسک های ملل و اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به راه اندازی )موزه عروسک و فرهنگ( در عمارت 
اکبریه اقدام نماید. لذا از کلیه هم استانی های عزیز که عالقه مند به اهدای عروسک های مردم ساخت فرهنگی- قومی به موزه عروسک و 
فرهنگ هستند، دعوت می شود عروسک های اهدایی خود را به همراه نام اهدا کننده، نام سازنده و محل ساخت حداکثر تا تاریخ 95/11/30 

به نشانی بیرجند - خیابان ارتش - سه راه معلم - اداره کل منابع طبیعی دفتر پروژه ترسیب کربن ارسال نمایند.
عروسک های اهدایی دارای ویژگی های ذیل به نام اهدا کننده در موزه عروسک و فرهنگ به نمایش گذاشته می شود.

ویژگی های عروسک های اهدایی:
* عروسک ها می بایست توسط سازندگان بومی ساخته شده باشند.

* عروسک ها به شیوه سنتی ساخته شده باشند.
* عروسک ها باید نشانگر عناصر فرهنگی مانند پوشاک، آداب و رسوم، شیوه زندگی، باورها، قصه ها  افسانه های ایرانی باشد.

شماره تماس برای کسب اطالعات 09354804586

فراخوان اهدای عروسک های مردم ساخت فرهنگی به موزه عروسک و فرهنگ

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

09155614880  -09303107002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

صدور تلفنی انواع بیمه نامه و تحویل در محل کار یا سکونت شما نقــد و اقســاطخدمتـی جدیـد 
3242288۵  -6  /۰9۱۵6666۰۰7 -8

تخفیـف ویـژه و هـدیه

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

انجمن خیریه بیماران ام اس استان
 برای راه اندازی واحد توانبخشی خود نیازمند یک باب واحد مسکونی به صورت اهدای موقت 
می باشد. لذا از شما همشهریان خیراندیش که همواره در امور خیریه پیش قدم می باشید، 

تقاضای مشارکت در این عمل خداپسندانه را داریم.
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

شماره های تماس: 32430457 - 09151604600



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
یکشنبه* 10 بهمن 1395 * شماره 3709

اجرای 15 طرح آب و فاضالب در شهرهای خراسان جنوبی

صدا و سیما- طرح آب و فاضالب شهری در شهرهای استان اجرا شده است که دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت: برای اجرای این طرح ها 6 میلیارد و اجرای 15 طرح آب و فاضالب 192 
میلیون تومان هزینه شد.هاشمی مقدم افزود: با بهره برداری از این طرح ها 29 هزار و 722 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.

باعرض سالم میخواستم ازمدیرکل آب وفاضالب 
 - طورمان  روستاهای  آب  که  بپرسم  روستایی 
سماء  و  هادرباد   - مروک   - نوگیدر   - صدگل 
آب  منبع   3 مگرساختن   ، خواهدشد  وصل  کی 
و 4 کیلومتر لوله گذاری بیشتر ازیکسال کاردارد 

، مدت 14 ماه شده که شروع به کارکرده اید.
915...657

بند   6 اثرات  از  عزیزم  دوست  تحلیل  مورد  در 
سواد  رسانم  می  بعرض  برجام  فواید  به  مربوط 
بتوانم در مورد برجام  بنده در حدی که  سیاسی 
وارد جزئیات بشوم کفاف نمی دهد و بقول قدیمی 
ها خیز گربه تا درب کاهدان است و بیشتر می 
توانم از بدهییات عینی که همه مردم آن را دیده 
فراست  به  بنده   0 بدهم  نظر  کنند  می  لمس  و 
ذاتی می دانم موضوع نفت در برابر غذا مربوط 
به کشورهای در هم شکسته مثل عراق آخر دوره 
صدام است و مناسب ایران مقتدر موشکی نیست 
0 در مورد چیزهای دیگر هم بنظر می رسد ایران 
نوعی  به  چون  بفروشد  نفت  هم  برابر  سه  اگر 
از جمله مشکل ویزا برای سرمایه گذاران  دیگر 
باز هم تحریم و محدودیت داریم . ضمنأ  این را 
بطور روشن و شفاف بدانید اگر امریکا توان حمله 
اول پشت  دید  در خود می  را  ایران  به  نظامی  
میز مذاکره نمی آمد و ثانیأ حمله را یک ساعت 
به تأخیر نمی گذاشت0 آمریکای زمان ترامپ به 
زبان بی زبانی فریاد می زند دیگر کوچک شده 
ایم و کسی ما را تحویل نمی گیرد لیکن ما هنوز 

دوست داریم لولوی سرخرمن باشد
915 ... 639

مرتبا  پرورش   آموزش  با سالم  استاندار محترم 
وجه  دریافت  حق  مدارس  که  نماید  می  اعالم 
فرزندم  مدرسه   ولی  ندارد  را  آموزان  دانش  از 
چندین نوبت جهت امور مختلف  تعمیراتی و امور 
جاری مدرسه  در خواست وجه می نمایند از شما 
استاندار محترم در خواست پیگیری الزم را دارم  
915...052

منابع  حفاظت  یگان  محترم  فرمانده  سالم  با 
پاسخگوئی  جور  که  شما  از  تشکر  با  طبیعی 
بعرضتان  باید   ‹ کشیدید  را  متبوع  اداره  روسای 
چه  دیمه  درختان  کندن  جلو  باید  شما  برسانم 
جلو  نه  بگیرید  را  مثمرثمر  غیر  وچه  ثمر  مثمر 
امیدوارند  مردم  و  را  دیم  نهال  و  دیم  کشت 
این را درک کنند  مسئولین منابع طبیعی استان 
و ضمن پاسخگوئی دغدغه نماینده محترم ولی 
و  باجرات  را  مردم هم هست  مطالبه  راکه  فقیه 

نظر مثبت به مرکز منعکس کنند .
915...742

ساعات  همزمانی  بدلیل  بیرجند  صبح،  اول 
از  باالیی  حجم  ادارات  و  مدارس  بکار  شروع 
عجله  مقصد  به  رسیدن  برای  که  خودروهایی 
فرمانداری  امیدواریم  کند  می  تجربه  را  دارند 
ارایه نماید  برنامه بهتری برای حل این معضل 

.حضور راهنمایی رانندگی نیز کمرنگ است.
915...100

و  بودن  مردمی  جنوبی  خراسان  آوای  بقای  راز 
مردمی ماندن است ، بی طرف بودن و بی طرف 
ماندن است ، مطالبه گر بودن و منصف بودن است 
است  خیر  منشا  خوانم  می  که  را  آوا  جای  هر   .
همیشه برایمان بنویس تو در دل مردم استان جای 

داری برای فردوس ما هم بیشتر بنویس
930 ... 255

بازدید آقای استاندار از باغ شوکت آباد یک اقدام 
جهادی بود که واقعا جای تشکر دارد و نکته قابل 
توجه آن این بود که استاندار گفته بود مسوولینی 
خجالت  باید  اند  انداخته  روز  این  به  را  باغ  که 
بکشند . خواهشی از آقای پرویزی دارم که اگر 
امکان دارد در این موضوعات برای یکبار هم که 
مردم  تا  کنید  معرفی  مردم  به  را  مسببان  شده 
تکلیف خود را با برخی مسووالن ناالیق بداند و 

حتی بدانند آنها از کجا حمایت می شوند
930 ... 770

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
تشکیل  بر  مبنی  خود  پیشنهاد  به  اشاره  با 
»ستاد احیای قنوات در خراسان جنوبی« به 
 300 اختصاص  گفت:  جهادکشاورزی  وزیر 
یک  های  قنات  به  بودجه  تومان  میلیون 
شهرستان، کفاف قنات دو روستا رو هم نمی 
دهگردشگری   ، شبستان  گزارش  به  دهد! 
اقدامی مناسب و مطلوب از سوی مسئوالن 
شهرستانهای  از  برخی  در  که  است 

در  است.  انجام  حال  در  جنوبی  خراسان 
در  مردم  های  نماینده  ها،  دهگردشی  این 
مسئوالن  از  تعدادی  همراه  به  ملت  خانه 
شهرستانی به روستاهای حوزه انتخابیه خود 
می روند تا از نزدیک با مشکالت مردم آشنا 

شده و برای حل آنها گامی بردارند.
نماینده مردم شهرستان  افضلی،  نظر   دکتر 
های نهبندان و سربیشه در مجلس به همراه 
در  حضور  با  سربیشه  مسئوالن  از  نفر  چند 
روستای کسرآب این شهرستان از نزدیک با 
مشکالت مردم این روستا آشنا شد تا برای 
رفع آنها با همکاری مسئوالن اقدامات الزم 

صورت گیرد.
 در این جلسه که مردم و مسئوالن شورای 
اسالمی روستا حضور داشتند، مشکالت این 
روستا مطرح و راه حل های مربوط و پاسخ 
های الزم از سوی مسئوالن ارائه شد و حل 
برخی از مشکالت هم به تامین اعتبارات در 

آینده موکول شد.
 احمدی، مدیر کمیته امداد سربیشه در این 
جلسه از طرح های کمیته امداد برای ایجاد 
و  گفت  سخت  زدایی  محرومیت  و  اشتغال 
ورود  نیاید؛  روستا  به  اشتغال  اگر  افزود: 

برای   ... و  اینترنت  و  تلفن  مثل  امکانات 
مردم بیهوده خواهد بود چراکه این امکانات 
برای مردم هزینه دربر دارد. باید شغلی باشد 
تا بتوان قبض های خدمات را هم پرداخت 
کرد و از آنها استفاده کرد، لذا ایجاد اشتغال 

در اولویت باید باشد.
 وی با بیان اینکه در خصوص احداث کارگاه 
پارچه بافی در روستای کسرآب کمیته امداد 
این توانایی را دارد که اگر خانواده هایی که 

آموزش  کالس  آنها  برای  باشند  متقاضی 
افراد  بیشتر  گفت:باید  بگذاریم،  بافی  پارچه 
ثبت نامی در کالس ها از مددجویان باشند.

راحل  امام  حضرت  امداد  کمیته  مسئول   
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  سربیشه 
رفته  بین  از  منطقه  این  در  کشاورزی 
ایجاد  جایگزین  های  حرفه  باید  لذا  است 
مددجویی  به  امداد  کمیته  داد:  ادامه  شود، 
از  تومان  میلیون   30 بکند  کار  بخواهد  که 
منابع امدادی با بهره 2 درصد و 15 میلیون 
که  کند  می  پرداخت  بانکی  منابع  از  تومان 
تا شغل های جدید جایگزین کشاورزی شود.

مرغ  بلدرچین،  شترمرغ،  پرورش  احمدی   
داری سنتی، کارگاه فرش بافی، پارچه بافی 
توان  می  که  هایی  شغل  جمله  از  را   ... و 
در روستاها ایجاد کرد، برشمرد و گفت: اگر 
نشود  سکنه  از  خالی  روستاها  که  بخواهیم 
دامداری  جایگزین  جدید  های  شغل  باید 
امداد  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  وی  شود.  
می تواند برای مددجویان متقاضی، در منزل 
خودشان کارگاه قالی بافی ایجاد کند، افزود: 
سرمایه اولیه را امداد می دهد و فروش آن 

هم با خود امداد است.

اینکه  بیان  با  امداد سربیشه   مسئول کمیته 
واحد   24 کسراب  روستای  در  امداد  کمیته 
تاکنون  گفت:  است،  کرده  احداث  مسکونی 
کمک  تومان  هزار   500 و  میلیون   22
وام  تومان  میلیون  یک  و  کردیم  بالعوض 
خانواده  هر  برای  حصارکشی  بابت  و  دادیم 
کشور  امداد  کمیته  رئیس  سفر  اعتبارات  از 
شرط  به  سال  پایان  تا  تومان  میلیون  یک 

همکاری مسئوالن کمک خواهیم کرد.

 جابری، بخشدار مرکزی سربیشه هم در این 
به  معابر  اینکه جدول گذاری  بیان  با  جلسه 
خاک  و   95 و   94 سال  در  متر   900 طول 
 8 حدود  که  معابر  کردن  مسطح  و  برداری 
لوله  خط  به  کمک  و  شده  انجام  متر  هزار 
آب شرب روستا از جمله اقدامات دهیاری و 
بخشداری برای روستای کسراب بوده است، 
که  دارد  وجود  هم  مشکالتی  کرد:  تصریح 
مسئوالن  و  مردم  کمک  با  دهیم  می  قول 

پیگیری و رفع کنیم.
 

واریز بیش از 90 میلیون تومان
به حساب دانش آموزان

امام  خیره  موسسه  نماینده  صداقت، 
علی)علیه السالم( سربیشه هم با بیان اینکه 
السالم( شهر  امام علی)علیه  موسسه خیریه 
سربیشه  روستای  چند  در   79 سال  از  ری 
این  گفت:  است،  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت 
در  کسراب  روستای  در  اکنون  هم  موسسه 
چهار محور سالمت، توانمندسازی و اشتغال 
سال  از  افزود:  وی  می کند.  کار  مسکن  و 
پیدا  حضور  روستا  این  در  موسسه  که   90

فقط  تومان  میلیون   99 موسسه  است  کرده 
به حساب دانش آموزان کمک مالی ریخته 
است. وی گفت: در زمینه مسکن هم 400 
کسراب  روستای  در  موسسه  تومان  میلیون 

هزینه کرده است.
هم  سربیشه  برق  اداره  مسئول  سحرخیز،   
در خصوص برق رسانی به شهرک روستای 
کسراب گفت: بیش 60 از درصد کار انجام 
میلیون   40 مانده  باقی  40درصد  و   شده 

آن  اعتبار  پیگیر  که  دارد  نیاز  اعتبار  تومان 
هستیم تا از منابع داخلی تامین اعتبار شود.

محل  از  بتوانیم  است  امید  گفت:  وی   
را  پروژه  این  فجر  دهه  تا  داخلی  اعتبارات 
برق رسانی کنیم و اگر نشد تا پایان سال به 

اتمام خواهیم رساند.
  

مردم خراسان جنوبی
مطالبه گر نیستند

شهرستان های  مردم  نماینده  افضلی،  نظر 
این  در  هم  مجلس  در  نهبندان  و  سربیشه 
جلسه با بیان اینکه باید با همکاری و اتحاد 
مرکز  از  مردم  به  بیشتر  خدمت  راستای  در 
باشیم، گفت: مردم خراسان  اعتبارات  پیگیر 
و  هستند  خاموش  و  ساکت  افرادی  جنوبی 

مطالبه گری ندارند.
 وی با بیان اینکه کمک به قناتهای روستا 
شده  مغفول  کشور  در  که  است  سالی  چند 
است و باید توجه جدی شود، افزود: به وزیر 
در  قنات  احیای  ستاد  که  گفتم  کشاورزی 
خراسان جنوبی را مانند ستاد احیای دریاچه 
اقدامی  تاکنون  اما  خواهیم  می  ارومیه 

نکردند.
و  سربیشه  شهرستان های  مردم  نماینده   
نهبندان در مجلس با بیان اینکه احیای تمام 
قنات های سربیشه حدود 700 میلیارد تومان 
تمام قنات ها هزینه دارد، گفت: تمام بودجه 
تومان  میلیون   300 شهرستان  های  قنات 
نمی  جواب  هم  را  روستا  دو  که  است  بوده 
دهد.  نظرافضلی گفت: برای بهبود وضعیت 
مسئوالن  با  تلویزیون  و  موبایل  دهی  آنتن 

حال  در  موضوع  و  شده  صحبت  مربوطه 
پیگیری است.  وی داشتن خانه بهداشت را 
حق مردم روستای کسراب دانست و افزود: 
لذا  است؛  شما  حق  بهداشت  خانه  داشتن 

موضوع را پیگیری می کنیم.
و  سربیشه  شهرستان های  مردم  نماینده   
به  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  در  نهبندان 
های  خانه  که  ام  گفته  ورزش  جدید  وزیر 
ورزش روستایی را دریابید، تاکید کرد: فعال 
ماندگاری  روستایی  شدن خانه های ورزش 

روستائیان در روستا را در بر دارد.
به  آبرسانی  اینکه  بیان  با  نظرافضلی   
میلیارد   80 سربیشه  و  نهبندان  روستاهای 
تومان اعتبار می خواهد، گفت: امید است که 

بنیاد برکت در این زمینه کمک کند.
اصلی  درد  بیکاری  اینکه  بیان  با  وی   
برای  راستا  این  در  گفت:  است،  کشور 
باید  منطقه  زیرساخت های  اشتغال،  ایجاد 
شناسایی شود، معادن را فعال کنیم و مرز و 
تبادالت مرزی را نیز فعال کنیم.  نظرافضلی 
دست  باید  مسئوالن  همه  کرد:  خاطرنشان 
استان  آبادانی  برای  و  بدهیم  هم  دست  به 

تالش کنیم.

مردم خراسان جنوبی مطالبه گر نیستند
افتتاح شهرک روستای کسرآب در دهه فجر/ ستاد احیای قنوات در خراسان جنوبی تشکیل شود

در ده گردشگری نماینده مردم نهبندان و سربیشه مطرح شد ؛ 

منـاقصـه 
تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند در نظر دارد: عملیات ساخت و نصب درب و پنجره یو پی وی سی 
798 واحد مسکونی ، فاز دو پروژه شهید صیاد شیرازی خود را بر اساس قرارداد خاص با تضمین شرکت 
 در مناقصه به مبلغ پانصد میلیون ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

به همین منظور از کلیه تولید کنندگان و فروشندگانی که دارای گواهینامه های مربوطه از مراجع ذیصالح 
اداری  وقت  پایان  تا   95/11/16 تاریخ  از  آید  می  عمل  به  دعوت  باشند،  می  عملیات  این  انجام  برای 
1395/11/20 با در دست داشتن مدارک و مجوزات قانونی، سوابق اجرایی، ضمانت نامه بانکی شرکت در 
مناقصه به دفتر تعاونی واقع در بیرجند- بلوار شهید خلیل طهماسبی - مجموعه کوهسنگی ارتش مراجعه 
و تحویل مدارک نمایند. بدیهی است اعالم آمادگی و ارائه مدارک حقی برای ارائه دهنده مدارک ایجاد 

نمی نماید.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950027 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری شهرستان خوسف محکوم است به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت اصل خواسته )اجاره معوقه( و مبلغ 966/000 ریال بابت هزینه قبض تلفن و 

قبض برق در حق محکوم له آقای محمد محمدخانی نژاد فرزند علی و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت، با عنایت به اینکه محکوم له در جهت تادیه مطالبات خود یک دستگاه لپ تاپ مستعمل DEEL  مدل NSPRON156U متعلق به شرکت محکوم علیه که در 
برخی از نقاط دارای شکستگی جزیی می باشد را معرفی نموده )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری مبلغ 3/500/000 ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط 
 محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1395/11/25 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی مال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ سه میلیون و پانصد هزار )3/500/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران 
می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و 
مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که 
خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز  ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. 

هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

فروش و خدمات پس از فروش کلیه ماشین های اداری
 فتوکپی، فاکس، پول شمار، پرینتر، دیتا پروژکتور، کلیه مواد مصرفی
                          کاتریج، فیلم کاربن ، درام، تونر و شارژ انواع کاتـریج

با بیش از 17 سال سابقه

نشانی: بیرجند- خیابان مدرس- مدرس60       تلفن: 09153614168-32437980

در  محل 
در اسرع وقت

آنهایی که می گویند چرا باید دولت هواپیمای نو 
بخرد در حالی که خیلی از نیازهای دیگر را داریم 
به دلیل  یا  باشد  تاخیر داشته  پرواز  اگر ده دقیقه 
نبود هواپیما کنسل شود صدایشان بلند است که 
دولت تدبیر و امید بی تدبیری کرده است . برادر 
من انصاف داشته باش تا کنون سوار هواپیما نشده 
ای ببنینی اکثر مسافرین بدنه عادی جامعه اند که 
برای سفرهای درمانی و کاری خود به این پرواز 

نیاز دارند نه برای تفریح به تهران رفتن و ...
930 ... 898

به  رو  شما   . محترم  نماینده  خدمت  سالم  با 
نهبندان کنین همه  به حال گازکشی  خدافکری 
جاگازکشی شده به غیر از نهبندان . تا کی مردم 

با این بدبختی زندگی کنن
915...894

دست  از  قائمی  دکتر  زحمات  از  تشکر  ضمن 
تاسیس  پیگیر  خواهم  می  استاندار  و  اندرکاران 

دانشکده داروسازی باشند این حق مردم است
915...406

پارکها وفضای  بارها به سازمان  از دوساله  بیش 
سازی  فضا  برای  کردیم  مراجعه  سبز شهرداری 
این  انگار  نه  انگار  اما  ظفر  جنب  بهمن  خیابان 
مسئوالن محترم که اینجا هم جزو شهر هست . 
از مدیریت این سازمان تقاضا داریم جهت حداقل 

نما و فضای سبز در این محل اقدامی بفرمایند.
936...245

  2 تیپ   206 خودروهای  جدیدا  متاسفانه  سالم، 
ایران خودرو که از نمایندگی های تحویل مردم 
می شود ضبط ندارند. از طرفی ضبط های بازار 
 400 هزینه  با  باید  و  خورد  نمی  ماشین  به  هم 
حالی در  کرد.  تهیه  ضبط  تومانی  هزار   500  تا 
نبود  بابت  تومان  نمایندگی فقط 192 هزار   که 
ضبط به مالک پرداخت می کند. این مدل ماشین 
که  است    INTERFACE سیستم  دارای 
نصب  برای  شود  می  سبب  باز  موضوع  همین 
ضبط جدید هزینه ای نیز برای نصب سیستمی 
که با این مدل هم خوانی داشته باشد را بپردازیم. 

این تولید داخلی واقعا مایه آبرو ریزی است.
975...0915

به سمت سه  اتوبوسرانی  رانندگان  از  سالم.لطفا 
راه اسدی بپرسید چرا ایستگاه مسجدآیتی را مثل 
خدای  ندارند.اگه  کامل  توقف  ایستگاهها  سایر 
عجله  با  شود  پیاده  بخواهد  مسافری  ناخواسته 
و سرزنش راننده در ایستگاه مسجد آیتی مواجه 
می شود!! برای والده بنده که میخواستند در این 
عجله  و  توقف  عدم  بدلیل  شوند  پیاده  ایستگاه 
داد.خواهش  رخ  شدن  پیاده  در  سانحه  راننده 

میکنم به گوش مسؤالن برسانید.
915...891

شلوغ  و  پامچال  خیابان  بستن  جای  به  کاش 
طراح  مهندس  برادران   9 نیلوفر  خیابان  کردن 
شهرساز که طراحی اون منطقه را انجام دادن رو 
بیاورید و بگید به چه عقل و منطقی اون حجم 
متری   6 خیابون  یه  از  خواهند  می  را  ترافیک 
میشن  رد  هم  کنار  از  سختی  به  خودرو  دو  که 
را انجام بدن و متاسفم برای بزرگوارانی که بدون 
کنترل و برسی میزان ترافیک و جمعیت زیر اون 
حاال  و  و مصوب شده.  کردن  امضا  را  ها  نقشه 
را  عده  یه  کاری  کم  و  کوتاهی  جور  مردم  باید 
بدهند و خیابان را مسدود کنند. آیا اگه خونه خود 
شهردار یا یکی از اعضای شورای ترافیک توی 
دادند. می  بستن  دستور  باز هم  بود.  کوچه   اون 

 بهتر نیست یه کم از فضای سبز اونجا بگیریم 
که هم آب صرفه جویی بشه و یه ورودی ایمن 
و مناسب را برای اونجا طراحی کنیم. یا نه. بیایم 
تمام ساکنین مشکل  برای  و  ببندیم  رو  خیابون 
بوجود بیاوریم.  آوا میدونم که این پیام را چاپ 
نمیکنی ولی اینقدر میفرستم که یا من کم بیاورم. 
یا شما.  ممنون از طرف یه آدم که یه تحصیالت 
کمی در خصوص ترافیک و عمران و شهرسازی 

داره. وساکن اون منطقه هم نیست
915...915

حضرت  بیمارستان  به  جزئی  مشکلی  برای 
منظم   ، مریزاد  واقعا دست  رفتم  )ع(   ابوالفضل 

، تمیز و با پاسخگویی عالی . خدا قوت
910 ... 039
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داروی گیاهی آلزایمر رونمایی شد
 
ایسنا- روز گذشته داروی گیاهی “ملیتروپیک” با بهره گیری از دانش کهن و بومی ایران زمین در درمان مشکالت مغزی و نیز با بررسی مطالعات روز دنیا برای کنترل 
آلزایمر و کاهش عالئم تحریک پذیری با حضور دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی 
در پژوهشکده گیاهان دارویی واقع در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی رونمایی شد و تمهیداتی برای معرفی این محصول در سطح بین الملل نیز اندیشیده شده است.

یادداشت

وقتی صدا و سیما 
موثر می شود 

* جواد قوسی

کس  هیچ  بر  ها  رسانه  اهمیت  و  نقش  امروز 
پوشیده نیست؛ به خصوص رسانه های تصویری 
و شبکه های تلویزیونی که با مخابره کردن اخبار 
و تولید برنامه در جهت اثرگذاری و تعمیق مباحث 
و مسائل مختلف فکری بیش از هر وسیله ارتباطی 
دیگری نقش ایفا می کنند. صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران از آن جهت که دولتی است همیشه 
در مظان اتهام بوده است و افرادی با رویه سریال ها 
و برنامه ها و خبرهای آن مخالفت داشته اند. گروهی 
برنامه ها را خنثی، بی اثر و محافظه کار می دانند، 
عده ای برنامه ها را کامال حکومتی و در جهت تبلیغ 
حاکمیت تصور می کنند، جمعی هم برنامه ها را 
تریبون جناح سیاسی مشخصی می دانند و عده ای 
بعضی سریال ها و برنامه ها را مغایر با استانداردهای 
هر  به  دهند.  می  تشخیص  کشور  فرهنگی  الزم 
از جامعه به سوی  صورت و به هر علت گروهی 
رسانه ها و شبکه های تلویزیونی دیگری به غیر از 
شبکه های داخلی می روند و گزینه مدنظر خود را در 
آن ها جست و جو می کنند. با مفروض دانستن همه 
مسائل مذکور معتقدیم با حضور افراد خالق و کاربلد 
و شجاع، می توان انتظار تولید برنامه های پویاتر و 
پرمخاطب تری داشت. با همین توضیح به معرفی 
چهار برنامه موفق در سال های اخیر در حد اختصار 
می پردازیم. برنامه هایی که نشان داده اند در وضع 
نه چندان مساعد و تعریفی رسانه ملی اگر برنامه 
گیرند،  قرار  کار  راس  در  قابلی  مجریان  و  سازان 
برنامه های قابل توجه و متفاوت با سایر برنامه های 
مرسوم و جا افتاده در شبکه های تلویزیونی، روی 
آنتن می رود. اولین برنامه از شبکه یک پخش 
می شود؛ برنامه ثریا. این برنامه با تهیه کنندگی 
مقصودی  رود.  می  آنتن  روی  مقصودی  محسن 
باشد نشان داده  برنامه هم می  جوان که مجری 
در نقد عقب افتادگی ها و قصور و بیان پیشرفت 
انتخاب کرده  را  و مجاهدت ها مسیر درستی  ها 
است. همین که چندین بار این برنامه با فشارهای 
افرادی از آنتن خارج شده است نشان از اثرگذاری 
آن می باشد و صادقانه باید گفت شاید بدون حمایت 
داشت.  نمی  وجود  برنامه  این  سازمان  مسئوالن 
برنامه ثریا با پوشش مباحث روز جامعه و ساخت 
مستندها توانسته نظرات زیادی را به خود جلب کند. 
این همه نشات گرفته از گروه قوی و باپشتکار برنامه 
ثریا است. دومین برنامه از شبکه دو پخش می شود؛ 
برنامه “جیوگی”. این برنامه را باید انقالبی در تولید 
برنامه های سیما دانست. باز هم جوان آتیه داری 
محور اصلی برنامه است. دکتر میالد دخانچی در 
آمریکا اسالم و سیاست درس می دهد و بیشتر تز 
بسیار  است. وی  او درمورد اسالم سیاسی  فکری 
پرانرژی سخن می گوید و از قدرت تحلیل باالیی 
تماشاچی  مشارکت  با   “جیوگی”  است.  برخوردار 
های حضوری اجرا می شود. دخانچی توانست در 
سری اول برنامه برای اولین بار با “نوام چامسکی” 
کند.  گفتگو  ویدیویی  آمریکایی  مطرح  کارشناس 
سری دوم این برنامه از چند هفته پیش آغاز شده 
است. برنامه سوم، “هفت” می باشد که از شبکه 
برنامه سینمایی  دوره سوم  سوم پخش می شود. 
مطرح  کارگردان  افخمی  بهروز  مدیریت  با  هفت 
سینمای ایران به روی آنتن می رود. در یک سال 
گذشته هفت با رویکرد جدید و خالقانه خود توانسته 
مخاطبان خود را دوباره احیا کند. افخمی که تجربه 
کارهای مختلفی اعم از نمایندگی مجلس، زندگی در 
کانادا، کارگردانی چندین فیلم و سریال و همکاری 
با نشریات سینمایی را در کارنامه حیات خود دارد، 
نشان داده به خوبی از عهده مدیریت حاشیه ها و 
جنجال ها برمی آید. وی بسیار رک و شجاعانه عمل 
می کند و سعی دارد کمترین خودسانسوری را اعمال 
کند. آخرین برنامه “جهان آرا” است. برنامه ای که 
به تازگی از شبکه افق پخش آن شروع شده است. 
این برنامه را باید حاصل کار جوان خوشفکری به نام 
وحید یامین پور دانست. دکتر یامین پور که پیشتر با 
تولید برنامه های سیاسی و جنجالی چون “دیروز، 
امروز، فردا” و “شاهد عینی” نشان داده به خوبی از 
عهده طرح مسائل جدی سیاسی برمی آید، بار دیگر 
آنتن شبکه افق را به دست گرفته است. از ویژگی 
های بارز برنامه های وی دعوت از کارشناسان و 
در  همچنین  وی  است.  شاخص  سیاسی  فعاالن 
کسوت مجری گری به درستی عمل می کند و 

کمتر وقت برنامه را با توضیحات اضافه می گیرد.
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جواد قوسی- با کمی تأخیر به دفتر روزنامه رسید. 
نامه ای همراهش بود و مستقیماً از اداره ای به دفتر روزنامه 
آمده بود. همچنان پیگیر اعتبار و حمایت برای ساخت یکی 
از فیلمنامه هایش بود. مستندساز، عکاس و نویسنده ای که 
به بهانه کسب مقام در جشنواره قرآن و عترت در بخش 
فیلمنامه مهمان مان شده است. دقایقی با او که با لهجه 
بیرجندی صحبت می کند و بسیار خوش تعریف است به 

گفتگو نشستم. 

ابتدا خودتان را معرفی کنید. 
فرامرز مهدوی هستم، متولد 1356. شروع همکاریم با رادیو 
خراسان جنوبی از سال 1386 بود. نوشتن نمایش های 
30 دقیقه ای برای برنامه ای که شب های جمعه پخش 
می شد. پس از افتتاح سیمای خاوران کار در سیما را آغاز 
کردم. شروع کارم در آنجا با برنامه “شبهای آفتابی” داود 
شیخ بود. سازمان، مسئولیِت برنامه سازی را به من داد و با 
گروه تولیدی که داشتم، هر شب برنامه ها و گزارشاتی از 
بهزیستی، خانه سالمندان و شهر پخش می شد. در برنامه 
شب های آفتابی، افرادی که در روستاها ناشناس بودند را 
معرفی می کردیم. با سازمان در برنامه های “رو ور افتو”، 
“سفره قندی” و “غریبه آشنا” هم همکاری داشتم. از دیگر 
ها  المثل  مورد ضرب  در  که  بود  کوله”  ها “مش  برنامه 
بود. خودم نزدیک 400 ضرب المثل بیرجندی را در استان 
روستا به روستا جمع آوری کردم. نزدیک به 18 سال است 
که هرساله به سراغ آدم های روستانشین می روم و نفر به 
نفر آنها را نوشته دارم. به عبارتی روستا به روستا را با هزینه 

شخصی و برای تحقیق فتح می کردم.

 انگیزه این کار از کجا می آمد؟ 
پیرمردی از من سوال کرد بچه کجایی؟ گفتم بیرجند. 
بگم!  کجا  از  گفتم  خودم  با  بیرجند؟  کجای  از  گفت 
دارد.  روستا  همه  این  بیرجند  دانستم  نمی  موقع  آن 
سپس به سراغ هفت پشت رفتم و این که هفت پشت 
هرکسی از کجاست و شروع کردم به سفر به روستاها. 
او وقتو بخیر” که در  “یاد  نام  به  مجموعه 13 قسمتی 
ورود  نوشتم.  را  است  استان  مردم  رسوم  و  آداب  مورد 

من به صداوسیما با همین مجموعه بود.

قبل از ورود به سازمان هم چیزی می نوشتی؟ 
اولین بار سال 75 با فیلمنامه ای که نوشته بودم به تهران 

رفتم و پیگیر فروش و عرضه فیلمنامه ام بودم. آن موقع 
در بیرجند شرکت سینمایی نبود و فقط دفتر آقای احسان 
بخش در این زمینه فعالیت می کرد. در تهران فیلمنامه ام 
سرقت شد! و شکست خوردم. می گوید: مجموعه “یاد او 
آن  در  را  استان  رسوم  و  آداب  تمام  که  بخیر”  وقتو 
جمع آوری کرده بودم، 54 شخصیت اصلی داشت. فیلمنامه 
ای هم که امسال در جشنواره قرآن جایزه گرفت، تعدادی از 

همان شخصیت ها و برشی از فیلمنامه اصلی بود. 

پس آداب و رسوم و ضرب المثل ها را از کتاب ها 
یاد  نگرفتید؟

 دونه دونه ضرب المثل ها را پای دیوار و صحبت آدم ها 
نشسته ام و یاد گرفتم و اگر بخواهم خاطره تعریف کنم، 
10 سال طول می کشد. حتی مدتی در تلویزیون در برنامه 
“شبهای آفتابی” خاطره تعریف می کردم. فیلمنامه ای که 
با سازمان به مشکل برخوردم، چون  نوشتم در تولید آن 
قبل از آن افرادی با من همکاری کرده بودند و سازمان می 
گفت این فیلمنامه با این افراد ساخته نشود و تو کاری نگیر 
که با چه کسی ساخته می شود. من بنا به تعصبی که روی 
بچه های بیرجندی داشتم، گفتم اگر قرار باشد کسی هم 
کار کند همین بچه ها باید کار کنند. در آن زمان مدیرکل 
غیر بومی بود، مثال به تصویربردار بیرجندی 15هزار تومان 
می دادند ولی به افراد غیربومی 30هزار داده می شد و این 

برای من سخت بود. 

االن در حوزه نوشتن کجا مشغول هستید؟
فعال مسئول شورای ادبیات داستانی بسیج هنرمندان هستم. 

دیگه با سازمان همکاری ندارید؟ 
نه. آخرین کاری که با سازمان همکاری داشتم آیتم های 
به  مربوط  نوشتم.  می  نسیم  شبکه  برای  که  بود  طنزی 
پارسال بود. بعد به دلیل پاره ای از مشکالت و عدم حمایت 

ها همکاری مان قطع شد.

در مورد مستندها بگو ئید 
مدتی بعد از کنارکشیدن از سازمان به تولید مستند روی 
آوردم و سوژه هایم را پیگیری می کردم. ساخت مستند 
کردم.  می  پیگیری   95 تا   87 زمان  از  را  نما”  “خواب 
تصویربرداری مستند “هشت-یک” هم چندین سال طول 

کشید. این دو مستند محصول سال 95 است. 

این سوژه ها گیر هرکسی نمی کند؟ 
هفته به هفته به روستاها سفر می کردم و حتی نزدیک به 
20 هزار عکس پرتره از مردم دارم. عکاسی حرفه ای را از 
سال 90 پیگیری کردم. موقعی این به فکرم رسید که افراد 
همه می روند ) = می میرند( مثل آبی که دارد تبخیر 
می شود. شاید نزدیک به هزار روستای استان را سفرکردم 
و وقتی به روستاها سفر می کنم، مردم روستا فکر می کنند 

که من از خودشان هستم.

در مورد خواب نما توضیح بدهید، من که مستند 
را دیدم خیلی قصه عجیبی داشت. 

مستند خواب نما قصه مرد ساده روستایی بود که به گفته 
خودش خواب حضرت ابوالفضل را می بیند که به مرد می گویند 
برو در فالن محل مکانی - نظرگاهی- بساز. در این مستند 

به سراغ کسی رفتیم که خواب دیده بود و همچنین با اهالی 
روستا صحبت کردیم و با زنی که شفا گرفته بود و از مهره 
های کلیدی قصه بود صحبت کردیم. ضبط مستند در سال 
بیرجند شروع شد.  87 در روستای میرزگ 55 کیلومتری 
نظرگاهی بود که خیلی از مردم خراسان جنوبی به آن جا 
می رفتند. بعد از مسائلی، بخشداری تمام نظرگاه و زائرسراها 
را خراب کرد. من از سال 78 تا 87 هرسال به میرزگ می 
رفتم و می دیدم که مردم در همان محل تخریب شده حضور 
داشتند. برای خودم نظرگاه اثبات شده بود و باور داشتم و 
کاری نداشتم که چه کسی خواب دیده یا چه کسی آن جا 
را خراب کرده است. خودم دوست داشتم این مکان بعد از 
تخریب، بازسازی شود. اوقاف قبول کرده آن جا را به عنوان 
با  اکثر مردم هم  و  بسازند  فرهنگی مذهبی  یک مجتمع 
بازسازی آن موافق بودند و االن تبدیل به حسینیه ابوالفضلی 
شده است. از سال 87 پیگیر تولید مستند شدم و حاصلش 
یک مستند حدودا 30 دقیقه ای شد و االن بسیاری از افراد 
حاضر در مستند فوت کرده اند. این کار با تهیه کنندگی خودم 
و تالش های خانم کیانی بود که اگر نمی بود کار انجام نمی 
گرفت. هدفم با ساخت این مستند این بود که بگویم این 

چنین اتفاقی در کنج این ده کوره افتاده است.

را دارد؟  تلویزیون  آیا مستند کیفیت پخش در 
بعضی وقت ها اگر کاری قصه داشته باشد ولی با موبایل 
هم گرفته شود به دل می نشیند و بیننده دوست دارد نگاه 
کند ولی اگر قصه نداشته باشد و با کیفیت HD  هم باشد 
فایده ای ندارد. به نظرم قصه مستند جذاب است. مستند 
دیگرم به نام “هشت-یک” است که در مورد یک هشتِم 
زنی بعد از فوت شوهرش از سهم خانه است. موارد مربوط 
به ارث و میراث همیشه با دعوا و جدل همراه بوده است. 

اید؟  گرفته  جایزه  قرآن  جشنواره  از  هم  اخیرا 
فیلمنامه “موذن اذان بده” بود که از همان مجموعه ای 
اگر زمانی سازمان صدا  ابتدا گفتم گرفته شده است.  که 
وسیما پولی برای ساخت سریال داشته باشد، آن مجموعه 
مانند سریال های شاهکار خواهد شد. به قول مدیر سازمان 
- جعفری - که می گفت مانند سریال میرزا کوچک خان 
جنگلی که وقتی پخش می شد همه به یاد رشت می افتند؛ 
کسی باید این را بسازد که هر کس آن را ببیند، بفهمد که 
مال بیرجند است. در این کار 54 شخصیت را از روستاهای 
اصول  در چهارچوب  و سپس  خراسان جنوبی جدا کردم 

فیلمنامه نویسی به هم ربط دادم ولی قصه ها و کنش و 
واکنش های مابین آنها تخیلی است. 

فیلمنامه “موذن اذان بده” در جشنواره منطقه ای بینالود 
هم از بین 517 فیلمنامه جزو 10 فیلمنامه برتر انتخاب شده 
و اوایل ماه بهمن نتایج اعالم می شود. من از هر فرصتی 
برای نوشتن استفاده می کنم و میانگین، هرماه یک داستان 

می نویسم و برای نوشتن وقت می گذارم. 

آیا اثر دیگری هم در حال تولید دارید؟ 
نام “خیری و رحمان” در حال  امسال مستند دیگری به 
ساخت دارم که در مورد مشکالت ازدواج مابین افغانی ها 
و ایرانی ها است. دو فیلمنامه داستانی “طمع” و لغزش” 
هم منتظر حمایت سازمان ها برای ساخت آن ها هستم. 
سازمان بهزیستی و مبارزه با مواد مخدر قول هایی داده اند 
و نامه نگاری ها از سمت مدیرکل ارشاد هم شده است ولی 

همچنان در انتظار بودجه هستم. 
در سال 94 فیلمنامه هایی برای ساخت به ارشاد تحویل 
دادم که با ساخت یکی از آن ها موافقت کردند. برآوردهای 
به  میلیون   3 مبلغ  که  بود  تومان  میلیون   10 حدود  من 
تصویب رسید. در نهایت هم 1.5 میلیون تومان پرداخت 
کردند که در شروع کار و چند روز اول، این مبلغ تمام شد. 
وقتی تصویر بردار روزی 300 هزار تومان می گیرد و یک 
باک بنزین 60 هزار تومان می شود، برای ساخت فیلم نیمه 

بلند 1.5 میلیون چیزی نیست. 
االن دوره ای هم نیست که کسی بخواهد رایگان کار 
کند. به هر حال مشکالتی پیش آمد و همچنین دستیار 
برای کار کردن در  ماند.  ناتمام  و کار  فیلم  فوت کرد 
اداره های مختلف سر زد و معرفی  به  باید  این عرصه 
نامه بگیری و دائم باید بدوی و نامه ها پاراف شود و در 
زیادی صرف  بسیار  زمان  کار  برای شروع  مراحل  سیر 
می شود. این درحالی است که برای فیلمنامه لغزش که 

به مشهد رفته بودم خیلی راحت بودم. 

نویسنده خوب را چه کسی می دانید؟ 
یک بار یکی از دادگستری از من پرسید آیا می توانی با 
سه تا کلمه یک داستان بنویسی؟ من گفتم با سه تا کلمه، 
با  داستان  سه  بعد  نویسم.  می  شما  برای  داستان  تا  سه 
پایان های متفاوت برایش بردم. به نظر من نویسنده ای که 
بخواهد قصه خوبی بنویسد تا به دل بنشیند باید تحقیقات 

میدانی داشته باشد. اینکه فقط کتاب بخواند که هیچی. 

فیلمنامه نویس جوان بیرجندی:

نزدیک به هزار روستای استان را فتح کرده ام
Ava.news19@gmail.com .عکس از : قوسی

کاریکاتور محوطه سایت هواشناسي زهان. 95/11/05 .  عکس از:  اسماعیل قهستانيقاب عکسجواد طریقی اکبرپور تشخیص تخم مرغ سالم از کهنه:

بعد از شکستن تخم مرغ نیز اگر زرده و سفید مخلوط شود، نشان دهنده  کهنگی تخم مرغ 
است چرا که زرده و سفیده تخم مرغ سالم جدا از یکدیگر قرار دارند و مخلوط نمی شوند.
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کاظم افرندنیا بازیگر پیشکسوت 

سینما و تلویزیون درگذشت

کاظم  خبر-  آخرین 
افرندنیا بازیگر پیشکسوت 
که در چند روز گذشته در 
بود  بستری  بیمارستان 
پس از یک دوره تحمل 
بیماری صبح روز گذشته 
افرندنیا در سال 1324 در  دار فانی را وداع گفت. 
نایین متولد شد. وی دیپلم هنرستان هنرهای زیبا 
داشت و آغاز بازی اش در سینما از سال 1353 با 
بود. وی  مطلبی  از سعید  کاری  »ناجورها«  فیلم 
فیلم و سریال هایی چون »معمای  همچنین در 
»ستایش  عشق«،  »شور  کشی«،  »سگ  شاه«، 
2«، » خانه ای در تاریکی« و... نقش ایفا کرده بود.

خبرها از گوشه و کنار

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1520:1518:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ل الک قرمز جنجــا
عروسـی در 

سالم
بمبئی  

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
09380160779- علی آبادی
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آیه روز  

و ميان آنان و ميان آنچه ]به آرزو[ مى  خواستند حايلى قرار مى  گيرد همان گونه كه از ديرباز با امثال 
ايشان چنين رفت زيرا آنها ]نيز[ در دودلى سختى بودند. سوره سبأ، آيه 54

حدیث روز  

از جمله دوست داشتني ترين اعمال نزد خداي متعال شادي رسانيدن به مؤمن است و سير كردن او از 
گرسنگي، يا رفع گرفتاري او يا پرداخت بدهي اش . امام جعفر صادق )عليه السالم(

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

ولى بدان كه شکار عقاب خواهد شد
كبوتری كه زيادی بلند پرواز است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

واکنش مناسب برای همسر  عصبانی 

* رفتار خوشايند داروی خشم و عصبانيت است. 
به جای اينکه بترسيد و وحشت كنيد يا يک گوشه 
قايم شويد و مراقب رفتارتان باشيد تا بهانه به دست 
همسرتان ندهيد سعى كنيد با خوش برخوردی و 
مهربانى شرايط عصبانيت را تغيير بدهيد. در واقع 
برايش  و  بگيريد  را  خشم  اين  خوراک  بايد  شما 
جايگزين داشته باشيد. سکوت نکنيد و با توجه به 

شرايط موقعيت را به چيزی خوشايند تغيير بدهيد.  
اما  تهديد آميز  رفتار  يک  عصبانيت  و  خشم    *
او خشمگين  است  است. گاهى هم الزم  موقتى 
باشد اما برای خودش. شما نبايد توجه زيادی به 
اين خشم نشان بدهيد. حتى اگر او برای چند روز 
متوالى هم از چيزی عصبانى باشد خودش بايد با 
آن كنار بيايد مگر اينکه از شما بخواهد تا راهى 
برای خروج از اين موقعيت نشانش بدهيد. به جز 
اين اگر از او و واكنش هايش مى ترسيد بهتر است 

توجهى به آن نشان ندهيد.  
*  اين خشم باالخره فرو مى نشيند. حاال بهترين 
اين  شما  است.  آن  درباره  زدن  حرف  برای  موقع 
نمى تواند  چرا  بپرسيد  همسرتان  از  داريد  را  حق 
افسار احساسش را دست بگيرد و اينقدر سريع از 
كوره در مى رود. خيلى خوب است كه در شرايط 
عادی روش های كنترل خشم را با هم تمرين كنيد 

و درباره اش حرف بزنيد.  
*  اشتباه شما اين است كه حد و مرز هايتان را در 
به  هرگز  ايد.  نکرده  مشخص  مشتركتان  زندگى 
همسرتان نگفته ايد كه تحمل چه چيزهايى را داريد 

و تا كجا مى توانيد يک رفتار را تاب بياوريد.

باغ خدا، دست خدا، چوب خدا

مردی در يک باغ درخت خرما را با شدت  تکان 
باغ آمد و  مى داد و بر زمين مى ريخت. صاحب 
مى كنى؟  را  كار  اين  چرا  احمق!  مرد  ای  گفت 

دزد گفت: چه اشکالى دارد؟
ببرد  و  بخورد  را  خرمايى  خدا  باغ  از  خدا  بنده 
سفره  بر  چرا  است.  كرده  روزی  او  به  خدا  كه 
مى كنى؟  حسادت  خداوند  نعمتهای  گسترده 
آن  غالم!  آهای  گفت:  غالمش  به  باغ  صاحب 

طناب را بياور تا جواب اين مردک را بدهم. 
بستند  درخت  بر  محکم  و  گرفتند  را  دزد  آنگاه 
دزد  مى زد.  او  پشت  و  پا  ساق  بر  چوب  با  و 
مى زنى؟  چرا  كن.  شرم  خدا  از  برآورد،  فرياد 
مرا مى كشى. صاحب باغ گفت: اين بنده خدا با 
چوب خدا در باغ خدا بر پشت بنده خدا مى زند. 
من اراده ای ندارم كار، كار خداست. دزد كه به 
را  جبر  به  اعتقاد  من  گفت:  داشت  اعتقاد  جبر 
ترک كردم تو راست مى گويى ای مرد بزرگوار 
نزن. برجهان جبر حاكم نيست بلکه اختيار است 

اختيار است اختيار.

در يک دنيای ايدآل، هر فردی كه با او برخورد 
مالحظه كار،  خوش برخورد،  مهربان،  داريم 
سخاوتمند و بسياری صفت های مثبت ديگر 
است. آنها لطيفه هايى كه ما تعريف مى كنيم را 
مى فهمند و ما هم لطيفه های آنها را مى فهميم. 
در اين دنيا همه ما در فضای سراسر شادی 
هيچوقت  هيچکس  كه  مى كنيم  زندگى 

ناراحت، افسرده يا عصبانى نيست.
شايد دلتان بخواهد بدانيد كه آيا ممکن است با 
كسى كه مدام از دست شما عصبانى است يا 
كسى كه اصاًل دلتان نمى خواهد كنار او ناهار 
بخوريد، عادالنه برخورد كنيد يا نه. شايد دلتان 
بخواهد بدانيد كه آيا بايد دوست داشتن همه 
آدمها را ياد بگيريد يا نه.براساس رابرت ساتن 
)پروفسور علوم مديريتى در دانشگاه استنفورد( 
اينکار نه ممکن است و نه حتى ايدآل است كه 
تيمى از همه كسانى تشکيل دهيد كه حاضريد 

هر هفته با آنها مهمانى بدهيد.
باهوش حتى  افراد  به همين دليل است كه 
نمى آيد  آنها خوششان  از  از كسانى هم كه 

روش مى كنند.  را  استفاده  بيشترين   هم 
 آنها چنين است:

می پذیرند که قرار نیست
 از همه آدمها خوششان بیاید 

كه  مى افتيم  فکر  اين  دام  به  گاهى اوقات 
خيلى آدم های خوب و مهربانى هستيم. تصور 
آنها  با  كه  از همه كسانى  بايد  كه  مى كنيم 
برخورد داريم خوشمان بيايد. ولى اين عملى 
نيست. الجرم با كسانى برخورد خواهيد كرد 
كه افراد سرسختى هستند و نمى توانيد با آنها 
كنار بياييد. افراد باهوش اين را مى دانند. آنها 
و  تضادها  كه  مى دهند  تشخيص  همچنين 

اختالفات نتيجه تفاوت ارزش هاست.
لزومًا  نمى آيد  خوشتان  او  از  كه  كسى  آن 
آدم بدی نيست. دليل اينکه نمى توانيد با او 
كنار بياييد اين است كه ارزش های متفاوتى 
با او داريد و اين تفاوت در ارزش ها موجب 
كه  كنيد  قبول  وقتى  مى شود.  قضاوت 
خوششان  شما  از  نيست  قرار  آدمها  همه 
آدمها  همه  از  نيست  قرار  هم  شما  و  بيايد 

خوشتان بيايد، موقعيت برايتان بسيار ساده تر 
اين به  توانست  خواهيد  بهتر  و  شد   خواهد 

افراد برخورد كنيد.
کنار  ندارند  دوست  که  آنهایی  با 
می آیند )نه اینکه آنها را نادیده بگیرند( 
از  درمى آورد،  را  حرصتان  مدام  مطمئنًا 
جوک های بى مزه  و مبتذلش دندان هايتان را 
به هم مى ساييد يا تيک زدنهای مداومش در 
محل كار روی اعصابتان مى رود ولى داشتن 
فقط  تحمل  و  دلسوزی  از  كمتر  احساسى 

خودتان را اذيت خواهد كرد.
عملکردی،  ديد  »از  مى گويد،  ساتن  رابرت 
بسيار  كارمندانتان  زياد  داشتن  دوست 
سخت تر از كم دوست داشتن آنهاست. شما 
به كسانى نياز داريد كه نقطه نظرات متفاوتى 
داشته باشند و از بحث كردن نترسند. اينها 
آن كسانى هستند كه باعث مى شوند سازمان 
مرتکب اشتباهات و كارهای احمقانه نشود.« 
شايد آسان نباشد ولى بايد تحملشان كنيد. 
اعصابمان مى روند  روی  آنهايى كه  معمواًل 

به  جديد  ايده های  و  فکرها  كه  هستند 
ذهنمان مى آورند و خودشان هم گروه را به 
سمت موفقيت سوق مى دهند. يادتان باشد، 
نيستيد و خيلى ها فقط  شما هم آدم كاملى 

تحملتان مى كنند.
با آنهایی که دوست ندارند

 مودبانه رفتار می کنند. 
احساستان نسبت به يک نفر هر چه كه باشد، 
بسيار  شما  كردار  و  رفتار  به  نسبت  فرد  آن 
حساس است و همان را به شما منعکس خواهد 
كرد. اگر با آنها بى ادبى كنيد، آنها هم با بى ادبى 
محض با شما رفتار خواهند كرد. درنتيجه به 
خودتان بستگى دارد كه با او عادالنه، بى طرف 

و مودبانه رفتار كنيد.
مى گويد،  نويسنده،  و  روانشناس  داتنر،  بن 
از   poker face يک  سياست  با  »اينکه 
بايد  است.  مهم  خيلى  دهيد  نشان  خودتان 
تا مى توانيد مثبت و حرفه ای برخورد كنيد. با 
اين روش، تا سطح آنها پايين نخواهيد رفت و 

اعصابتان بيشتر خرد نخواهد شد.«

انتظارات و توقعات 
خودشان را ارزیابی می کنند. 

و  انتظارات  آدمها  كه  نيست  انتظار  از  دور 
داشته  ديگران  درمورد  غيرواقعبينانه  توقعات 
داشته  انتظار  بقيه  از  است  ممکن  باشند. 
رفتار مى كنيم  ما  كه  آنطور  دقيقاً  باشيم كه 
آورند كه  زبان  به  را  يا چيزهايى  رفتار كنند 
ما در يک موقعيت خاص به زبان مى آوريم. 
ولى، اين واقع بينانه نيست. آدمها خصوصيات 
تعيين كننده  زيادی  حد  تا  كه  دارند  اخالقى 
واكنش های آنهاست. اينکه از ديگران انتظار 
داشته باشيد مثل شما رفتار كنند، مطمئناً فقط 

باعث نااميدی تان خواهد شد.
اگر فردی هر بار حالتان را بد مى كند، سعى 
اين  با  بچينيد.  درست  را  انتظاراتتان  كنيد 
رفتار  برای  روانى  نظر  از  را  خودتان  روش 
نشويد.  غافلگير  ديگر  تا  مى كنيد  آماده  او 
آنها  مى كنند.  را  كار  همين  باهوش  افراد 
دوست  كه  كسانى  رفتارهای  از  هيچوقت 

ندارند غافلگير نمى شوند.

عارفانه روز

بهترين دوست، خداست، او آن قدر خوب است كه 
اگر يک گل به او تقديم كنيد دسته گلى تقديم تان 
مى كند و خوب تر از آن است كه اگر دسته گلى 

به آب داديم، دسته گل هايش را پس بگيرد

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، 
شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد.

 بايد كاري را انجام دهيد
 كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.

موفقيت تنها نصيب معدودی می شود و اين 
درحالی است كه كثيری از مردم در رويای 

موفقيت به سر می برند. جان جانسون

تنها يک پرسش وجود دارد و آن اين است: 
“چگونه كاری كنيم كه عشق پابر جا بماند؟” 

قانون احتماالت يادت نره ، باالخره 
يک نفر خواهد گفت بله.
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123456789101112131415
ماقتنانولیسپوپ1
دنشکلایرلیشای2
رزوروسناسامرد3
سونافریمدهدا4
هارتبااوشیپی5
خیمارمدرمروش6
اتتر ازابنینا7
نایزینرامرینپ8
لمهمجارخماکی9
تیچدباللاپنش10
نهمیدناقولاش11
داناوابرکفتم12
ریادیاباتاتلا13
سویرممهدایوار14
تاتسومرتریتتفه15 فروش استثنایی آپارتمان در حال 

ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت
 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

091556124۳1 - 09155614208

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

فروش مغازه کفش بچگانه واقع 
در خیابان معلم با 17سال سابقه 

0915۳6۳5۳62

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

تجربه کنید.   09158668002

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه ۳ نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
 091576۳9200

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  091566۳۳2۳0- برگی

۳ 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

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
۳22۳9048 -09159618050 

فوری     فروش مغازه ساندویچی ، فالفل      فوری

با موقعیت عالی واقع در توحید ۳0
با کلیه لوازم

09908189960 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   091516۳04۳5  

091596۳925۳ - نیازی

کارت دانشجویی اینجانب آرش بنائیان 
به شماره دانشجویی 951۳612505 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

کارت هوشمند ماشین به شماره کارت 
2590699 و شماره پالک 981ع51  

ایران 14مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کار خوب اتفاقی نیست

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

مسیر مشهد و  زاهدان
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

 09159618581 - فاروقی

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 
پخش لوله و اتصاالت 

و لوازم بهداشتی  ساختمان
آدرس: بین مدرس ۳5 و ۳7 

  0912۳024066
091516۳8890

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

0915721۳571

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

شیشـه اتومبیـل بنی اسـدی
باالترین کیفیت، پایین ترین قیمت
ساعت کاری: 7 صبح تا 8 شب

شعبه 2: بین پاسداران 4 و 6 جنب غذای آماده آرش  09۳94221099
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برگزاری مسابقات پینگ پنگ گرامی داشت دهه فجر

هیئت  همکاری  با  کرد:  اعالم  استان  هیئت  عمومی   روابط 
حضور  با  آزاد  لیگ  مسابقات  بیرجند،  شهرستان  پنگ  پینگ 
در سالن شهید  قاین  و  بیرجند  های  از شهرستان  بازیکن   33
سرحدی بیرجند به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار و آقایان 
آرمین عبدالهی، مصطفی طاهری اول و دوم، محمد امین حاجی 

پور و محمود مکتبداران مشترکاً سوم شدند.
 95/11/11 دوشنبه  که  چهار  دسته  مسابقات  در  برتر  نفرات 
برگزار  ای  به صورت دوره  بازیکن  با حضور 10  ساعت 20:30 
خواهد شد،شرکت خواهند کرد.در پایان مسابقات به نفرات برتر 
استان  بیرجند و هیئت  از طرف هیئت پینگ پنگ شهرستان 

جوایزی اهدا شد.

قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچیر در رقابت های قهرمانی آسیا

قهرمانی جوانان  ویلچر  با  بسکتبال  رقابت های  پایان  در  ایسنا- 
جهان در تایلند، تیم ملی ایران با شکست ژاپن توانست به عنوان 
قهرمانی دست پیدا کند.ملی پوشان کشورمان در مرحله فینال 
این رقابت ها توانستند تیم ژاپن را با نتیجه 67 بر 51 شکست 
دهند و قهرمان این رقابت ها شناخته شوند.این مسابقات با حضور 
تیم های ایران، ژاپن، استرالیا، چین، تایلند و هند از روز دوشنبه، 
4 بهمن در بانکوک آغاز و روز شنبه 9بهمن به کار خود پایان داد.

ابراهیمی فینالیست شد

یاریگین روسیه  ایوان  المللی کشتی جام  بین  مهر- رقابت های 
از دو روز پیش در شهر کراسنویارسک روسیه آغاز شده که روز 
گذشته در مسابقات روز دوم، چهار نماینده کشورمان به مصاف 
حریفان خود رفتند.بر این اساس محمد جواد ابراهیمی در وزن 
۸6 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان فینالیست شد، جابر صادق 
زاده و سید رضا موسوی در وزن 125 کیلوگرم به دیدار رده بندی 
رسیدند. همچنین ایمان صادقی در وزن 61 کیلوگرم نیز از دور 

رقابت ها کنار رفت.

بازیکنان با سه کارت زرد محروم می شوند

مورد  در  لیگ  سازمان  مسابقات  مسئول  فتاحی  فارس- سعید 
اعمال محرومیت بازیکنان با دو کارت زرد بعد از اولین سه  اخطاره 
با  بازیکنان  که  کردیم  اعالم  هم  فصل  ابتدای  در  شدن، گفت: 
با  محرومیت  قانون  و  می شوند  محروم  زرد  کارت  سه  دریافت 
دو اخطار در این فصل حذف شده است. بنابراین هر بازیکن با 

دریافت سه کارت زرد یک جلسه محروم خواهد شد.

برای تقویت اعصاب »امگا ۳« بخورید

فارس- استفاده از مکمل امگا 3 و روغن 
بسیار  اعصاب  تقویت  برای  کتان  دانه 
مؤثر است.سیدعلی کشاورز اظهار داشت: 
این  در  امگا 3  مکمل های حاوی  مصرف 
شود،  واقع  مؤثر  بسیار  می تواند  زمینه 
ایرانی ها مصرف ماهی را  چرا که اکثر ما 
به میزان کم داشته و حتی همان مقدار 

هم ممکن است حاوی اندکی امگا 3 باشد. 
وی افزود: روغن دانه کتان نیز حاوی امگا 
3 بوده و برای تقویت اعصاب، مصرف آن 
داشت  توجه  باید  البته  می شود،  توصیه 
که تنها یک کپسول امگا 3 برای مصرف 
روزانه کافی نیست و می توان در هر وعده 

3 کپسول امگا3 را استفاده کرد.

درمان عفونت گوش با یک حبه سیر؟!

درد  از  یکی  گوش  عفونت  سالم-  دکتر 
آورترین مشکالتی است که یک فرد می 
های  درمان  درمیان  کند.  تجربه  تواند 
خانگی سیر یکی از بهترین انتخاب ها برای 
درمان عفونت گوش و مشکالت مربوط به 
از  یکی  تندش  بوی  با  حبه  است.این  آن 
شگفتی های غذایی است. یک حبه سیر 

تا  کنید  چک  را  سایزش  ابتدا  بردارید. 
مطمئن شوید داخل گوشتان جا می شود، 
تمیز  شوید  مطمئن  بکنید.  را  پوستش 
است. در سوراخ گوشتان قرارش دهید. با 
اینکه درد و التهاب در عرض چند دقیقه از 
بین می رود توصیه می شود بگذارید یک 

شب داخل گوش بماند.

یوگا دارویی برای فشار خون باال

برترین ها- مطالعات نشان می دهد، افرادی 
که  تمرینات یوگا را به برنامه زندگی شان 
اضافه می کنند، افت سطح فشار خون را 
به طور واضح مشاهده خواهند کرد. در این 
مطالعه محققان می گویند: فشار خون باال 
خطر ابتال به حمله قلبی، سکته مغزی و 
که  دهد  می  افزایش  را  قلبی  نارسایی 

بیماران مبتال به فشار خون باال باید شیوه 
بخشند.تحقیقات  بهبود  را  خود  زندگی 
نشان می دهد بیماران مبتال به فشار خون 
یک  مدت  به  یوگا  تمرینات  انجام  با  باال 
ساعت در روز، هم امکان کاهش فشار خون 
برایشان ممکن می شود و هم یک حس 
خوب را برای خودشان به ارمغان می آورند.

هشت راه ساده برای داشتن 
دندان هایی سفید و لبخندی زیبا 

 سالمت نیوز-  اغلب افراد گمان می کنند
میسر  سفید  هایی  دندان   داشتن 
نمی شود، مگر اینکه به دندانپزشک و راه 
های نوین زیباسازی دندان متوسل شوند. 
این در حالی است که با رعایت چند نکته 
ساده و مصرف برخی خوراکی ها و پرهیز 

زیبا  لبخندی  توان  می  دیگر  برخی  از 
داشت. با استفاده از ۸ راه زیر می توانید 
به راحتی دندان هایی سفید داشته باشید

1- استفاده از جوش شیرین 2- خوردن 
توت فرنگی3- آب گرم و نمک4- خوردن 
خوردن  بنوشید6-  شیر  یا  آب  سیب5- 

پنیر7- استفاده از روغن نارگیل۸- زغال

بسیاری  که  مشکالتی  از  یکی  آنالین-  سالمت 
زدن  بیرون  هستند،  مواجه  آن  با  افرد  از 
»بونیون«  آن  به  که  پاست  شست  استخوان 
دردناک و  سخت  را  رفتن  راه  و  گویند   می 
گفت:  اسماعیلی جاه  علی اکبر  دکتر  کند.  می   
دسته  دو  به  افراد  در  پا  شست  انگشت  انحراف 
که  هستند  افرادی  اول  دسته  شود،  می  تقسیم 
 به دالیل مادرزادی یا ژنتیک به این بیماری مبتال

  می شوند و دسته دوم افرادی که کفش های نامناسب 
می پوشند.این متخصص ارتوپد درخصوص مراحل 
درمان این بیماری افزود: در مرحله اول باید علت 
برطرف شود، سپس  عارضه  این  آمدن  به وجود 
از  دهد،  می  بیمار  به  پزشک  که  راهکارهایی  با 
پیشرفت آن جلوگیری شود و در نهایت، در صورتی 
که بیمار به دلیل درد شدید، انحراف بیش از حد، 
دررفتگی انگشت نتواند به راحتی از کفش استفاده 

کند، اقدام به جراحی این ناحیه می شود.وی گفت: 
انجام  با  باشد،  آنها صاف  بیمارانی که  کف پای 
حرکات مناسب، نرمش های مخصوص و ماساژ، 
همچنین استفاده از کفش های مناسب با دستور 
پزشک به بهبود این بیماری کمک می کنند. وی 
با اشاره به درمان اولیه در بیمارانی که به صورت 
اکتسابی به این بیماری مبتال شده اند،  افزود : 
این بیماران عالوه بر انجام حرکات ورزشی معین، 

دو  بین  در  که  مخصوصی  پالستیکی  وسایل  از 
انگشت شست و انگشت کناری قرار می گیرد هم 
باید استفاده کنند، همچنین شبها نیز باید از وسیله 
ای مخصوص استفاده شود. وی در مورد بازگشت 
از درمان، به  بیماری گفت: برگشت عارضه پس 
نحوه  پزشک،  توسط  تجویزشده  انجام دستورات 
مراقبت و رعایت مواردی بستگی دارد که محرک و 

تشدیده کننده این بیماری است.

چرا استخوان شست پا بیرون می زند؟

چند نوشیدنی  چربی سوز عالی

سالمت نیوز- اگر در تالش برای کاهش 
هستید  آل  ایده  وزن  به  رسیدن  و  وزن 
عنوان  به  ها  شیوه  برخی  از  است  الزم 
مصرف  کنید.  استفاده  رژیم  مکمل 
نوشیدنی های چربی سوز و البته ورزش 
منظم جزو این روش های مکمل هستند.

ایجاد  باعث  سوز  چربی  های  نوشیدنی 
احساس سیری و تسریع روند الغری می 
شوند. این نوشیدنی ها سموم را از بدن 
کنند.  آبرسانی می  را  آن  و  رانده  بیرون 
چند نمونه از این نوشیدنی ها عبارتنداز: 
چای سفید- آب قره قاط- چای زنجبیل- 

آب سیب و دارچین- آب لیموترش

با  کامیون  دستگاه  دیروز،یک  ظهر  بعداز  جم-  امین 
مهرشهر  عصر)عج(  ولی  و  همت  تقاطع  در  برق  تیر 
بیرجندبرخورد کرد.به گزارش خبرنگار ما،این تیر برق در 
فاصله 3-2متری از میدان و در محل تردد وسائط نقلیه 
قرار دارد.این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشت 
اما بیش از 5میلیون تومان هزینه تعمیر کامیون برآورد 
 می شود.کارشناس راهنمایی و رانندگی علت حادثه را 
بی توجهی راننده به جلو و طرفین عنوان کرد.گفتنی 
است این تیر برق در میانه خیابان قرارگرفته و راهنمایی 
و رانندگی برای جلب توجه رانندگان به تازگی آن را 

دوماه  تا  گویند  می  بود.شهروندان  کرده  آمیزی  رنگ 
پیش و قبل از تغییر میدان،این تیر در وسط میدان قرار 
داشته است.به گزارش خبرنگار ما در نقاط مختلف شهر 
بیرجند،نمونه های مشابه وجود دارد و برای جلوگیری 
از حوادث مشابه،عزم جدی مسئوالن شهری نیاز است.
اهالی مهرشهر وجود این تیر برق و موارد مشابه در این 
نقطه از شهر را از شکفتی های مدیریت شهری دانسته 
و بر این باورند علت جابجا نشدن تیر برق و ماندگاری 
آن در این قسمت از معبر، هزینه پنج میلیونی جابجایی 

آن بوده است .

دستگیري باند جعل اسکناس وچک پول در طبس

فرمانده انتظامي استان از شناسایي و دستگیري باند توزیع کننده 
چک پول هاي تقلبي و جعلي در شهرستان طبس خبر داد.

سردار مجید شجاع اظهار داشت:با دریافت خبري مبني بر پخش 
اسکناس جعلي درسطح شهرستان،بالفاصله بررسي موضوع در 
دستورکار مأموران قرار گرفت.وي افزود:متهم با ارائه اسکناس 
هاي تقلبي هنگام خرید از چند فروشگاه مواد غذایي از شهروندان 
کالهبرداري مي کرد که با اقدامات فني و پلیسي شناسایي و 
دستگیر شد. سردار شجاع تصریح کرد:پس از بازرسی مخفیگاه 
متهم 62قطعه چک پول و 35 قطعه ارز تقلبي به مبلغ 70 

میلیون ریال و آالت و ادوات چاپ اسکناس کشف وضبط شد.

تصادف کامیون با تیر برق وسط خیابان در بیرجند

جم
ن 

امی
س : 

عک

0990۳189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ 2 4 5  0 0  1 4   

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     
شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 6037991899549160

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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 گرامیداشت سالروز ۱۲ بهمن در میدان امام)ره( بیرجند برگزار می شود 

تسنیم- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  با تأکید بر اینکه تبعیت محض از والیت فقیه زمینه حفظ و گسترش نظام را فراهم می کند گفت: مراسم 
گرامیداشت ۱۲ بهمن ساعت ۹ صبح در میدان امام )ره( بیرجند برگزار می شود .حجت االسالم ابراهیم زاده در جلسه برنامه ریزی گرامیداشت سالروز ورود تاریخی 
حضرت امام خمینی)ره( به میهن اسالمی اظهار داشت: رمز پیروزی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران سه عامل  امامت امام )ره(، اطاعت امت و وحدت کلمه بود.
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 کارمزد تسهیالت بانکی 
   باید عادالنه باشد
جنوبی  خراسان  در  ولی  فقیه  تسنیم-نماینده 
صندوق  تسهیالت  کارمزد  اینکه  به  اشاره  با 
قرض الحسنه امداد والیت در خراسان جنوبی به 
ازای نیروی انسانی، هزینه، اجاره محل و سایر 
تسهیالت  می شود.گفت:کارمزد  گرفته  خدمات 
بانکی باید عادالنه باشد تا مردم متضرر نشوند. 
آیت  ا... سید علیرضا عبادی در دیدار با کارکنان 
باید  داشت:  اظهار  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته 
از فرصت های پیش رو حداکثر استفاده را ببریم 
است.وی  مناسبی  فرصت  مردم  به  خدمت  زیرا 
خمینی  امام  امداد  کمیته  کارکنان  به  خطاب 
خطیری  وظایف  نهاد  این  کارکنان  افزود:  )ره( 
را به عهده دارند بنابراین باید نسبت به رسالتی 
داشته  مسئولیت  احساس  می شود  پذیرفته  که 
باشیم.نماینده ولی فقیه به صندوق قرض الحسنه 
و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان  در  والیت  امداد 
به  این صندوق  تسهیالت  کارمزد  کرد:  تصریح 
ازای نیروی انسانی، هزینه،  اجاره محل و سایر 
ربا  اینکه  بیان  با  خدمات گرفته می شود.عبادی 
به کم و و زیاد بودن نیست خاطرنشان کرد: ربا 
انجام کار مربوط می شود همچنین در  به شیوه 
انجام معادالت و محاسبات نباید شبهه ای وجود 
داشته باشد چرا که اگر حتی ریالی به عنوان ربا 
ربا  و شخص  می شود  محسوب  ربا  شود  گرفته 
دهنده و ربا گیرنده هر دو گناه کرده اند.نماینده 
کار  انجام  پاداش  معنای  به  را  کارمزد  ولی فقیه 
دانست و یادآور شد: در این راستا باید اقداماتی 
ارزش  که   باشد  گونه ای  به  می شود  انجام  که  
تا  باشد  عادالنه  و  باشد  داشته  را  مزد  دریافت 
اگر  داشت:  اظهار  نشوند.عبادی  متضرر  مردم 
پول هایی که با پارو جمع می شود را برای کمک 
می دادند  مربوطه  سازمان های  به  محرومان  به 
نداشتیم. قرض الحسنه  صندوق های  به  نیازی 

وی افزود: همه ما باید برای کمک به محرومان 
تالش کنیم و تا می توانیم برای برطرف کردن 
صورت  این  در  برداریم  گام  آنان  مشکالت 

خداوند نیز از ما راضی و خشنود خواهد بود.

اتمام فاز دوم روکش ماسه آسفالتی
 راه روستایی حوالن

دادرس مقدم-مرحله دوم روکش ماسه اسفالت 
حوالن به طول 3۱ کیلومتر به پایان رسید.کالنی 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
شهرستان طبس اظهار داشت:این پروژه به صورت 
امانی ، وطی 45 روز کاری انجام گردید و اعتبار هزینه 
 شده در این پروژه ۱5000 میلون ریال می باشد،

که از محل اعتبارات متمرکز تامین گردیده است.

مشکل 15 ساله تا یک ماه آینده 
رفع می شود 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  برزجی- 
با تشریح دستاوردهای سفر دو  خراسان جنوبی 
 ۱5 مشکل  حل  گفت:  استان  به  وزارتی  مقام 
که  بشرویه  و  فردوس  در  موتور  چاه   ۱۲ ساله 
حفاظت  قانون  قانون   34 ماده   5 بند  مشمول 
بودند  شده  مراتع  و  جنگلها  از  برداری  بهره  و 
در  شریفی  بود.  سفر  این  مهم  دستاوردهای  از 
خراسان  گذشته  هفته  کرد:  اظهار  آوا  با  گفتگو 
جهاد  وزارت  معاون  جاللی  میزبان  جنوبی 
مراتع  ها،  جنگل  سازمان  رئیس  و  کشاورزی 
بیایان  امور  دفتر  کارگرمدیرکل  و  آبخیزداری  و 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بود. 
به  این دو مقام مسئول  اینکه سفر  بیان  با  وی 
شپشک  آفت  به  آلوده  مناطق  از  بازدید  منظور 
 RFLDL بیابانزدایی  از پروژه  بازدید  سفید و 
سفر  این  در  شد:  آور  یاد  گرفت  انجام  سرایان 
رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  معاون  جاللی 
از  آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان 
را  سفید  شپشک  آفت  به  آلوده  مناطق  نزدیک 
اعتبار ویژه  تامین  برای  مشاهده و قول مساعد 
به منظور مبارزه و پیشگیری از این آفت را داد. 
وجود  به  اشاره  با  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
آلوده به آفت شپشک سفید در  85 هزار هکتار 
استان اظهار کرد : از این میزان 35 هزار هکتار 
بصورت بحرانی در کانون های بحران فرسایش 
بادی وجود دارد که در اولویت اول مبارزه قرار 
مبارزه  برای  الزم  اعتبار  شریفی  است.  گرفته 
تومان  میلیارد   50 حدود  را  آفت  این  با  کامل 
شخص  های  پیگیری  با  افزود:  و  کرد  اعالم 
استاندار 700 میلیون تومان از اعتبارات مدیریت 
معاون  و  یافت  اختصاص  منظور  این  به  بحران 
تامین  برای  مساعد  قول  سفر  این  در  نیز  وزیر 
اعتبار ویژه از محل منابع داخلی سازمان را داد 
به  مبلغ  این  آینده  روزهای  طی  است  امید  که 
آفت  با  مبارزه  کار  و  یافته  اختصاص  استان 
 ۱۲ ساله حدود   ۱5 آغاز شود. وی حل مشکل 
دیگر  از  را  بشرویه  و  فردوس  در  موتور  چاه 
کرد  ذکر  استان  به  جاللی  سفر  دستاوردهای 
دلیل  به  موتورها  چاه  این  مشکالت  گفت:  و 
درگیر بودن با تبصره 5 ماده 34  قانون قانون 
مراتع  و  جنگلها  از  برداری  بهره  و  حفاظت 
سالها الینحل مانده بود که در این سفر جاللی 
داد  مساعد  قول  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
اعزام  استان  به  هیئتی  آینده  ماه  یک  ظرف 
حقوقی  شورای  در  و  انجام  کامل  بررسی  تا 
سازمان مطرح گردیده و مشکل حل شود. وی 
بازدید از پروژه بیابانزدایی RFLDL سرایان 
را از برنامه سفر کارگر مدیرکل امور بیابانهای 
با  همچنین  افزود:  و  برشمرد  جنگلها  سازمان 
منابع  قانونی  مشکالت  مسئولین  این  حضور 
مطرح  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  طبیعی 
که امید است با پیگیری های مستمر با اصالح 

قوانین این مشکالت در رفع شود.

اولین هیات اندیشه ورز
 اجتماعی فرهنگی استان تشکیل شد

دادرس مقدم-اولین هیات اندیشه ورز اجتماعی، 
اندیشه  هیات  شد.اولین  تشکیل  استان  فرهنگی 
ورز اجتماعی، فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 
با حضور جمعی از اساتید دانشگاه های استان به 
 ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی برگزار شد.

امنیتی  سیاسی،  معاون  حسینی؛  نشست  این  در 
تشکیل  فلسفه  به  اشاره  با  استانداری  اجتماعی  و 
هیات اندیشه ورز اجتماعی و فرهنگی و تاکید مقام 
معظم رهبری گفت: مدتهاست گفتمان هشدار در 
اظهارات محققان و پژوهشگران عرصه اجتماعی 
همانگونه  گفت:  شود.وی  می  دیده  فرهنگی  و 
اندیشمند،  که در میدان جنگ، گروهی متفکر و 
استراتژی را مشخص می کنند، در عرصه آسیب 
های اجتماعی نیز حضور یک تیم اندیشه ورز که 
بر اساس پدیده ها و شرایط بومی استان راهکار 

اجرایی ارائه نماید به شدت احساس می شود.

 حل مشکالت اجتماعی نیازمند خیزش و 
جنبش فردی و خانوادگی است

کاری- مدیر کل دفتر فرهنگی و اجتماعی خراسان 
ی رابطه  گفت:  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در   جنوبی 

با آسیب های اخالقی و   مستقیم فقر و بیکاری 
اجتماعی انکارناپذیر است؛ اما آمارهای باالی اعتیاد 
و طالق بین کارگران و شاغالن و حتی متموالن 
برای  تالش  بر  عالوه  که  است  نکته  این  مبین 
اجتماعی  و  از مقوله های فرهنگی  اشتغال  ایجاد 
نباید غفلت کرد. عصمت محمودی گفت: در زمینه 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیز نظام مثل 
همیشه به کمک مردم نیاز دارد. وی ادامه داد: برای 
حل مشکالت اجتماعی در کنار برنامه ریری ها و 
تالش های خادمان مردم  در دولت و نظام ، یک 
خیزش فردی و خانوادگی نیاز است چرا که جوهره 
اصلی تک تک شهروندان در خانه و خانواده شکل 
می گیرد و در آموزش و پرورش رشد می یابد و 
در جامعه کامل می شود. محمودی گفت: متاسفانه 
سالهاست خانه و خانواده و فرزند اولویت چندم پدر 
و مادرهاست. البته در بخش دکوراسیون و مبلمان و 
وسایل رفاهی و حتی آموزش های لوکس خانواده 
ها واقعا برای فرزندان شان سنگ تمام !! می گذارند. 
وی گفت : هر چند  در خراسان جنوبی نسبت به 
به مراتب  استان ها و مناطق کشور شرایط  سایر 
بهتری داریم و برخی معضالت و مشکالت در سایر 
استانها به حالت حاد و بحرانی است ولی خوشبختانه 
در خراسان جنوبی اصال وجود هم ندارد؛ اما همه می 
دانیم که خراسان جنوبی مامن فرهنگ و تمدن و 
مرکز صدور معلم بوده است و آسیب های اجتماعی 

در هر حد و اندازه ای برای ما زیاد است.
 )Ava.news12@gmail.com(

فرماندار بیرجند: روابط عمومی ها 
قلب تپنده دستگاه های دولتی هستند

خزاعی-فرماندار بیرجند صبح دیروز در جلسه 
کمیته اطالع رسانی شهرستان با اشاره به نقش 
پر رنگ روابط عمومی ها در ادارات مطرح کرد: 
افراد مشغول به کار در روابط عمومی ها باید از 
کنند  استفاده  تخصصی  و  روز  به  ارتباطی  ابزار 
.ناصری افزود: این بخش به عنوان قلب دستگاه 
باید  آن  فعالیت  و  کند  می  عمل  دولتی  های 
برگزاری  .وی  گیرد  صورت  کارشناسی  طور  به 
جلسات آموزشی و ایجاد همفکری های الزم را 
روابط عمومی  و وظایف  کار  نحوه  در  تواند  می 
ها تأثیر گذار دانست.وی به دستگاه های دولتی 
توصیه کرد: دستگاه های دولتی افرادی را در این 
زمینه به کار گیرد که در رشته تحصیلی مرتبط 
، تحصیل کرده باشند.فرماندار عنوان کرد: روابط 
عمومی استانداری دوره های آموزشی الزم را در 
این زمینه خواهد گذاشت تا بتوانیم حوزه روابط 

عمومی های خود را تقویت کنیم.

1۹۲ پروژه دهه فجر در قاین
 افتتاح و کلنگ زنی می شود

تسنیم-فرماندار قاین از افتتاح و کلنگ زنی ۱۹۲ 
پروژه در ایام ا... دهه مبارک فجر در قاین خبر داد.

از ۱8۱  بیش  ایام  این  در  کرد:  اظهار  کهن ترابی 
پروژه افتتاح و ۱۱ پروژه نیز کلنگ زنی می شود.

هزینه کرد ۲۲8 میلیون ریال درآمد 
موقوفات برای درمان بیماران

ریال  هزار  و 456  میلیون  سیما- ۲۲8  و  صدا 
از محل درآمدهای موقوفات برای درمان بیماران 
و  فرهنگی  معاون  شد.   هزینه  استان  نیازمند 
این  گفت:  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  اجتماعی 
درآمد  ریال  میلیون   ۲۲8 کرد  هزینه  ها  کمک 
موقوفات برای درمان بیماران از آغاز امسال در قالب 

طرح مهر تندرستی به 8۲ بیمار نیازمند اهدا شد.

بیرجند صبح  شورای شهر  حسینی-جلسه 
دو  های  نامه  بررسی  کار  دستور  با  دیروز 

کمیسیون خدمات و فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسنی صفت عضو شورا، 
خود  کارهای  دستور  شروع  از  پیش  نطق 
و  دولتی  های  دستگاه  از  گری  مطالبه  با  را 
این که  با اعالم  استانداری شروع کرد. وی 
دستگاه های اجرایی مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیارد 
هستند،  بدهکار  بیرجند  به شهرداری  تومان 
عنوان کرد: در این شهر بر اساس قانون جلوی 
 ساخت و سازهای غیر مجاز گرفته می شود،

 اما دستگاه های اجرایی متخلف نه پلمپ می 
تعهدات خود عمل می کنند. به  نه   شوند و 

 این عضو شورا با بیان این که برخی از آن 
ها ادعا می کنند بودجه ندارند ادامه داد: هر 
شود  می  داده  بودجه  عنوان  به  مبلغی  ساله 
و این ادعا غیر منطقی است. حسنی صفت 
های  دستگاه  به  کرد:  درخواست  استاندار  از 
ذی ربط دستور دهید تا به لحاظ اجرای این 
واجب که ایفای حقوق مردمی نیز می باشد، 
بدهکاری خود را پرداخت کنند.به گفته وی 
پایان  تا  اجرایی  دستگاه های  بدهی  لیست 
ها  بدهی   ،  ۹5 سال  با  مقایسه  ۹4در  سال 
نشده  پرداخت  هم  ریالی  ولی   ، شده  زیاد 

است، درخواست ما دستور الزام آور است.

اگر شهرداری کاری نکند، 
حق مردم تضییع می شود

پروژه  تخلف  به  همچنین  صفت  حسنی 
افزود:  و  کرد  اشاره  بزرگی  عمرانی  های 
سازمان هایی که به این ها مجوز داده اند 
کاری  شهرداری  اگر  و  کنند  پیگیری  باید 
است. کرده  تضییع  را  مردم  حقوق  نکند 

عنوان  اظهارات  این  به  پاسخ  در  شهردار 
است  درست  کامال  بدهی  مبلغ  این  کرد: 
تمام  به  استاندار  که  کرد  اشاره  باید  اما 
تا  کرده  اعالم  کتبا  اجرایی  های  دستگاه 

بدهی های خود را پرداخت کنند.

استاندار درخواست حضور
 در شورا را قبول کرد 
ولی شورا پیگیری نکرد

به  استاندار  که  این  به  اشاره  با  مدیح 
تومان  میلیارد   ۲ مبلغ  بیرجند  شهرداری 
اگر  کرد:  اضافه  است  داده  اختصاص 
ارجاع  با  باشد،  داشته  ادامه  تخلفات  این 
برای   ۱00 ماده  کمیسیون  به  ها  پرونده 

ابالغ حکم قضایی اقدام خواهیم کرد.
بار  دو  استاندار  با  تاکنون  وی  گفته  به 
هماهنگ کرده ایم و ایشان اظهار تمایل به 
از  متاسفانه  ولی  اند  داشته  شورا  در  حضور 
است. نداشته  ادامه  ها  پیگیری  طرف شورا 

شهردار همچنین از پلمپ ۱0 روزه یکی از 
پروژه ها خبر داد و افزود: برای حل مشکل 
خود زمینی را در نظر گرفتند که البته مشکل 

دارد و کارهایش در حال انجام است.
مدیح افزود: ما نامه زدیم که تا اول اسفند 
فرصت دارند و اگر کاری نکنند دوباره پلمپ 
نیز  دیگری  پروژه  درباره  وی  شد.  خواهد 
دلیل  به  شد  تصویب  شورا  در  داد:  ادامه 
انجام  مذکور  نقشه  طبق  عملیات  اینکه 
را  خود  حقوق  و  حق  شهرداری  بود،  نشده 

بر مبنای نرخ روز محاسبه و دریافت نماید.
آلمانی ها هم برای

 بارور کردن ابرهای می آیند!
بارور  موضوع  به  نیز  شورا  رئیس  زنگویی 
زاده،  افزود: جزینی  و  کرد  اشاره  ابرها  کردن 
همکاری  از  استان  در  خارجه  وزارت  نماینده 
گروهی آلمانی در این موضوع خبر داده است 
انجام این کار را  افراد تجربه موفق  که این 

در کاشان داشته اند. وی با بیان اینکه افراد 
زیادی نیز اظهار تمایل برای همکاری کرده 
اند ادامه داد: از جزینی زاده برای حضور در 

شورا و تجمیع این افراد دعوت شود.
رئیس شورا همچنین پیشنهاد داد تا بخش 
شهر  در  پارکینگ  ساخت  برای  خصوصی 
مشوق  توانیم  می  کرد:  عنوان  و  کند  ورود 
برای  پروانه  رایگان  صدور  جمله  از  هایی 
ساخت پارکینگ را داشته باشیم.زنگویی در 
ادامه از اعضای کمیسیون عمران درخواست 
کرد تا در این مدت باقی مانده تا پایان این 
دوره از شورا، در مهرشهر حضور پیدا کنند 
آسفالت  هنوز  که  معابری  استخراج  با  و 

نشده اند مشکالت آن را پیگیری کنند.
یزدان شناس دیگر عضو شورا نیز در تکمیل 

کرد:  اظهار  پارکینگ  درباره  زنگویی  سخنان 
برخی مردم شهر پیشنهاد کرده اند که به جای 
هزینه های میلیاردی برای یک پارکینگ، به 
پیش  پارکینگی  محله  هر  برای  موقت  طور 

بینی شود.
برای  اینکه  به  اشاره  با  هم  شهردار 
آسفالت هر نقطه که بگویید آمادگی داریم 
افزود: متاسفانه به دلیل حفاری های اداره 

آن  زمان  نکردن  اعالم  و  فاضالب  و  آب 
نمی توانیم کاری انجام دهیم.شورا در این 
را  مهلتی  شهرداری  تا  داد  پیشنهاد  مورد 

برای انجام حفاری ها اعالم کند.

نوروز امسال بیرجند
بومی تر خواهد بود

ارائه گزارشی از کمیته زیباسازی شهری از 
دیگر موارد مطرح شده توسط بهترین یکی از 
اعضای شورا بود. وی تعداد المان های نوروزی 
ادامه  و  اعالم کرد  مورد  را 400  ارسال شده 
داد: با توجه به بودجه ای که تخصیص داده 
شود تعدادی برای اجرا انتخاب شده و به صحن 
شورا ارائه داده می شوند.وی از تغییرات اساسی 
روند انتخاب المان های امسال خبر داد و عنوان 

کرد: با توجه به درخواست های مردمی امسال، 
بومی شدن بیشتر المان ها، استفاده از رنگ 
های متنوع برای تلطیف محیط و هیئت داوری 
متشکل از ۲ داور بومی و یک کشوری مورد 
توجه قرار می گیرد.زنگویی با تاکید بر اینکه 
توزیع المان ها در شهر باید عادالنه باشد بیان 
کرد: تا شنبه هفته آینده اعالم کنید که چه 

مقدار پول برای این کار نیاز دارید.

برندهای خارجی باید هزینه بیشتری 
برای تبلیغات بدهند

کمیسیون  های  نامه  از  تعدادی  ادامه  در 
 ۲0 افزایش  که  شد  قرائت  شهری  خدمات 
درصدی قیمت تبلیغات محصوالت و برندهای 
خارجی نسبت به کاالهای ایرانی یکی از آنها 
در  زنگویی  رسید.  اعضا  تصویب  به  که  بود 
این باره بیان کرد: این کار در راستای اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام می شود.

ازتماس های مکرر تا برچیده شدن 
یک معضل اجتماعی

“بهترین” عضو شورا با تاکید بر این که تعداد 
کودکان کار در چهارراه های شهر خیلی زیاد 
شده است ادامه داد: متولی این کار شهرداری 
و بهزیستی است، بهزیستی باید جمع آوری 
کند و شهرداری نیز باید از آنان نگهداری کند.

از  از اعضا هم  بیرجندی یکی دیگر  هالل 
تمام اعضای شورا و مردم درخواست کرد: 
اگر تمامی ما و خانواده هایمان به اورژانس 
این  و  گرفته  تماس  بهزیستی  اجتماعی 
موظف  بهزیستی  دهیم،  انتقال  را  موضوع 

می شود تا این موضوع را پیگیری کند.
رئیس  نژاد  عبدالرزاق  جلسه،  ادامه  در 
برگزاری  به  شورا  فرهنگی  کمیسیون 
کرد  اشاره  شهر  در  فجر  دهه  های  جشن 
که با نظر اعضا قرار شد دو جشن کوچک 
مهمان  حضور  با  بزرگ  جشن  یک  و 

کشوری برگزار شود.
 )Ava.news13@gmail.com(

 مسئول کمیته کارگری و تعاون ستاد دهه 
عنوان   30 برگزاری  از  جنوبی  خراسان  فجر 
برنامه این کمیته طی دهه فجر امسال خبر داد.

داشت:  اظهار  سنجری  مهر،  گزارش  به 
هدف اصلی کمیته کارگری و تعاون تبیین 
انقالب  پیروزی  در  تولید  و  کارگری  نقش 
اسالمی و عرصه های مختلف انقالب است.

وی با تأکید بر نقش موثر قشر کارگری در 
از  یک  داشت:  بیان  انقالب،  های  عرصه 
اعتصاب  طاغوت  رژیم  بر  فشار  های  اهرم 
توقف  سبب  که  بود  نفت  شرکت  کارگران 
صادرات نفت شد و نقش مهمی در پیروزی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  داشت.مدیرکل 
قشر  نقش  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
عنوان  تحمیلی،  جنگ  دوران  در  کارگری 
در  کارگری  قشر  نیز  جنگ  از  بعد  داشت: 
دو بخش سنگرهای کار و تولید و بازسازی 
عهده  بر  مهمی  نقش  جنگ  های  خرابی 
جامعه  نیز  امروز  داد:  ادامه  داشتند.سنجری 
کارگری در خط مقدم جنگ اقتصادی بوده 

و نمونه بارز اقتصاد مقاومتی هستند.

پاورلفتینگ  مسابقات  برگزاری 
شرق کشور به میزبانی استان

وی از برگزاری 30 عنوان برنامه فرهنگی، 
ورزشی و اجتماعی کمیته کارگری و تعاون 
و  داد  خبر  امسال  فجر  دهه  طی  استان 
نقش  تبیین  ها  برنامه  این  از  هدف  گفت: 
جامعه کارگری در انقالب، حضور این افراد 
مقام  از  تجلیل  و  فجر  دهه  های  برنامه  در 
کمیته  است.مسئول  کارگری  جامعه  شامخ 
خراسان  فجر  دهه  ستاد  تعاون  و  کارگری 
جنوبی با اشاره به برنامه های ورزشی پیش 
بینی شده در این دهه، عنوان داشت: در این 
کارگران  فجر  جام  والیبال  مسابقات  دهه 
برگزاری  شود.سنجری،  می  برگزار  استان 

پیاده روی آدینه ۱۹، برگزاری مراسم ورزش 
صبحگاهی بازنشستگان، برگزاری مسابقات 
دومیدانی ِوزه کارکنان دولت، مسابقات شنای 
کارگران را از دیگر برنامه های ورزشی این 
دهه عنوان کرد و گفت: همچنین در این دهه 
مسابقات پاورلفتینگ شرق کشور به میزبانی 

خراسان جنوبی برگزار می شود.

بهره برداری تصفیه خانه 
شهرک صنعتی قاین

افتتاح مسکن 40 واحدی معلولین  از  وی 
و  داد  خبر  دهه  این  در  سربیشه  بهزیستی 
افزود: بهره برداری از ساختمان کسب و کار 
افتتاح ساختمان  بیرجند،  در شهرک صنعتی 

شهرک  خانه  تصفیه  پروژه  و  آتشنشانی 
صنعتی قاین از دیگر پروژه های افتتاحی این 
دهه است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، افتتاح مرکز مشاوره بشارت 
فرزانگان شهرستان  بنیاد  مرکز  فردوس،  در 
قاین، مهدکودک در طبس و بشرویه، مراسم 
در  قرآنی  فعاالن  از  تجلیل  و  قران  با  شبی 
و  کودک  آموزشی  حمایتی  مرکز  بیرجند، 
فرزندان  دستی  صنایع  نمایشگاه  خانواده، 
برگزاری  اجرایی،  های  دستگاه  کارکنان 
یادواره شهدای  برگزاری  کتاب،    نمایشگاه 
کارگر و شهدای شهرستان سربیشه، غبارروبی 
مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدای کارگر را 

از دیگر برنامه های این دهه برشمرد.

جلسه  در  دیروز  صبح  خزاعی-فرماندار 
و  بیرجند  شهرستان  رسانی  اطالع  کمیته 
کرد؛  عنوان  فجر  دهه  های  برنامه  تشریح 
همزمان با آغاز دهه مبارک فجر ۱۲۹ پروژه 
عمرانی و زیر ساختی در شهرستان بیرجند 
اینکه با  با اشاره به  افتتاح می شود.ناصری 
 300 برای  ها  پروژه  این  از  برداری   بهره 
نفر ایجاد اشتغال می شود،افزود: تخصیص 
و  میلیارد   48، ها  پروژه  این  برای  اعتبار 
از  داد:  ادامه  است.وی  تومان  میلیون   3۲7
شهرستان  در  پروژه   47، پروژه   ۱۲۹ این 
روستاهای  در  دیگر  پروژه   84 و  بیرجند 

های  کرد:پروژه  بیان  است.ناصری  بیرجند 
و  امیرآباد  روستای  در  عمومی  کتابخانه 
افتتاح  میریک  روستای  ورودی  بهسازی 
پروژه  داد؛  ادامه  بیرجند  خواهد شد.فرماندار 
های  کمیته امداد مربوط به مسکن روستایی 
و مسکن مددجویی و پرورش شترمرغ است 
که همزمان با دهه فجر افتتاح خواهد شد.به 
گفته وی آبرسانی به 3 روستا تکمیل شده 
و محوطه سازی برای خوابگاه های دخترانه 
و پسرانه که از پروژه های دانشگاه بیرجند 
شبکه  اصالح  شد.وی  خواهد  است،انجام 
بازسازی انشعابات شبکه شهری و آبرسانی 

به مسکن مهر و تجهیز ۱0 روستا به گاز و 
احداث استخر در 5 روستا به منظور آبیاری 
برشمرد.فرماندار  مهم  اقدامات  برخی  از  را 

3ستاره  هتل  افتتاح  کرد؛  مطرح  بیرجند 
که  است  هایی  پروژه  ترین  مهم  از  یکی 
افتتاح خواهد شد.وی با اشاره به پروژه های 

حوزه شهرداری افزود: آسفالت بلوار بهجت 
های  پروژه  از  دیگر  های  خیابان  برخی  و 
مربوط به شهرداری است که افتتاح خواهد 
منظوره  چند  سالن  احداث  وی  گفته  شد.به 
در روستای مهرشهر ،آسفالت محوطه برخی 
مدارس و مجهز کردن مدارس به تجهیزات 
از  دیگری  سرمایشی،سری  و  گرمایشی 
پروژه های دهه فجر می باشد.ناصری یادآور 
تومان مربوط  میلیارد و3۲7 میلیون  شد:48 
به پروژه های افتتاحی است و 4۹ میلیارد و 
پروژه  اعتبار  ،مجموعه  تومان  میلیون   34۲

های کلنگ زنی و افتتاحی است.

این  که  ها  استان  بیشتر  غالمی-برخالف 
گرد  ذرات  است،  برف  و  باران  شاهد  روزها 
و غبار مهمان ناخوانده روز شنبه در خراسان 
جنوبی به ویژه شهر بیرجند مرکز استان بود و 
هوای این شهر را غبار آلود کرد.که هواپیمای 
خراسان  از  عالیات  عتبات  زایر   ۱۱6 حامل 
جنوبی، به دلیل وضع نامساعد جوی و گرد و 
خاک روز شنبه در آسمان بیرجند، در فرودگاه 
روابط  مدیر  گفته  نشست.به  زمین  به  مشهد 
عمومی فرودگاه بیرجند به همین دلیل پرواز 
پرواز فوق العاده روز یکشنبه ساعت 30: 0۹ ایران ایر نیز باطل و مقرر شد زائران با یک ساعت 30: ۱5بیرجند- بغداد شرکت هواپیمایی 

از بیرجند به نجف اعزام شوند.صدری افزود:به 
دلیل نامساعد بودن هوا روز شنبه پرواز شرکت 
هواپیمایی ایران ایر از تهران - بیرجند - مشهد 

و بالعکس نیز لغو شد.
در همین باره مدیر کل هوا شناسی استان 
نیز عنوان کرد روز گذشته وزش باد همراه با 
گرد و خاک بخش هایی از سایر نقاط استان را 
هم در بر گرفت تا آنجا که دید افقی دیروز  در 
برخی از نقاط استان به 500 متر کاهش یافت.

این خبر  با اعالن  مدیر کل هوا شناسی 
تا  خاک  و  گرد  با  همراه  باد  افزود:وزش 

امیداوریم  و  داشته  ادامه  آینده  ساعت   ۲4
از  امروز  شمالی  نیمه  در  بارندگی  وقوع  با 

میزان گرد و خاک کاسته شود.
پیش بینی  طبق  کرد:  بیان  رو  خندان 
تناوب وزش  تا دوشنبه  از شنبه  هواشناسی 
تند باد، افزایش ابر، وقوع بارش های رگباری 
جنوبی  خراسان  در  برق  و  رعد  با  همراه 
پیش بینی می شود که بیشتر بارش ها در آخر 
وقت شنبه با شدت بیشتر در شمال استان و 
آخر وقت یکشنبه با شدت بیشتر در نواحی 

جنوبی پیش بینی می شود.

بدهی ۱۱ میلیاردی دستگاه های اجرایی به شهرداری

۳۰عنوان برنامه کمیته کارگری و تعاون در استان برگزار می شود

بهره برداری از ۱۲9 پروژه عمرانی و زیرساختی همزمان با دهه فجر

گردوغبار پروازهای فرودگاه بیرجند را لغو کرد

حق الناِس، 10 ساله ی، پرداخت نشده



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:46
17 : 21
23 : 04
5 : 06
6 : 29

امام علی علیه السالم فرمودند:
اَلُمؤِمُن بَشُرُه فی َوِجِهِه َوُحزنُُه فی َقلِبِه

شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.
)نهج البالغه، کلمات قصار، شماره325(

 دیگر نمی توان بین ملت ها دیوار کشید 

جهانیان  به  ایران  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
نشان داد که کشور صلح و دوستی است، گفت: 
دیگر نمی توان بین ملت ها دیوار کشید؛ امروز روز 
همسایگی در جهان است، فناوری ارتباطات فاصله 
های  پیمان  کردن  قطع  است،  کرده  کمتر  را  ها 
تجاری به اقتصاد و توسعه جهانی کمک نمی کند.

رسایی: نتیجه برجام تنها گرفتن
 یک عکس سلفی با هواپیمای جدید شد

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  رسایی،  حمید 
به  امروز  برجام  مدافعان  از  برخی  گفت:  نهم 
تبلیغات  برخالف  که  دارند  اذعان  موضوع  این 
حاصل  بتواند  که  نتایجی  برجام  دولتمردان، 
عملکرد یک دولت محسوب شود، نبوده و نتیجه 
برجام تنها گرفتن یک عکس سلفی با هواپیماست 
و مردم هیچ احساسی از آن در زندگی اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی خود ندارند. وی ادامه داد: آقای 
توانست  مختلفی  دالیل  به  در سال 92  روحانی 
رای آورد که امروزه هیچکدام از آن دالیل برای 

ایشان فراهم نیست. 

نقوی حسینی: دیدن دستاوردهای برجام 
»عینک تلسکوپی« می خواهد 

گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
دیدن  برای  که  می کند  اعالم  رئیس جمهور 
در  که  بزنیم  عینک  باید  برجام  دستاوردهای 
دیدن  برای  می کنیم،  اعالم  وی  به  جواب 
تلسکوپی«  »عینک   باید  برجام  دستاوردهای 
کوچک  بسیار  دستاورد  چند  بتوان  شاید  تا  زد 
داشت:  اظهار  حسینی  نقوی  دید.  را  برجام 
روحیه استکبار جهانی از قدیم مشخص بوده و 

هدف های آن ها نیز مشخص بوده است.

صوفی: شاید کاندیدایی را برای کمک
 به روحانی در مناظره ها بفرستیم

اینکه  بیان  با  هشتم  دولت  تعاون  وزیر  صوفی، 
عارف اعالم کرده است قصد عبور از روحانی را 
صورت  در  است  طبیعی  کرد:  خاطرنشان  ندارد، 
کاندیداتوری روحانی اصالح طلبان گزینه ای را 
در مقابل روحانی ندارند. شاید بخواهند گزینه ای 
را برای کمک به روحانی در مناظره ها بفرستند و 

پس از آن به نفع روحانی کناره گیری کند.

تعلیق  حکم خادمی برادر رئیس جمهور  

اتهاماتی  طرح  از  پس  گفت:  آگاه  منبع  یک 
درباره حسین فریدون و تایید رسمی آن از سوی 
سخنگوی قوه قضائیه، حکم خادمی وی در حرم 
مطهر رضوی تا رسیدگی به اتهامات و صدور حکم 
قطعی براساس آیین نامه خدمت توسط مسئوالن 

اماکن متبرکه تعلیق شده است.

برجام توسط ترامپ  نقض شد

فرمان  آمریکا  جدید  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
اجرایی را امضا کرد که به موجب آن ورود اتباع 
ایرانی و 6 کشور مسلمان دیگر به آمریکا به تعلیق 
در می آید. این فرمان رئیس جمهور آمریکا عماًل 
تحریم های مهم جدیدی را پیش پای ایران قرار 
می دهد و به ویژه در حوزه اقتصادی مانع مهمی 
پیش روی تاجران خواهد بود و به این جهت نقض 

روشن برجام محسوب می شود.

دیپورت مسافران ایرانی از آمریکا

روند  دهد  می  نشان  آمریکا  از  ارسالی  خبرهای 
امضای  از  پس  ساعاتی  ایرانی  مسافران  دیپورت 
ترامپ عملیاتی شده است. در فرودگاه های لس 
انجلس، بوستون، نیویورک و آتالنتا چندین مسافر 
با حضور در پای باجه های چک گذرنامه، با ارائه 
گذرنامه ایرانی و بدون اینکه ویزای آنها چک شود، 
از  و  راهنمایی شده  پروازهای خروجی  به قسمت 
همان جا به ایران و یا کشور مبدا بازگردانده شده اند.

دانشگاه مریلند: 60 درصد ایرانیان 
مخالف مذاکره مجدد هسته ای هستند

دانشگاه  که  نظرسنجی  براساس  نوشت:  لوبالگ 
هر  از  مردم   6۰ کرده،  ایران  مردم  از  مریلند 
 طرحی که ترامپ برای مذاکره مجدد هسته ای

لوبالگ  باشد، حمایت نمی کنند.  ایران داشته  با 
افزود: 55 درصد ایرانی ها هم چنان برجام را تایید 
نسبت  ها  ایرانی  درصد  کنند. همچنین، 57  می 
به بهبود وضعیت زندگی در آینده به دلیل برجام 
»خیلی«  و  »تاحدودی«  گزینه  از  و  بوده  موافق 
استفاده کرده اند. نظر سنجی های اخیر در دانشگاه 
مریلند نشان می دهد که 68 درصد ایرانی ها هنوز 
از گزینه مطلوب برای روحانی استفاده می کنند. 
هنوز هیچ کاندیدای رقیبی برای روحانی که بتواند 
رقیب اصلی او باشد، معرفی نشده است. 82 درصد 
باورند که آمریکا سعی می کند  این  بر  اند  گفته 
ایران را از عادی سازی روابطش با دیگر کشورها 
بازدارد و همچنین توافق هسته ای را نقض می 
کند و تعداد قابل توجهی از پاسخ دهندگان گفته 
اند که کشورهای اروپایی به آرامی عادی سازی 
آغاز  آمریکا  فشارهای  وجود  با  را  شان  روابط 
گزینه  ها  ایرانی  از  درصد   76 تقریبا  اند.  کرده 
»تاحدودی« و »خیلی« را در مورد نظر نامطلوب 

درباره آمریکا انتخاب کرده اند.

دوره  در  بیرجند  کاوه  اتکا شهید  فروشگاه  کارکنان  از  نفر  تعداد 25 
آموزشی اطفای حریق شرکت نمودند. دوره آموزشی اطفای حریق با 
همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند به مدت 
6 ساعت به صورت تئوری و عملی در روزهای 6 و 7 بهمن ماه با هدف 
آشنایی کارکنان جمعی با انواع خاموش کننده ها و نحوه به کارگیری 
آن و ارتقای سطح آمادگی در مواجهه با حریق احتمالی و پیشگیری از 

حوادث برگزار گردید.
در این دوره آموزشی کارکنان فروشگاه به صورت تئوری و بصری نکات 
ایمنی، مواد قابل اشتعال، انواع حریق و خطرات ناشی از آن و استفاده 
از خاموش کننده متناسب با هر نوع حریق را به مدت 4/3۰ ساعت در 

محل نمازخانه فروشگاه توسط کارشناس اعزامی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری بیرجند فرا گرفتند.

در ادامه کارکنان فروشگاه با حضور در ایستگاه آتش نشانی سجادشهر 
بیرجند و ابراز همدردی با کارکنان ایستگاه، با ذکر فاتحه به مقام شامخ 

شهدای فداکار آتش نشان حادثه پالسکو تهران ادای احترام کردند.
در پایان شرکت کنندگان در دوره آموزشی مذکور به صورت عملی با 
نحوه صحیح اطفای حریق و استفاده مناسب از انواع کپسول های آتش 

نشانی آشنا شدند.
شایان ذکر است، برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی اطفای حریق ، 

توسط سازمان آتش نشانی گواهینامه معتبر صادر خواهد شد.

برگزاری دوره های آموزشی اطفای حریق و آشنایی کارکنان با انواع 
حریق و خطرات ناشی از آن و استفاده صحیح از خاموش کننده ها، می 
توانند نقش بسزایی در ارتقای سطح آمادگی آنان در مواجهه با حریق 

احتمالی و جلوگیری از بروز خسارت های جانی و مالی داشته باشد.
با توجه به نیاز مبرم شهروندان به آموزش های مقدماتی آتش نشانی، 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند آمادگی الزم را 
در خصوص ارائه آموزش های الزم به کارکنان کلیه ادارات دولتی ، 
سازمان ها ، کارخانجات و اصناف دارد. ضمناً آموزش برای مدارس و 
مهدهای کودک ، مجتمع های مسکونی ، مساجد و حسینیه ها ، آتش 

نشانان داوطلب به صورت رایگان می باشد.

برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق در 
فروشگاه اتکا شهید کاوه بیرجند

خانواده های محترم میابادی ، آسمانی و آهنی
درگذشت مرحومه حاجیه کبری گلسرخی

 را خدمت شما خاندان محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن عزیز 
سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.
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