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ظریف ، وزیر امورخارجه : 
اعمال محدودیت برای مسلمانان ، هدیه ای

تاریخی برای افراط گرایان خواهد بود

آصفری ، نماینده مجلس نهم : 
نتیجه دیپلماسی لبخند ایران 

اعمال گفتمان زور از سوی آمریکا شد 

مجلسی ، دیپلمات سابق ایران : 
مخالفان برجام در داخل بدانند

برجام را نداشتیم االن جنگ شده بود 

ترقی ، عضو حزب موتلفه : 
اصولگرایان قید روحانی را زدند

و گزینه های خود را دارند

شایعه رد صالحیت روحانی برای مظلوم نمایی است / جهانگیری به روحانی وفادار است  / پزشکیان :  خداوکیلی قرار نیست کاندیدا شوم  / دولت از رهبری درخواست عفو ایرانیان ساکن آمریکا را بکند تا برگردند / تحلیل یک رسانه عربی از وضعیت روحانی بعد از هاشمی / تکلیف مینو خالقی ها مشخص شد / صفحه ۸
 صفحه ۷ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

جاده های استان میزبان
کارشناسان پایتخت شود

*  سردبیر

کشته   2 قاین  بیرجند  محور  در  رانندگی  حادثه 
برجای گذاشت. این خبر نه اولین و نه آخرین خبر 
از حوادث محوریست که به جاده مرگ شهرت پیدا 
کرده و همه ساله تعداد زیادی از رهگذرانش را به 
کام مرگ می کشاند. هر روز شاهد تیتر جدیدی 
از جراید استان در این خصوص بوده ایم و امروزه 
کمتر کسی از مردم خراسان جنوبی پیدا می شود 
که یکی از نزدیکانش را در این جاده از دست نداده 

و داغدار نباشد  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

روز پرکار بخش دیالیز
رئیس بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند می گوید: 
ساماندهی بخش جدید مربوط به سکته مغزی در 
بیمارستان در دست اقدام است که در کنار بخش 
دکتر  است.  شده  مشکالتی  ایجاد  باعث  دیالیز 
این که سعی شده است عملیات  بیان  با  رئیسی 

بنایی در روزهایی باشد که ...  ) مشروح در صفحه ۳ (

35 درصد اشتغال زایی
در اختیار اصناف استان

اصناف  اینکه  بیان  با  استان  اصناف  اتاق  رئیس 
جنوبی خراسان  جمعیت  از  سوم  یک  بازاریان   و 
از  اقشار ۳۵ درصد  این  را شامل می شوند، گفت: 

اشتغال استان را در اختیار ...  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

خبرنگار آوا،  دانشجوی
نمونه کشوری شد
صفحه ۷

آتش سوزی 20 هزار 
جوجه را کباب کرد
صفحه ۷

اهدای 500 جلد کتاب سبز 
به کتابخانه های مدارس 
دومین همایش بزرگ محیط یاران دانش آموز، 
با  که  همایش  این  در  شد.  برگزار  گذشته  روز 
مسئوالن  از  تعدادی  و  یار  محیط   20۵ حضور 
خراسان جنوبی همراه بود ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

 ۱0۴ پروژه طبس در 

دهه فجر افتتاح می شود
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 09۳0494۳8۳1 ارسال فرمایید(

صفحه ۷

نی
زدا
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آخرین مهلت استاندار به بانک ها
پرداختی قطره ای به صنعت استان / پرویزی : درب یک شعبه بانک را ببندیم  بارشان  را جمع می کنند و می روند /  بانک ها تسهیالت رونق را به جای بدهی قبلی شان برمی دارند 

معاون استاندار :

منطقه ویژه اقتصادی
 توسعه خراسان جنوبی

را به دنبال دارد
دکتر عصمت سرفرازی معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری به همراه جمعی از مدیران حوزه 
صنعت و اقتصاد استان از منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی بازدید و در جلسه ای با حضور رئیس منطقه ویژه 
سازمان  رئیس  کرد.  شرکت  گذاران  سرمایه  و  اقتصادی 
جلسه  ابتدای  در  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
: منطقه  ؛  گفت  به میهمانان  بیان خوشامدگویی  ضمن 
کشور  اقتصادی  ویژه  منطقه  تنها  استان  اقتصادی  ویژه 
است که توسط بخش صددرصد خصوصی اداره می شود...  
 ادامه خبر در صفحه ۷ 

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

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
خراسان جنوبی

 که نشان از حسن تدبیر و تعهد و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده و از درگاه 
ایزد متعال صحت توام با توفیق روز افزون خدمت در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی 

را برایتان آرزومندم.

ابوالفضل اطمینان 

جناب آقاي مهندس علي دلیر 
انتخاب برازنده شما را به عنوان

مربي نمونه کشوري سازمان فني و حرفه اي
 که نشان دهنده شایستگي و همت عالي شماست
 تبریک عرض نموده و به وجودتان افتخار مي کنیم.

از طرف خانواده همسرتان )کیاني ، عباس آبادي، رجبي(

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

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، آرزومندیم در سایه تجارب ارزنده جناب عالی شاهد موفقیت 

و پیشرفت آن مجموعه باشیم.

شرکت آوا رادین شرق - سروش صباغ

اینک که یک سال از غروب غم بار 
مادر مهربان مرحومه مغفوره 

حاجیه نساء نجفی 
همسر مرحوم حاج محمد اکبر نجفی

 بازنشسته آموزش و پرورش
را پشت سر گذاشتیم برآنیم که امروز دوشنبه 

95/۱۱/۱۱ از ساعت 2/30 الی 3/30 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( گرد هم آییم تا با ذکر 
 خاطرات جان فزایش مرهمی بر زخم های کهنه مان

نهیم و سپس رهسپار تربت پاکش شویم
 تا با اشک چشمان مان مزارش را شستشو دهیم

حضور شما بزرگواران مزید امتنان است.

خانواده های نجفی و سایر بستگان 

جناب آقای سنجری مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
کسب عنوان 

 اداره کل ممتاز در سطح کشور برابر ارزیابی عملکرد سال 9۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 که حاصل مدیریت موثر و دلسوزانه جناب عالی و تالش همکاران آن اداره کل می باشد

 به خانواده بزرگ تعاونگران ، کارگران و کارآفرینان استان تبریک می گوییم.

اتاق تعاون استان 

 جناب آقای سید امید حسینی     
 مدیرکل محترم دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای  بهاری  
 معاونت محترم تشریفات ، روابط عمومی و امور بین الملل دفتر استاندار و مدیر روابط 

عمومی استانداری خراسان جنوبی  
 ضمن تشکر از حسن انتخاب جناب استاندار انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که نشان از درایت 
 وتوانمندی  باالی شما در امور مدیریت می باشد، تبریک عرض نموده  وتوفیقات روزافزون شما را  آرزومندیم.

  روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

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 توانمندی و لیاقت شماست، صمیمانه تبریک عرض نموده و 
توفیقات روزافزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند متعال آرزومندیم.

دبیرخانه کنفرانس فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری
 در حوزه صنعت خراسان جنوبی - دانشگاه صنعتی بیرجند

 به مناسبت ایام دهه فجر 
 و میالد با سعادت حضرت 
زینب )س( کلیه خدمات 

خود را برای رزرو 
در بهمن ماه با %۴0

 تخفیف ارائه می نماید. 

مـژده 

 معلم 27 - جنب آرایش ارمغان
تلفن رزرو: 0936683۱030

به روزترین لباس نامزدی
و عـروس )ترک و ایران( 
و  سنتی  هـای  سفره  و 
مدرن و کـار جدید 20۱7 
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هشتم ربیع االول تعطیل رسمی شد 

جام جم-با موافقت مجلس و دولت هشتم ربیع االول سالروز شهادت امام حسن عسکری )ع( و آغاز امامت ولی عصر 
)عج( به عنوان تعطیل رسمی اعالم شد. وکالی ملت در مصوبه ای مقرر کردند که هشتم ربیع االول سالروز شهادت 
حضرت امام حسن عسکری )ع( و آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( به عنوان تعطیل رسمی تعیین شد.

افزایش ۱2 درصدی پاداش ها قطعی است

افزایش  بودن  قطعی  از  دولت  تسنیم-سخنگوی 
۱۲ درصدی میزان پاداش ها خبر داد. نوبخت درباره 
موضوع  این  گفت:  سال  آخر  پاداش های  افزایش 
ان شاا... در هیأت دولت مطرح خواهد شد.وی افزود: 
آنچه دراین باره قطعی است این بود که به رقم فعلی 
یعنی به رقم سال گذشته ۱۲ درصد اضافه خواهد شد.

میزان یارانه  پرداختی در سال آینده 
تغییری نمی کند

تسنیم-کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس میزان 
یارانه پرداختی به افراد در سال آینده را مانند امسال ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه ۹۶ در مجلس با اشاره به تصمیمات 
این کمیسیون برای اجرای هدفمندی یارانه ها در 
سال جاری گفت: مبلغ یارانه اشخاص در سال ۹۶ 
مانند امسال پرداخت خواهد شد و تغییری نمی کند.

جزئیات قطع گاز مشترکان بدهکار

مهر-یک مقام مسئول با تشریح ساز و کار قطع گاز 
مشترکان بدهکار، اعالم کرد: برای مشترکان بدهکار 
سه دوره اخطاریه صادر و در صورت عدم توجه گاز 
آنها قطع خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه چنانچه 
پس از صدور سه نوبت اخطاریه اقدامی در جهت 
پرداخت انجام نشود، اخطاریه جداگانه و کتبی قطع 
گاز برای مشترک بدهکار صادر خواهد شد، تصریح 
کرد: در نهایت در صورتی که مهلت پرداخت بدهی 
توسط مشترک به پایان برسد شرکت ملی گاز مجاز 

به قطع انشعاب گاز مشترک بدهکار خواهد بود.

اعالم نتایج سرشماری نفوس و مسکن 95 

جام جم-معاون طرح های آماری مرکز آمار گفت: نتایج 
سرشماری نفوس مسکن ۹۵ تا پایان بهمن اعالم 
می شود. وی افزود: در حال حاضر اطالعات و نتایج 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵نهایی نشده، 

ولی امیدواریم تا پایان بهمن سال جاری ارائه شود.

تخفیف ۱۰ درصدی بیمه به اصناف

عصر اعتبار- شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت 
فراوان  استقبال  دلیل  به  و  فجر  دهه  رسیدن  فرا 
هموطنان گرامی از خرید بیمه نامه اصناف تخفیف 

ویژه ای را برای مدت محدود در نظر گرفته است.

افزایش 2.5 برابری حقوق مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی تصویب شد

عصر اعتبار- غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 
۹۶ گفت: افزایش ۲.۵ برابری حقوق مددجویان 
نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
تصویب  به  آینده  سال  بودجه  در  بهزیستی  و 
رسید. وی افزود: مستمری خانوارهای زیر پوشش 
تاکنون ماهانه 8۰۰ هزار  نهادهای حمایتی که 
ریال بود از سال آینده ۲ میلیون ریال خواهد شد. وی گفت: هر چند این 
میزان نیز برای تامین هزینه های زندگی این خانوارها بسیار اندک است 
اما تصویب این امر گامی به سوی ارتقای وضعیت معیشتی خانوارهای 
زیرپوشش نهادهای حمایتی است.وی عنوان کرد: افزایش حقوق جامعه 

هدف نهادهای حمایتی راهکاری برای کاهش اختالف طبقاتی است.

 وام ازدواج  سال آینده ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان  

عصر اعتبار - رحیم زارع نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ از 
افزایش سقف وام ازدواج هر یک زوجین متناسب با نرخ تورم برای سال 
آینده خبر داد.وی افزود: سقف وام ازدواج برای 
هر یک زوجین، ۱۰ میلیون تومان بود اما مقرر 
شد سقف وام ازدواج متناسب با نرخ تورم باشد 
بنابراین سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین 
تومان  هزار   7۶۰ و  میلیون   ۱۰ آینده  سال  در 
موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  گفت:  بود.وی  خواهد 
است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه 
انداز  و جاری  سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس 
در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج را در اولیوت نخست پرداخت قرار دهد.

مهر-وزیر نیرو از احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال 
۹۶ خبر داد و گفت: در صورت تصویب الیحه پیشنهادی 
افزایش قیمت آب و برق  احتمال  بودجه ۹۶ در مجلس، 
در سال آینده وجود دارد. حمید چیت چیان با بیان اینکه 
تا پایان سال ۹۵ هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت آب 
و برق نداریم، گفت: در صورت موافقت مجلس و شورای 
افزایش  احتمال  بودجه ۹۶،  پیشنهادی  با الیحه  نگهبان 
قیمت آب و برق در سال آینده وجود دارد که در صورت 
تصویب اطالع رسانی خواهد شد.وزیر نیرو اعالم کرد: بهمن 
آغاز  هم  برق  جدید  نیروگاه  پنج  اجرایی  عملیات  امسال، 

می شود.چیت چیان در ادامه درباره افتتاح و بهره برداری از 
طرح های جدید آب و برق در ایام دهه فجر، توضیح داد: 
هزینه سرمایه گذاری طرح هایی که در بخش آب و برق 
میلیارد و ۵87 میلیون  کلنگ زنی خواهند شد، حدود ۲ 

یورو و ۵۰8 میلیارد تومان است.
وزیر نیرو با اعالم اینکه مجموع طرح های وزارت نیرو که در 
این ایام به بهره برداری می رسند، ۵ هزار و ۳۱۴ طرح است 
که ۴ هزار و 8۶۰ طرح در بخش برق و ۴۵۴ طرح نیز در 
بخش آب خواهند بود، تصریح کرد: در ایام دهه فجر، ۹ 
برنامه آبگیری سدهای جدید که کار احداث آن ها به پایان 

رسیده را با حجم 7۴۲ میلیون متر مکعب و یک میلیارد 
و ۱8۶ میلیون متر مکعب حجم تنظیمی، در برنامه خود 
داریم.وی افزود: ۱۲ شبکه آبیاری و زهکشی با مساحت ۵۶ 
هزار و ۶۱۵ هکتار با اعتباری بالغ بر 8۲۳ میلیارد تومان 
به بهره برداری می رسد و دو شبکه آبیاری و زهکشی نیز 
کلنگ زنی خواهد شد.وی یادآور شد: در شرایط فعلی، ۳۹۱ 
قرار  پوشش  تحت  را  روستا   ۱۳7۵ که  آبرسانی  مجتمع 
خواهد داد، به بهره برداری می رسد، این در حالی است که 
جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۱۴۵ هزار نفر، از آب شرب 

سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال آینده

متفاوتی  درآمدهای  درباره  اقتصاد  مهر-وزیر 
که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 
و هدفمندی یارانه ها مطرح می شود واکنش 
نشان داد و گفت: اگر کسی کار کارشناسی 
باشد،تردید  بلد  تا  چهار  دوتا  دو  و  باشد  بلد 
هزار   ۳۱ محل  این  از  دولت  درآمد  نکنید 
میلیارد تومان است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد 
و دارایی در پاسخ به این سوال که شما درآمد 
هدفمندی یارانه ها را ۳۰ هزار میلیارد تومان 

و آقای نوبخت این درآمد را ۵۰ هزار میلیارد 
مرکز  دیگر  سوی  از  اما  کرده  اعالم  تومان 
تلفیق  رئیس کمیسیون  و  پژوهش مجلس 
هدفمندی  قانون  از  حاصل  درآمد  می گویند 
8۰ هزار میلیارد تومان است. با این حال آمار 
کدامیک درست است و این ۵۰ هزار میلیارد 
تومان اختالف آمار بین دولت و مجلس دقیقا 
کجا رفته است، گفت: اینکه درآمد ما ۳۱ هزار 
میلیارد تومان است تردیدی نکنید، ما چیزی 

حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش 
قیمت حامل  های انرژی درآمد داریم و از سوی 
یارانه  تومان  میلیارد   ۴۲ حدود  چیزی  دیگر 

نقدی پرداخت می کنیم.
وی تأکید کرد: مابه التفاوت این رقم از محل 
جای  به  یعنی  می شود  تعیین  دولت  بودجه 
اینکه اصالح قیمت حامل های انرژی به منابع 
دولت اضافه کند چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد 
تومان از درآمد دولت هم در این زمینه هزینه 

می شود.وی در پاسخ به این سوال که با توجه 
به توضیحات شما پس چرا مرکز پژوهش های 
مجلس در بررسی های خود از درآمد 78 هزار 
میلیارد تومانی قانون هدفمندی خبر می دهد، 
گفت: این را از آنها سوال کنید زیرا اگر کسی 
کار کارشناسی بلد باشد و دو دوتا چهار تا بلد 
باشد مطمئنا این عدد اصال درست نیست و 
تأکید می کنم که ما تنها از این محل ۳۱ هزار 

میلیارد تومان درآمد دولت است.

وزیر اقتصاد:  برای پرداخت یارانه 11 هزار میلیارد از جیب می دهیم! 

 خبر خوش مالیاتی به متقاضیان وام بانکی

عصر اعتبار- سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
گفت: از این  پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیالت بانکی تا مبلغ 
۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی 
دریافت  به  نیازی  تومان  ۳۰۰میلیون  مبلغ  تا 
به  اشاره  با  ندارند.وی  مالیاتی  گواهی های 
از  حمایت  با هدف  مالیاتی  امور  سازمان  اینکه 
تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب و کار میزان 
تسهیالت دریافتی که نیازی به دریافت گواهی مالیاتی ندارد را افزایش 
داده است، افزود: طبق توافق صورت گرفته با با بانک مرکزی از این  پس 
اشخاص حقیقی متقاضی هرگونه تسهیالت بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون 
تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیالت بانکی تا مبلغ ۳۰۰میلیون 

تومان، ملزم به دریافت گواهی های مالیاتی نمی باشند.

جاده های استان میزبان
کارشناسان پایتخت شود

*  سردبیر

بیرجند  محور  اول(  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 
های استان  مسیر  در  اینکه  به  توجه  با   قاین 
خراسان رضوی و سیستان وبلوچستان قرار گرفته 
از پر ترددترین محورهای مواصالتی و راه  یکی 
عبورکاال برای رسیدن به صادرات است که روزانه 
حدود ۱۲۰۰کامیون و حدود ۳۵۰۰ دستگاه سواری 

در این محور تردد می کنند . 
از بیان تعداد افرادی که در این محور جان خود را 
از دست داده اند و یا تصادفاتی که منجر به مجروح 
که  کنم  پرهیزمی  است  شده  زیادی  عده  شدن 
پلیس راه خراسان جنوبی بارها اعالم نموده و قصد 
جریحه دار کردن قلوب داغدار شما مردم را ندارم 
بیرجند  اند محور  اعالم کرده  بارها کارشناسان   .
نیست و کم  تردد  این حجم  پاسخگوی  قاین   -
 عرض بودن محور از مهم ترین عوامل حادثه خیز
آن می باشدکه به همین دلیل گاهی راننده ها صبر 
وحوصله خود را از دست داده و برای اینکه مسیر 
به  به تخلفاتی زده و  را سریعتر طی کنند دست 
استقبال مرگ می روند که تنها راه پیشگیری از 

این حوادث تسریع در دو بانده کردن جاده است. 
از جنوبی  خراسان  استان  اینکه سهم  به   باتوجه 
آزاد راه های کشور صفر است و از نظر بزرگراه نیز 
تا رسیدن به متوسط کشوری ) با این روند پیشرفت 
عملیات احداث جاده و اختصاص بودجه ها ( شاید 
سالها طول بکشد این سوال مطرح است که آیا 
 وقت آن نرسیده با توجه به افزایش سرسام آور
تصادفات و تلفات در این محور توجه ویژه تری 
به احداث باند دوم محور بیرجند قاین انجام شود.
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان پیشرفت 
احداث این مسیر را ۵۴ درصد اعالم کرده و اظهار 
امیدواری کرده است  در صورت تخصیص به موقع 
اعتبارات دو بانده سازی محور در سال ۹7 به پایان 
خواهد رسید و اینکه تا سال ۹7 این جاده چند نفر 
دیگر را به کام مرگ بکشد و یا روانه بیمارستان 

خود حدیث مفصل دیگری است .
خوب می دانیم که طی چند ماه گذشته اعتبارات 
خوبی برای راه های استان تخصیص پیدا کرده 
و بدنه اجرایی با تمام توان در حال تالش است و 
از سوی دیگر اولویت دادن به این موضوع نیز در 
تخصیص و هدایت بودجه ها از سوی استانداری 
موید توجه به این حوزه است اما این را هم خوب 
می دانیم عقب ماندگی تاریخی استان در حوزه 
راه ها با مسکن های مقطعی قابل درمان نخواهد 
بود و ارائه طرح های مناسب در این خصوص و 
جذب اعتبارات مناسب تر برای رسیدن به حداقل 
که  است  انتظاری  ای  جاده  الزم  استانداردهای 
مردم از مسووالن در سفر ریاست محترم جمهور 

به استان دارند . 
هر چند رسم مهمان نوازی مردم استان و وقت کم 
رئیس جمهور برای طی طریق در این جاده ها در 
این سفر کوتاه ، فرصت لمس خطرات جاده ای 
 برای شخص ایشان را نخواهد داد اما انتظار می رود
و  ها  جاده  وضعیت  از  میدانی  بازدید  تمهیدات 
با مسافران این مسیر پر دغدغه ،  همسفر شدن 
تیم  برای  را  این مشکالت  بهتر  فرصت شناخت 
مدت  در  جمهور  رئیس  نمایندگان  و  کارشناسان 
حضور در استان فراهم نماید تا این نگرانی ها با 
حساسیت بیشتری به تصمیم گیران ملی در سفر و 

پس از آن انتقال یابد  .
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

سرمقاله

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

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

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

خیلـی مهـم 
* ابالغ جریمه تامین اجتماعی 

* ابالغ دادگاه ها 
از مرکز تخصصی رسا گستر

تحویل و اقدام کنید.
نبش پاسداران 7 

یا تلفنی 32445563 - چمنی

خیلـی مهـم 
* جرائم تامین اجتماعی 

بخشیده شد
* اصل بدهی قسطی شد

برای تکمیل مدارک
به مرکز تخصصی رسا گستر

نبش پاسداران 7 
مراجعه فرمایید.  32445563 

آپارتمان فروشی برای سالمندان
 و افرادی که در محیط آرام

 می خواهند باشند.
همکف - آفتابگیر

حیاط خلوت - بازسازی شده - تخلیه 
80 متری + 6 متر انباری

مفتح 55 ، بلوک 2، واحد 1 
09155614320 - چمنی

کارفرمایان و صاحبان محترم مشاغل / خیلی مهم 
آنچه باید بدانید تا هرگز جریمه نشوید

در کانال تلگرام r10004320 @ گوشی خود و آشنایان جستجو کنید 
و به دوستان و همکاران توصیه نمایید. مرکز تخصصی بیمه و مالیات رسا گستر 

نبش پاسداران 7 / 32445563 - 32438915 - 09155614320 - چمنی
هر هفته قوانین جدید را ببینید و یاد بگیرید  نقاشی ساختمان 

 پالستیک ، اکرولیک ، روغنی به همراه طراحی 
دیوار با رنگ    09159617909 - تنگلی

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی 

اسباب بازی 
بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب

 *اجناس شب عید رسید*
سجادشهر، امامت 2 

جنب بانک ملت 
32412973 

تخریب ساختمـان
  تخریب ساختمان با کارگر / خاک برداری با بیل مکانیکی 

 دستمزد ضایعات ساختمانی  / با 15سال سابقه کاری
  09158653240- حسینی

حمل  اثاثیه منزل  با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 - علـی آبادی 

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

09155614880 -09303107002

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده های کالسه 950124، 950125، 950126، 950128، 950129 و 950130 اجرای احکام 

شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای علیرضا کدخدا محکوم است به پرداخت مجموعاً مبلغ 299/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 8/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم لهم آقایان مهدی حیدری، 
محمد علی قایناتی، جواد بلند، مصطفی دستی گردی و غالمحسین یزدانی شواکند و پرداخت مبلغ 23/950/000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت و در پرونده کالسه 950127 آقای حامد ناصری نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه در 
حق محکوم له آقای حسین ایزدی مقدم و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به 
اینکه شخص ثالث به نام آقای محمد جبدرانی جهت تادیه بدهی محکوم علیهما فوق الذکر اقدام به معرفی 3000 سهم مشاع 
از 4963845 سهم عرصه و اعیان تحت پالک ثبتی 2638 فرعی از 172 اصلی از اراضی روستای سیوجان خوسف )که حسب 
نظر کارشناس منتخب  دادگستری زمین مورد نظر به فاصله 4 کیلومتری از جاده بیرجند - خوسف و در حوزه آبگیر چاه موتور 
محمدی قرار دارد. بافت زمین سبک و بدون شخم و شیار و دارای سنگریزه می باشد( 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 علیهما قصد دارد در 
تاریخ 1395/11/28 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال 
توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ پانصد و چهل میلیون )540/000/000( 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 نخواهد 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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
اینکه در پرونده اجرایی شماره 950389 محکوم علیه علیرضا باغستانی محکوم است به پرداخت مبلغ  نظر به 

مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم   950257 اجرایی  پرونده  در  و  خراسانی  مهدی  له  محکوم  حق  در  ریال   249.866.200
1.316.806.643 ریال در حق محکوم له بانک رفاه کارگران و در پرونده اجرایی به شماره کالسه 950912 محکوم است به 
پرداخت مبلغ 472.027.836 ریال در حق محکوم له بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 83.393.468 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 1- سه دانگ از پالک ثبتی به شماره 6401 فرعی از 249 اصلی 
بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - خیابان فردوسی -نبش حافظ 
که کاربری آن به صورت تجاری می باشد که به مساحت 43/27 که به صورت عرصه بدون پروانه ساختمانی می باشد که ارزش 
سه دانگ از پالک فوق به مبلغ 1.568.853.500 / یک میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار 
و پانصد ریال کارشناسی شده است و 2- پالک ثبتی 6400 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند - خیابان 
پاسداران - خیابان فردوسی - نبش حافظ به مساحت 48 مترمربع دارای پروانه ساختمانی به شماره 91223 - 93/03/13 با 
زیر بنای 146/70 مترمربع که ارزش سه دانگ عرصه و پروانه 1.802.500.000 / یک میلیارد و هشتصد و دو میلیون و پانصد 
هزار ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1395/11/24 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای کوره فرازی

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای کوره فرازی 
فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد فالح با کد شناسایی بیمه 68904953  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عناوین 
شغلی کوره چین و استادکار کوره آجرپزی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض 

در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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توزیع بیش از یک تن گوشت بین نیازمندان

صدا و سیما- هزار و 100 کیلوگرم گوشت قرمز بین نیازمندان عشق آباد طبس توزیع شد. برمک رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
دستگردان گفت: این مقدار گوشت به ارزش 33 توزیع 1100 کیلوگرم گوشت قرمز بین نیازمندان میلیون تومان از محل کمک های خیران 
بین 550 خانواده نیازمند روستاهای بخش عشق آباد توزیع شد.670 خانوار  در عشق آباد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( هستند.

جوابیه شرکت آب منطقه ای استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
پروژه  رساند:در  می  اطالع  به   95/11/9 مورخ 
باروری ابرها هزینه انجام شده برای هر عملیات 
میلیون   120 حدود  مبلغ   ، جنوبی  خراسان  در 
مطالعات  و  تحقیقات  مرکز  که  است  تومان 
اعتبارات دیده  ابرها بصورت متمرکز در  باروری 
هزینه  تومان  میلیارد   12 ضمن  است.در  شده 
کل  در  طرح  این  اجرای  برای  شده  بینی  پیش 

استان های تحت پوشش در کشور می باشد.

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 95/10/11 به اطالع می رساند: محل 
مورد نظر فاقد مسیر مشخص و خارج از محدوده 

خدمات شهری می باشد.

از آیت ا... عبادی که درد مردم با منابع طبیعی به 
گوش مسوولین عالی رساند متشکریم امیدواریم 
و  کرده  دوری  حواشی  از  هم  استان  نمایندگان 

همتی به خرج دهند تا این قانون اصالح گردد
915 ... 039
به  جمهور  رئیس  است  قرار  که  حال  امیدوارم 
استان ما بیاید مثل سایر سفرها عده ای سخنران 
تکراری  های  حرف  برنامه  پرکردن  برای  نیایند 
ترانزیت  استراتژیک  الجیشی  سوق  موقعیت  از 
موادمخدرمرزمشترک گلهای نرگس و... تعریف و 
تمجید کنند دو یاسه مشکل اساسی را کارشناسی 

وهدف قرار دهند و پیگری کنند
 915...211
سالم به مسئوالن محترم ادارات دولتی بفرمایید 
چندین  پایین  رده  پرسنل  بازنشستگی  هنگام 
جفت کفش آهنی یا بهتر بگویم فوالدی تحویل 
دهند تا پیگیر حق و حقوق و پاداش 3 سال پایان 

خدمت خود باشند.
915...132

گویا مقاالت سردبیر ومقاله نویسان فهیم ودلسوز 
آوا آرام آرام دارد اثر و ثمر می دهد بیاییم همه 
باهم باپشتیبانی مراقبت و محافظت از این نهال 

تازه رسته شهر و استانمان را شکوفا کنیم
915...211

بیرجند  از  بمبئی  سالم  که  نرسیده  آن  وقت  آیا 
خداحافظی کند ؟ نزدیک به بیش از دو ماه هست 
که پوستر فیلم سالم بمبئی روی پرده سینما خود 
نمایی میکنه. فکرکنم خود گلزار هم خسته شده . 

یعنی فیلم جدید و بروز دیگه ندارن ؟؟؟؟
935...792

رامسئول  که   خودش  طبیعی  منابع  اداره  سالم 
برداری سنگ  بهره  با  میدونه چرا  حفظ طبیعت 
از معدن ... برخورد نمی کند که تمام اراضی را با 
بیل مکانیکی به سنگ ریزه تبدیل کرده وپوشش 

گیاهی را ازبین برده است.
915...191

حادثه  یا  اتفاق  باید  حتمأ  اینکه  مثل  آوا!  سالم 
دلخراش باعث تلنگر مسوالن شهر شود یا اینکه 
مثال عالج واقعه قبل از وقوع  فراموش قدیمی شده 
 انتهای خ شهیدحاجی آبادی- حاجی آباد بیرجند
 ازابتدای خلیج فارس تا انتهای خ امام علی )ع(

امیرآباد اصال روشنایی وعالمت وخط کشی ندارد 
عرض کم  جاده و آسفالت خراب است چرا چرا 

مسئوالن به فکر نیستند؟
915...152

آقایان  برخی  از  بیرجندی  شهروند  بعنوان  سالم 
 می پرسم انصاف است بعد ویرانی باغ شوکت آباد

یه  با  رساند  می  را  تعهدشان  عدم  که   ... و 
عذرخواهی تمام کنند ؟

 915...589

انسان  بدن  در  ها  کلیه   - کاری  نسرین 
هستند.  خون  زائد  مواد  تصفیه  مسئول 
برای  جایگزینی  که  است  عملیاتی  دیالیز 
های  مسئولیت  و  وظایف  از  بسیاری 
افراد  به  دیالیز  باشد.  می  ها  کلیه  طبیعی 
این امکان را می دهد، با اینکه دیگر، کلیه 
بتوانند  کند،  نمی  کار  خوبی  به  هایشان 

زندگی خوب و مفیدی را بگذرانند.
های  رژیم  بر  عالوه  دیالیزی  بیماران 
غذایی و ورزشی و سایر مواردی که دارند 
استرلیزه  بسیار  و  مناسب  محیطی  از  باید  
و تمیز برای دیالیز شدن استفاده کنند. اما 
برخی از این بیماران از امکانات بیمارستان 
از  گزارشی  دارند  گالیه  )عج(  ولیعصر 
بیماران  این  های  صحبت  و  بیمارستان 

تهیه کردیم که در ادامه می خوانید :

نامه نگاری اداری
ادارات و نهادها گریبانگیر 

همیشه  مثل  )عج(  عصر  ولی  بیمارستان 
کنم  می  فکر  آمد  و  رفت  پر  و  شلوغ 
است  فرسایی  طاقت  و  سخت  شغل  چه 

پزشکی. و  پرستاری 
از بخش های مختلف می گذرم و به بخش 
دیالیز می رسم. چند بیمار روی تخت دراز 
آن  کارند.  مشغول  پرستاران  و  اند  کشیده 
خاک  و  رنگ  بوی  که  است  بخشی  طرف 
می دهد و مشخص است تازه ساخته شده 
می  بنایی  آنجا  در  گذشته  روز  چند  و طی 
بخش  مسئول  با  خواهم  می  اند.  کرده 
مشکالت  هم  باز  ولی  کنم  صحبت  دیالیز 
مسئول  با  باید  است.  گریبانگیر  اداری 
می  باال  ها  پله  از  شود.  هماهنگ  بخش 
بود.  جلسه  در  بخش  مسئول  ولی  روم 
روابط  از  باید  گفت  کردیم   تلفنی صحبت 
حراست  و  بگیرید  نامه  دانشگاه  عمومی 
باشیم!پای  پاسخگو  ما  تا  بدهد  مجوز 
می  دیالیزی  بیماران  از  یکی  صحبت 
ایجاد بخشی جدید  برای  نشینم می گوید: 
ماه  یک  دیالیز  بخش  دیوار  به  دیوار  در 
است که کارهای بنایی انجام می دهند، در 
در  دیالیز  بخش  بیماران  که  زمانی  همان 
روی تخت های بخش دیالیز خوابیده اند.

سر و صدای بنایی در بخش جدید 
دیالیز نزدیک بخش  بیمارستان 

وی  با یادآوری اینکه یک بیمار دیالیزی و 
زیاد  زیاد جسمی و روحی  با درد مشکالت 
همان  در  اما  است،  روبرو  دیالیز  زمان   در 
زمان هم کارگران چسبیده به بخش دیالیز 
با سر وصدای زیاد کار انجام می دهند، گچ 
کاری! کاشی کاری و رنگ کاری در همان 
زمان که بوی رنگ تمام بخش را پر کرده! 
بیماران دیالیز با دردشان باید با سر صدای 

زیاد و گردگچ و سیمان هم کنار بیایند.
جزو  دیالیز  بخش  کند:  می  عنوان  وی   
که  آید  می  حساب  به  ویژه  های  بخش 
مریض برای جلوگیری از عفونت و بیماری 
برای دیگر بیماران در زمان ورود به داخل 

را  خود  لباسهای  و  ها  کفش  باید  بخش   
عوض کند، اما از آن سو کارگران دیوار به 

دیوار بخش کار انجام می دهند.
دیالیز حتی  بیماران  اعتراض می کند:  وی 
یک سرویس بهداشتی ندارند! کدام بخش 
بهداشتی  سرویس  که  است  بیمارستان   ,
بخش  در  که  سرویس  و  باشد!  نداشته 
بیمارستان  پرسنل  مخصوص  دارد  وجود 

است که در آن قفل است! 

از کارکرد بیمارستان راضی ام
دیالیزی   بیماران  از  یکی  مادر  حال  این  با 
پرستاران   و  پزشکان  اینکه  بیان  با 
کنند  می  کار  دل  و   جان   از  بیمارستان 
دیالیز  برای  که  زمانی  هر  من  گوید:  می 

پرسنل  کوشش  و  آیم  می  بیمارستان  به 
می  چون  هستم  آنها  دعاگوی  بینم  می  را 
زندگی  دارند  که  تالش  همه  با  که  بینم 
قبول  دهند.البته  می  فرزندم  به  دوباره 
از  دور  این  ولی  هست  مشکالتی  دارم 
بخاطر  مشکالت  همه  بگوییم  که  انصاف 
هم  بیماران  خود  گاهی  است  بیمارستان 
بی انصافی و بی نظمی می کنند و محیط 
بیمارستان را کثیف می کنند و بهداشت را 

کنند.  نمی  رعایت 

درمان مناسب یکی از دغدغه های 
دیالیزی بیماران 

بیان  با  دیالیزی  بیماران  از  دیگر  یکی 
دغدغه  از  دیالیزی  بیماران  درمان  اینکه 
گوید:  می  است  بیمار  یک  اصلی  های 
زائد  مواد  که  زمانی  معمواًل  بیماران 
خاطر  به  که  شود  می  زیاد  آنقدر  بدنشان 
گردد،  می  ایجاد  بدنشان  در  ناراحتی  آن 
سطح  کنند.  می  پیدا  دیالیز  انجام  به  نیاز 
افزایش  بدن  در  کم  کم  معمواًل  زائد  مواد 

یابد. می 
در  را  مختلفی  شیمیایی  مواد  پزشکان   
چه  ببینند  تا  کنند  می  گیری  اندازه  خون 

شود.   می  الزم  بیمار  برای  دیالیز  زمان 
اسفندیار امیرشاهی ادامه می دهد: دو مورد 
در خون  موجود  شیمیایی  مواد  مهمترین  از 
شوند،  می  گیری  اندازه  کار  این   برای  که 
کراتینین و اوره خون است. وقتی مقدار این 
دو ماده در خون باال می رود، نشان دهنده 
تصفیه  برای  ها  کلیه  توانایی  که  است  این 
یک  و  است  آمده  پایین  زائد  مواد  از  بدن 
بیمار دیالیزی وضع خاصی  باید داشته باشد 

تا بتواند زنده بماند! 
 تاسف ما از این است که به جای پیشرفت 
ما  وضع   ، گذشته  به  نسبت  وضع  بهبود  و 

بدتر می شود.
و  است  حقوق  دکترای  دانشجویی  که  وی 
کامال به کار دیالیز مسلط  ادامه می دهد: 

به  هفته  در  بار  سه  معمواًل  باید  بیماران 
همودیالیز  جلسه  هر  و   بیایند  دیالیز  واحد 
ابتدا  2 تا 4 ساعت طول می کشد.   حدود 
خود را وزن می کند تا مایع مناسب انتخاب 
لوله   محل  و  زده  ماسکی  بیمار  آنگاه  شود 
مایعی  شده  داده  اجازه  کند.  می  تمیز  را 
و  شود  خارج  بوده  پریتوئن  درحفره  که 
که  کند  می  مرتبط  را  جدید  محلول  یک 
این  شود.  فرستاده  پریتوئن  حفره  داخل  به 

عملیات معمواًل 30 دقیقه زمان می برد .

کاهش فشار خون و  سکته مغزی 
دیالیزی بیمار  گریبانگیر  قلبی  و 

جمله  از  کند:  می  نشان  خاطر  امیرشاهی 
می  تهدید  را  دیالیزی  بیمار  که  عوارضی 
تهوع  حالت  است.  خون  فشار  کاهش  کند، 
قلبی  و حتی در مراحل حاد تشنج و سکته 
و مغزی است که اگر به موقع به بیمارستان 
فوت  حتی  است  ممکن  نرسد  دیالیز  و 
های  هزینه  دیالیزی  بیمار  یک  و  شود 
جمله  آن  از  کند  می  پرداخت  را  زیادی 
و  است  گران  بسیار  که  است  ونوفر  آمپول 
هالل  مثل  خاص  های  داروخانه  در  فقط 
بهترین  وی   گفته  به  داست.  موجود  احمر 

این  دیالیز،  دستگاه  از  استفاده  استاندارد 
است که از هر دستگاه طی دو شیفت، چهار 
تا پنج بیمار استفاده کنند این درحالی است 
که در برخی مواقع سراغ داریم که تا چهار 

شیفت، بیمار پذیرش می کنند.

پزشک کمبود 
و پرستار آموزش دیده دیالیز

پرستار  و  پزشک  کمبود  به  ادامه  در  وی  
اشاره  بیمارستان    در  دیالیز  دیده  آموزش 
آموزش  پرستار  زمینه  در  گوید:  و می  کرد 
ما  که  آنچه  و  داریم  کمبود  دیالیز،  دیده 
می  محدود  دیالیز  مراکز  اندازی  راه  در  را 
های  تکنسین  است.  انسانی  نیروی  کند 

چک  برای  و  نیستند  بومی  دیالیز  دستگاه 
کردن و راه اندازی دستگاهها کمبود تخت 
کاری  حادثه  براثر  که  وی  داریم.  مکان  و 
کلیه هایش را از دست داده است عنوان می 
کند: تا االن 23 مرتبه دستم برای پیستول 
در  گوید:  می  است  شده   جراحی  گذاری 
که  عروق  و  قلب  متخصص  یک  بیرجند 
برای  گذاری  پیستول  برای  جراحی  ریسک 
نداریم. من  باشد  را داشته  دیالیزی  بیماران 
در سه ماهه گذشته 9 بار برای این جراحی 

سرپایی به مشهد رفتم. 
که  است  آمیز  توهین  ما  استان  برای  این 
مشهد  رضا)ع(  امام  بیمارستان  پزشکان 
استان  مرکز  که  شهری  در  یعنی  بگویند 
است یک پزشک متخصصی وجود ندارد که 

این عمل را انجام دهد؟!

خیرین در سربیشه و شهرهای 
اطراف مرکزی برای دیالیز بسازند

دیالیزی  بیماری  اینکه  بیان  با  امیرشاهی 
دنیاست  در  میر  و  مرگ  بیماری  پنجمین 
دیالیز  برای  مرکز  دو  فقط  ما  افزاید:  می 
ولی عصر  بیمارستان  سرپایی  بخش  داریم 
قرار  خوسف  فلکه  در  که  مرکز   و  )عج( 

دارد. چقدر خوب است که خیرینی که می 
خواهند کار بزرگی انجام دهند با همکاری 
پزشکان و دانشگاه علوم پزشکی یک مرکز 
اطراف  شهرهای  و  سربیشه  در  دیالیزی 
بسازند که هم کار مثبتی انجام شود و آن 
مریضی که برای هر دیالیزش مجبور است 
به  و  کند  هزینه  تومان  هزار   100 روزی 
و  شود  کم  اش  هزینه  این  بیاید  بیرجند 
هم بخش های دیالیز بیرجند حداقل بیمار 
بتواند  بیمارستان  و  باشند  داشته  کمتری 

ارائه کند.  بهتری  خدمات 

ساماندهی بخش جدید
بیماران سکته مغزی برای 

در دست اقدام است

بیرجند  عصر)عج(  ولی  بیمارستان  رئیس 
بخش  ساماندهی  گوید:  می  زمینه  این  در 
جدید مربوط به سکته مغزی در بیمارستان 
بخش  کنار  در  که  است  اقدام  دست  در 
که  این  بیان  با  رئیسی  دکتر  است.  دیالیز 
سعی شده است عملیات بنایی در روزهایی 
باشد که کمترین بیمار باشد و در روزهای 
می  نشان  خاطر  شود.وی  انجام  تعطیل 
کند: بیماران سکته مغزی اگر در 4 ساعت 
آمپول  و  شوند  آورده  بیمارستان  به  اول 
مخصوص به آنها تزریق شود از فلج اندام 

جلوگیری می شود. 

بیرجند برای اولین بار
بخش مخصوص سکته مغزی

 را احیا می کند

سومین  یا  دومین  بیرجند  رئیسی  گفته  به 
بخش  که  است  کشور  در  استان  مرکز 
احیا می کند که  را  مخصوص سکته مغزی 
دکتر ریاسی و پشم فروش  یک دوره دوساله 
در سویس دیده اند واز طرف وزارتخانه ملزم 
به  کمک  برای  بخش  این  اندازی  راه  به 

بیماران سکته مغزی شده ایم.
او ادامه می دهد: قبول داریم که راه اندازی 
این بخش در زمانهایی موجب اذیت بیماران 
بخش دیالیز شده است ولی چاره ای نیست 
بیمارستان الزم است قدری  پیشرفت  برای 
این  با ساماندهی  باشند چون  داشته  تحمل 
یک  ناتوانی  و  مرگ  از  توانیم  می  بخش 

همشهری جلوگیری کنیم.
دکتر رئیسی با بیان اینکه در این بیمارستان 
شوند  می  دیالیز  سرپایی  دیالیزی  بیماران 

می افزاید: دیالیزیهای اورژانسی .
 به مرکز  میدان طالقانی  به قسمت بیماران 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نظر  زیر  که  خاص 
بیمارستان  رئیس  شوند.   می  منتقل  است 
ولی عصر )عج( بیرجند عنوان می کند: در 
هیچ بیمارستانی بخش آبدارخانه مخصوص 
آبدارخانه  از  بیماران  و  ندارد  وجود  بیماران 
کرد  تصریح  کنند.وی  می  استفاده  پرسنل 
تعویض  اتاق  و  بهداشتی  سرویس  بزودی 
لباس برای بیماران دیالیزی آماده می شود 

و در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.
 )Ava.news12@gmail.com(

روز پرکار بخش دیالیز
انتقال بیماران دیالیزیهای اورژانسی به مرکز میدان طالقانی

پزشکان و پرستاران بیمارستان ولیعصر )عج( با جان و دل کار می کنند

هفته  نسخ  تمام  دفعه  یک  و  نبودم  پیش  هفته 
مشکالت  آوا  اینکه  از  کردم  مطالعه  را  روزنامه 
مردم را رصد و هدفمند به دنبال پیگیری تا حصول 
نتیجه است متشکرم ، امیدوارم بسیاری از گره ها 
که نه مشکل بودجه دارد و نه مشکل دیگر با کمی 
هماهنگی بیشتر مسئوالن حل شود از جمله مساله 
عملکرد بانک ها نوع تعاملشان با مردم استان که 

بسیار نگران کننده است 
915 ... 890

درود بر شورای ترافیک پلیس راهنمایی رانندگی 
اوج مدیریت خالقیت شون همیشه انتخاب یک 
راه حله بستن تمام بریده گی ها با بلوک!!! خسته 
نباشید تمام بلوار ها چه جدید قدیم  با بلوک راحت 

مشکل شون حل میشن  درود بر خالقیت شما
910...737   

یک سوال ازمسوالن شهر و ورزش استان داریم 
آیا بیرجند مرکز استان توانایی برگزاری قوی ترین 
مردان ایران رو نداشت و یا یک حامی نبود که حمایت 
 کند مگر نماینده و مسئوالن شهرهای دیگر چیکار
تواناییش  از  استان   می کنند که مسوالن مرکز 
اصأل  یا  کردند  اعالم  آیا  مسوالن  ؟  عاجزند 

پیگیرشدند که مسابقه توی بیرجند اجراشود؟  
937...167
در رابطه با بی تدبیری باغ شوکت آباد باید گفت 

هر کجا رد پای ... هست به ویرانه تبدیل شده. 
915...876
مسئوالن بیدار شین اگه امروز کاری از دستتون 
بیاد که کوتاهی کنین و جاده ی مرگ رو درست 
تمام  پاسخگوی  باید  قیامت  .فردای  نکنین 

خونهایی که در این جاده ریخته شده .باشید
915...313
تا کی باید این جاده ی مرگ قربانی بگیره؟تا کی 
 مسئوالن باید تو خواب خرگوشی شون به سر برند؟
آخه باید خدای نکرده یکی از سران مملکت تو 
اینا  که  بده  دست  از  رو  خودش  جان  جاده  این 
کاری برا جاده ی مرگ بکنن .باز هم قربانی باز 

هم داغدار شدن چند خانواده . آخه تا کی؟
915...313
بگو  مسئوالن  به  لطفا  مردمی  و  عزیز  آوای 
تکراری  سخنرانی  جمهور  رئیس  آمدن  موقع 
 درخواست های غیر عملی و غیر کارشناسی متعد
غیر مرتبط وکم اهمیت اکیدآ ممنوع. فقط آب راه 

وراه آهن و دیگر هیچ
915...211
دوم  سفر  واصله  اخبار  طبق  محترم   استاندار 
در  لطفا  است  راه  در  محترم  جمهوری  ریاست 
دعوت  لوت  آبگرم  به  را  ایشان  امکان  صورت 
پیگیری  استان  محترم  مسئوالن  شاید  کنید 

تیغ زدن 40 کیلومتر خاکی آبگرم بشوند
915...132

سالم.شهردار محترم.ما ساکن مهرشهر خیابان 
آسفالت   ازقبیل  شهری  امکانات  از   29 عمار 
بهرهایم  بی  زباله  سطل  کشی.حتی  جدول 
به سمت  ابتدای ولی عصر  از  به خ.عمار  .لطفا 

پلیس را هم توجه کنید.
915...764

 می خواستم  به سازمان تأمین اجتماعی بگویم 
 ما باید چقدر منتظر بودجه باشیم که می خواهید
 حقوق نیروهایی که در استراحت پزشکی هستند 
را واریز کنید ، در حالی که آنهمه پرداخت کننده 

بیمه دارید . لطفا پیگیری شود .
990...377

را  رانندگان  دارم  تقاضا  رانی  اتوبوس  از سازمان 
نسبت توقف در ایستگاه توجیه کند چون معموال 
اسدی(  راه  )تا سه  رفت  ایستگاه های مسیر  در 
توقف در ایستگاه ها زیاد است و ایستگاه خیابان 
مطهری در رفت و برگشت ندیده گرفته می شود 
برای زن سالمند و باردار امکان بلند شدن قبل از 

رسیدن به ایستگاه وجود ندارد.
915...114

راهنمایی و رانندگی محترم خواهشمندیم فکری 
بعلت  راه حلی برای کوچه جمهوری اسالمی 6 

پارک در دو طرف و ترافیک آزار دهنده بنمایید.
915...527

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران
 و چهارراه دولت

   32317903 - 09153638047 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان

 کارگران و چهارراه دولت

خرید و  فروش  انواع قالب بتن داربست  
فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 
    32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

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

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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به ِده ُکورو ِکه رسیدی َدسِت ُخور َوَچِش ُخو گیر : در هر موقعیتی مانند خودشان رفتار کن.

ُملِْك خداتَنگ نِیِْه پاِي ِگدا لَنگ نِیِه: دنیا جای کوچکی نیست که کسی چیزی را بخواهد و نتواند بدست آورد.

بیا تو مادر ...

خیابون  تو  آسمونی- 
میانسالی  مرد  یه 
گفت:  گرفت،  جلومو 
مادر  ببخشید،  آقا 
اون آسایشگاه  تو  من 
روبرو نگهداری میشه، 

من روم نمیشه چشم تو چشماش بندازم چون 
زنم مجبورم کرد ببرمش اونجا، این امانتی رو 
اگه از قول من بهش بدید خیلی لطف کردید. 
که  کردم  نصیحتش  هم  کلی  و  کردم  قبول 
پشیمونی  ابراز  اونم  نکن،  اینکارو  و  مادرتونه 
کرد و رفتم داخل آسایشگاه،  پیر زن رو پیدا 
پیرزن  شماس،  مال  امانتی  این  گفتم  کردم، 
گفت: حامد پسرم تویی؟ گفتم: نه مادر، دیدم 

دوباره گفت حامد تویی مادر؟ 
دلم نیومد این سری بگم نه، گفتم آره، پیرزن 
داد و با خوشحالی گفت: میدونستم منو تنها 
با ذوق به صدا کردن  نمی ذاری. شروع کرد 

پرستار که دیدی پسر من نامهربون نیست؟
پرستاره اومد گفت: شما پسرشون هستید؟

نگهداری  هزینه  ماه   4 گفت:  آره،  گفتم 
باید تسویه کنید. هر  افتاده،   مادرتون عقب 
اونا   چی گفتم من پسرش نیستم ولی دیگه 

حرفمو باور نمی کردن و ... .
ته  ولی  دادم،  پرستار  به  نوشتم  رو  آخر چک 
رو  زن  پیر  این  اینکار  با  که  بود  راضی  دلم 

حداقل خوشحال کردم.
اومدم از پیرزنه خداحافظی کنم، که تا منو دید 
پسرم  به  بیرون  رفتی  نکن،  درد  گفت: دستت 
حامد لطفاً بگو حسابا پرداخت شد، بیا تو مادر !!!

یادداشت طنز

دکتری صافکاری و جلوبندی سازی !  

*وحید حاج سعیدی

این روزها با وجود گرفتاری های عدیده، خدا 
را شکر عالقه مردم به کسب علم و دانش 
و طی مدارج تحصیلی، روند رو به رشد و پر 
شتابی پیدا کرده است و این شتاب به گونه 
در  از حضور  مانع  مقاطعی  در  که  است  ای 
کالس، مطالعه منابع درسی، تحقیق و حتی 

شرکت در امتحانات می شود !
دانش  و  علم  کسب  جهت  در  تالش  البته 
آب  ملت  برای  اگر  و  نیست  بد  نفسه  فی 
ندارد برای دانشگاه ها نان دارد تا جایی که 
در برخی دانشگاه ها در ۲۶ رشته دانشجوی 
دکتری می پذیرد آن هم با نوشابه، نان اضافه 
شهر  در  ما  وقت  هر  یعنی  مخلفات  سایر  و 
کسی را پیدا نمی کنیم، مستقیم به دانشگاه 
آن شهر می رویم. چرا که نصف مردم شهر 
یا دانشجو هستند یا با دو ساعت تدریس در 
دانشگاه، لقب استاد دانشگاه بر خود می نهند 
و حتی عده ای با همین رویکرد دو ساعته به 

خواستگاری دختر مردم رفته اند!
اخذ  اخیر  های  سال  در  رسد  می  نظر  به 
مدرک دکتری از سیکل و دیپلم آسانتر شده 
است چرا که در گذشته ملت تنها به یادگیری 
بودند  قانع  نوشتن  و  خواندن  های  مهارت 
تحصیلی  مدرک  چند  از  کمتر  به  االن  ولی 
و  نیستند  قانع  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
به قول شاعر » کفاف کی دهد این باده به 
مستی ما« ... . طرف بنگاه معامالت ملکی 
دارد و دیپلمش را با هزار رقم تخلف علمی 
گرفته ) فکر بد نکنید منظورم تقلب در امتحان 
است( اما االن دانشجوی فوق لیسانس است. 
از همین االن هم مقدمات دریافت وام برای 

دکتری را نیز کلید زده است!
علی ای حال از آنجا که ساالنه ۳۰ هزار نفر در 
مملکت به کسوت دکتری نائل می آیند و این 
مقوله عالوه بر اشتغال زایی مستقیم باعث باال 
رفتن روحیه و حس اعتماد به نفس در افراد 
جامعه می شود، پیشنهاد می شود به منظور 
ها،  دانشگاه  های  ظرفیت  از  بهینه  استفاده 
زمینه ادامه تحصیل افرادی که در گذشته به 
دالیل مختلف نتوانستند ادامه تحصیل بدهند و 
وارد بازار کار شدند، فراهم شود و با ارائه رشته 
های مختلف دانشگاهی نظیر صافکاری، گلگیر 
سازی، باطری سازی، جلوبندی سازی، کوزه 
کفاشی،  خیاطی،  رانندگی،  آهنگری،  گری، 
مسگری و ... راه برای گرفتن مدرک دکتری 

در این رشته ها نیز هموار شود.

تنبیه بدنی و سالمت معلمان !

آیدین سیارسریع- شماها یادتون نمیاد ولی تا همین 
ده سال پیش تنبیه بدنی و ایجاد رعب و وحشت در 
مدارس  آموزشی  برنامه های  از  جزئی  آموزان  دانش 
به حساب می اومد و اصواًل جامعه هم معلمی رو که 
آروم و با شخصیت یه جا می نشست و حاضر نمی شد 
داخل  کنه  آلوده  مردم  بچه های  خون  به  رو  دستش 
فرهنگی  کار  می گفتن  نمی کرد.  حساب  معلمی  دایره 
می کنه طفلک. بچه ها هم کاماًل با قضیه تنبیه بدنی 
کنار اومده بودن، به خصوص وقتی می دیدن معلم ها 
با وزن و قافیه این مساله  چقدر زیبا، منطقی و حتی 

رو تئوریزه می کردن و می گفتن: 
تا نباشد چوب تر / فرمان نبرد گاو و خر.

بر اساس این ضرب المثل عمیق و پرمعنا، از دیدگاه البته 
بعضی از آنها بچه ها تا هیجده سالگی جزو چهارپایان 
مدرسه شون  وقتی  چهارپایان  این  می شدن،  محسوب 
معلماشون  که  راهتمایی  و  کوشش  با  می شد  تموم 
داشتن، اون دو تا پای اضافه شون رو از دست می دادن 
و در   نهایت به شکل آدمیزاد و بطور ایستاده روی دو 
پا از خروجی نظام آموزشی می اومدن بیرون و در آخر 

دکتر و وکیل و مهندس می شدن.
االن ولی به دالیلی تنبیه بدنی دیگه مثاًل بین ما نیست و 

جای خالیش به شدت احساس می شه. شما اگه عمیق تر 
به مساله نگاه کنین می بینین فواید بسیار زیادی در تنبیه 
قشر  سالمت  تضمین  فواید  این  از  یکی  نهفته.  بدنی 
فرهنگی جامعه بود. شما نگاه کنین معلم های ما هیچ 
کدوم دچار بیماری قلبی و فشار خون و قند و چربی باال 
معلم  که  نبود  اینجوری  بود.  آماده  همه  بدن ها  نبودن. 
بشینه دو ساعت تمام به ما درس بده. همیشه وسطش 
یه تحرکی بود، ورزشی بود، البته بیشتر رزمی بود. حاال 

چون زمان ما امکانات نبود از ما به عنوان حریف تمرینی 
استفاده می کردن. چه اشکالی داشت؟ بهرحال دانش آموز 
برای همین وقتاست. خدا رو شکر ما هم چون به سالمت 
معلم هامون اهمیت می دادیم همیشه همکاری می کردیم، 
یعنی یا زیر زیرکی می خندیدیم، یا توی لوله خودکار کاغذ 
فوت می کردیم یا صدای حیوانات در می آوردیم که معلم 
پاشه یه تکونی به خودش بده. معلم ها هم بدعادت شده 
بودن، انتظار داشتن ما هر جلسه یه خطایی بکنیم، یه 

بی  از  نمی اومد  در  کسی  از  صدایی  هیچ  که  هم  بار 
هیچ  معلممون  بار  یه  مثاًل  می شدن.  کالفه  تحرکی 
روز  اون  هم  بدجور  بگیره،  کسی  از  نتونست  خطایی 
نیاز به ورزش داشت، آخر کالس یه چهره مهربونی به 
خودش گرفت و گفت: عزیزانم، قربونتون بشم، هرکی 
هر سوالی داره بپرسه! متاسفانه یکی از بچه های ساده 
آروم  خیلی  و  افتاد  معلم  آموزشی  دام  در  کالس  لوح 
پرسید: »ببخشید فالن نمودار چرا بصورت خطی باال 
رفت؟« معلم که منتظر یه بهانه بود با غرش »پس من 
برای کی توضیح دادم؟« به سمت دانش آموز حمله ور 
شد و اینقدر زد که بچه مردم به شدت شبیه بادمجان 
رسیده شد. واقعًا هر کی نمی دونست فکر می کرد این 
نمودار  به  هم  کاًل  و  داره  چان  جکی  با  نسبتی  معلم 
و دفاع خطی حساسه. وگرنه هرجور حساب کنی این 
عکس العمل نمی تونست پاسخ اون سوال باشه. بهرحال 
می خندیدیم،  ما  هم  می گذشت.  خوش  بود  چی  هر 
همینطور  متاسفانه  می شد.  حفظ  معلم ها  هم سالمتی 
ارزش ها داره از بین می ره و سنت ها در جامعه کم رنگ 
آخه  کنیم  نگاه  قضیه  این  به  که  هم  منطقی  می شه. 
بنظرتون تو کالس درس با بچه های مردم این کارارو 
نکنه، پس این معلم کجا خودش رو خالی کنه؟!

ساقیا بهر من آور سبد کاالیی! 

در دلم نیست از این پس هوس صهبایی

ساقیا بهر من آور سبد کاالیی !

 اولویت به خدا با من شیدا باشد

» در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی «

 کیست مفلس تر از این شاعر  مسکین که منم؟

» خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی «

بی تعلل سبدم را بده و شادم کن

به خدا گر ندهی ِکش بروم از جایی !

داخل خمره، برنج ام ده و در جام، پنیر !

روغنم را پس ازآن، در قدحی- مینایی !

 ای به قربان تو و مرحمت واالیت

کس ندیده ست چنین مرحمت واالیی

 گیرم اندر صف کاال و هجوم مردم

بشکند از مِن محنت زده، دستی- پایی !

 دست و پایم به فدای سبد کاالیت

سر من هم شکند، نیست مرا پروایی

دست و پا و سر من گر برود باکی نیست

باز صد شکر که باقیست دگر اعضایی !

توی صف یکسره هل دادم و هل دادندم

نیست این جز کنش و واکنش زیبایی !

یک نفر از تِه صف تا سِر صف برد هجوم

مات ماندم که عجب حملۀ برق آسایی !

دیگری گفت: کجا؟ گفت: شما را سنه نه !

ناگهان گشت به پا داخل صف، دعوایی

 از سر و کلّۀ هم خلق چو باال رفتند

پیری افتاد به زیر قدِم بُرنایی !

 آن کرامت که از آن دم زده ای جز این نیست

نیست در لطف تو یک ذّره اگر - اّمایی !

 نازم این لطِف کریمانه و شاهانۀ تو

کان بیرزد به چنین محنت جان فرسایی !

شکر گویم که خدا کرد دعایم را گوش

چون طلب کردم از او دولت روشن رایی !

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت

بر در میکده با هلهله یک بابایی )!( :

عقل و تدبیر گر این است که ساقی دارد

» وای اگر از پس امروز بَود فردایی « !

بس کن ای شاعر ناپخته که شعرت همه بود

شوخی بی مزه ای، صحبت بی معنایی !

* سعید سلیمانپور
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نمونه جدید دوچرخه دزدی !    عكس از: حسین ایمانیقاب عکس کاریکاتور موقع سکسکه این نقاط از بدن را بفشارید: محمدعلی رجبی
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شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

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

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

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

تاالر پذیرایــی درویش 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 953141 اجرایی اموال شامل یک عدد رینگ و الستیک سواری به مبلغ 2/000/000 
ریال - 30 عدد بوش ایسوز به مبلغ 6/500/000 ریال - یک عدد رینگ 315/8022/5 به مبلغ 1/500/000 ریال- یک عدد چادر 
برزنتی تریلی به مبلغ 4/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 14/000/000 ریال کارشناسی شده متعلق به خانم زهرا عابدینی در قبال بدهی 
آقای محمد کارجو به مبلغ 11/825/445 ریال در حق آقای سعید هاشمی و مبلغ 550/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق 
مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/11/26 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از 
مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

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

صورت مجلس عدم قابلیت افراز پالک های 37-45-50-52-54-110-111 فرعی از 609- اصلی بخش دو بیرجند 
تاریخ رسیدگی: 95/6/2 

مرجع رسیدگی: اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
خواهان: آقایان محمد دانش و نصراله مرزآبادی به وکالت خانم زهرا صالحی

خواندگان: وراث مرحوم ابراهیم دانش به اسامی فاطمه و علی و کوکب و نورجان و فاطمه و محمد شهرت همگی دانش و نصرت اله مرزآبادی
خواسته: افراز پالک های ثبتی فوق الذکر

گردشکار: ششدانگ یک باب اتاق پالک 37 فرعی در صفحه 195 دفتر 30 و ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پشت استخر پالک 50 فرعی در صفحه 197 دفتر 30 و ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی علی مدانی پالک 52 فرعی در صفحه 199 دفتر 30 و ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی علی مدانی پالک 54 فرعی در صفحه 201 دفتر 30 و ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پایین کشمان پالک 110 فرعی در صفحه 205 دفتر 30 و یک سهم از 5 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ته کشمان پالک 111 فرعی در صفحه 221 دفتر 30 
و یک سهم از پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پردازی پالک 45 فرعی در صفحه 209 دفتر 30 به نام آقای ابراهیم دانش و چهار سهم دیگر پالک های 111 فرعی و 45 
فرعی در صفحات 223 و 211 دفتر 30 به نام آقای محمد حاجی زاده گیو ثبت و اسناد مالکیت آنها صادر و تسلیم و بعضاً در پرونده مضبوط است و سابقه رهن و بازداشتی فعالً ندارند و 
آقای ابراهیم دانش برابر حصر وراثت 1/2162/2000 – 81/10/28 شعبه محترم اول دادگاه عمومی بیرجند فوت نموده و ورثه وی عبارتند از: فاطمه، علی ، کوکب، مریم، نورجان، فاطمه، 
محمد شهرت همگی دانش فرزندان متوفی و برابر گواهی حصر وراثت 531 – 920 – 92/8/9 حوزه 10 شورای حل اختالف بیرجند خانم مریم دانش نیز فوت نموده و ورثه وی منحصر 
است به آقای نصراله مرزآبادی فرزند متوفی که حسب درخواست متقاضیان افراز مراتب دعوت افراز در روزنامه شماره 3577 – 95/5/24 – آوای خراسان جنوبی آگهی و وقت رسیدگی 
مورخ 95/6/2 تعیین شده که در اجرای آن اینجانبان رضا عرفی و سعید شاملو به عنوان نماینده و نقشه بردار ثبت به معیت متقاضیان از محل وقوع امالک واقع در مزرعه خنگ بهدان 
بازدید و ضمن ترسیم نقشه امالک فوق مساحت پالک 37 فرعی 104/5 متر مربع و مساحت پالک 110 فرعی 176/5 مترمربع و مساحت پالک 111 فرعی 372 مترمربع و مساحت 
پالک 54 فرعی 526 مترمربع و مساحت پالک 52 فرعی 171 مترمربع و مساحت پالک 50 فرعی 226/5 متر مربع و مساحت پالک 45 فرعی 223 مترمربع می باشد و مراتب طی 
شماره 301/95/11863 – 95/8/11 از مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند استعالم گردید و اداره مذکور طی شماره 34/66080 – 95/8/15 با افراز آن با عنایت به قانون جلوگیری از خرد 
شدن اراضی کشاورزی مخالفت نموده است لذا با عنایت به مراتب فوق و وضعیت ملک از حیث مساحت و میزان مالکیت متقاضی و شرکای مورد تقاضای فوق به نظر اینجانبان غیر قابل 

افراز تشخیص و گزارش می گردد: 
تصمیم مسئول واحد ثبتی: با مطالعه محتویات و گزارش نماینده و نقشه بردار به شرح فوق و رعایت نامه شماره 34/66080 – 95/8/15 – اداره جهاد کشاورزی بیرجند ششدانگ پالک های 
فوق غیر قابل افراز تشخیص می گردد. لذا مراتب در اجرای مادتین 5 و 6 – آیین نامه قانون افراز به متقاضی و سایر شرکا برابر مقررات مذکور در ماده 6- آیین نامه اخیر الذکر ابالغ می شود 

تا در صورت اعتراض برابر ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه نمایند.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

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
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آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت شناخت و احداث )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت شناخت و احداث )پروژه ساخت کارخانه 
کویرتایر( فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسن رضا قوامی با کد شناسایی بیمه 68917638  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عناوین شغلی کارگر، 
کارگر فنی و راننده جرثقیل داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل 

نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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مغز ما به این کلمات حساس است!

دوشنبه * 11  بهمن  1395 * شماره 3710

آیه روز  

پس وقتى ]ملكه[ آمد ]بدو[ گفته شد آيا تخت تو همين گونه است گفت گويا اين همان است و پيش از 
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حدیث روز  

 به خدا خوش گمان باشيد، زيرا خدای عزوجل مى فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن خويشم، اگر گمان 
او خوب است، رفتار من خوب و اگر بد است، رفتار من هم بد باشد. امام رضا )ع(

هرگز دل من ز علم محروم نشد 
کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

    هفتاد و دو سال فكر کردم شب و روز  
معلومم شد که هيچ معلوم نشد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

وقتیبدن»تیک«میزند

تعدادی از کودکانى که دچار تيک مى شوند شروع 
چرکى  گلودرد  يک  از  پس  روز  چند  مشكلشان 
است. خانواده ها بايد بدانند در صورت مشاهده چنين 
مشكلى خيلى سريع بايد به روانپزشک يا متخصص 
مغز و اعصاب مراجعه کنند چرا که ممكن است 
ايجاد شدن اين تيک به علت اثر منفى عفونت به 
بخش هايى از مغز باشد. تيک يكى از بيماری های 
حرکتى و روانپزشكى است که به وضوح  به خاطر 

ايجاد مشكل در بخش هايى از مغز است.
وسواس از جمله مهم ترين مشكالتى است که در 
بسياری افراد در کنار تيک ديده مى شود. همراهى 
تيک با وسواس مى تواند نشان دهنده لزوم مراجعه 
زودهنگام به روانپزشک و لزوم درمان دارويى مناسب 
در اسرع وقت باشد. تعداد قابل توجهى از مبتاليان به 
وسواس مزمن و آزادهنده دچار تيک نيز هستند که 

مشكل اين بيماران را دو چندان مى کند.
بسياری از خانواده ها تيک را رفتاری نمايشى و از 
سر لجبازی فرد مى دانند و مى گويند »چطور است 
که بعضى وقت ها تيک دارد و بعضى وقت ها تيک 
ندارد؟« تيک به طور کامل غير ارادی نيست اما فرد 
تنها مى تواند گاهى به مدت کوتاهى جلوی آن را 
اين مدت  از  اکثر موارد پس  نهايتا در  بگيرد ولى 
مى دهد.  رخ  بيشتر  تعداد  و  شدت  با  تيک  کوتاه، 
شرايط  جمله  از  مواردی  در  تيک  ديگر  طرف  از 
پر اضطراب مانند حضور در جمع و شروع دوران 
امتحانات و همچنين قرار گرفتن در آب و هوای 

نامناسب تشديد پيدا کند.

کریمترازحاتم

تر  کريم  خود  از  »هرگز  که:  پرسيدند  را  حاتم 
ديدی؟« گفت: »بلى، روزی در خانه غالمى يتيم 
الحال  فى  داشت.  گوسفند  ده  وی  و  آمدم  فرود 
يک گوسفند بكشت و بپخت و پيش من آورد. مرا 
از آن خوش آمد، بخوردم.«گفتم : »وا...  قطعه ای 
اين بسى خوش بود.« حاتم ادامه داد: »غالم بيرون 
رفت و يک يک گوسفند را مى کشت و آن موضع را 
مى پخت و پيش من مى آورد و من از اين موضوع 
آگاهى نداشتم. چون بيرون آمدم که سوار شوم، ديدم 
که بيرون خانه خون بسيار ريخته است. پرسيدم که 
خود  گوسفندان  همه  »وی  چيست؟«گفتند:  اين 
را بكشت.« وی را مالمت کردم که: »چرا چنين 
کردی؟«گفت: »سبحان ا... ترا چيزی خوش آيد که 
من مالک آن باشم و در آن بخيلى کنم؟«پس حاتم 
را پرسيدند که: »تو در مقابله آن چه دادی؟«گفت: 
»سيصد شتر سرخ موی و پانصد گوسفند.« گفتند: 
»پس تو کريمتر از او باشى!« گفت: »هيهات! وی 
هر چه داشت داده است و من آز آن چه داشتم و از 

بسياری، اندکى بيش ندادم.«

لغاتى که افراد انتخاب مى کنند مى تواند بيش 
روی  بر  مى کنيم  فكر  ما  که  چيزی  آن  از 
زندگى شان تاثير بگذارند. تا به حال به اين فكر 
کرده ايد کلماتى مانند “من نمى توانم “ ، “من 
نخواهم توانست” و “اين واقعا سخت است” 
چقدر مى توانند مضر باشند؟پزشكان در دانشگاه 
توماس جفرسون بر اين باورند لغاتى که افراد 
آن چيزی  از  بيش  انتخاب مى کنند مى تواند 
که ما فكر مى کنيم بر روی زندگى شان تاثير 
بگذارند. تا به حال به اين فكر کرده ايد کلماتى 
مانند “من نمى توانم “ ، “من نخواهم توانست” 
و “اين واقعا سخت است” چقدر مى توانند مضر 
باشند؟ استفاده بيش از حد از چنين واژه هايى 
مى تواند ذهن و مغز شما را در مسير اشتباهى 
کامال تغيير دهد و داليلش هم به اين ترتيب 
را  مغز  قدامى  بخش  مثبت  است؛واژه های 
قدرت مى بخشند  دکتر اندرو نيوبرگ و مارک 
روبرت والدمن، نگارنده کتاب تغيير زندگى به 
نام “کلمات مى توانند ذهن شما را تغيير دهند” 
اينطور مى نويسند: صرفا يک کلمه اين قدرت 

را دارد که روی ژن تنظيم استرس روح و جسم 
تاثير بگذارد.در همين راستا با استفاده از لغات 
باعث  واقع  در  روزانه مان  زندگى  در  مثبت 
واژه ها  اين  با  مغز  قدامى  قسمت  مى شويم 

ورزش کند و تاثيرگذارتر باشد.
همان  يا  فرونتال  لوب  فعاليت  تحريک  با 
بخش قدامى مغز در حقيقت قسمتى از مغز 
را توسعه مى دهيد که مسئول گفتار واژه های 
و  نادرست هاست.  از  آنها  تفكيک  و  درست 
با توسعه اين قسمت در واقع  همچنين شما 
توانايى ناديده گرفتن پاسخ های اجتماعى غير 
قابل قبول را بسط مى دهيد. در نتيجه استفاده 
متعدد از واژه های مثبت، قدرت کنترل زندگى و 

انتخاب هايتان را در دست خواهيد گرفت.
کلماتمنفیهورموناسترس

راافزایشمیدهند
حاال فكر مى کنيد چه اتفاقى مى افتد اگر ما بيش 
از حد از واژه های منفى استفاده کنيم؟ استفاده 
از کلمات منفى ، واکنش ترس را در ما فعال 
مى کند که در نتيجه ميزان هورمون استرس 

هم باال مى رود که برای اين حالت آميگدال 
)يک ساختار کوچک در مغز که مسئول کنترل 
احساسات شديد از جمله ترس، خشم ، عشق و 

شادی و غيره است( مسئول است.
هر چقدر منفى بافى در يک فرد بيشتر باشد ، 
چه بخواهد و چه نخواهد هورمون های استرس 
بيشتری را در بدن خود فعال و روان مى کند.
البته ممكن است اين درست باشد که کمى 
استرس مى تواند برای بدن ما خوب باشد اما 
مقدار بيش از حد استرس اين توانايى را دارد 
که چه به لحاظ روحى و چه جسمى مشكالت 

عديده ای برايمان ايجاد کند.
تغییرنگاهبهخودودیگران

درباره  را  ديگری  نكته  همچنين  پزشكان 
استفاده از زبان مثبت در زندگى اضافه مى کنند 
مثبت  کلمات  بردن  کار  به  اينكه  بر  مبنى 
کارکرد لوب آهيانه ای را نيز در ساختمان مغز 
تغيير مى دهد، اين قسمت مسئول ديد ما نسبت 
ديد  که  مادامى  است.  ديگران  و  خودمان  به 
مثبتى نسبت به خودمان داشته باشيم و البته 

از واژه های مثبت در گفتارمان  در عين حال 
استفاده کنيم ياد مى گيريم که در ديگران هم 
خوبى ها را ببينيم.يک تصوير منفى نسبت به 
خودمان که از دل يک زبان منفى بيرون مى آيد 
تمام وجود ما را با شک و ترديد انباشته خواهد 
کرد و سبب مى شود در رفتارمان با ديگران هم 
همين نگاه را داشته باشيم و خب در نتيجه 
رفتار اجتماعى مان تحت تاثير چنين واقعه ای 

قرار مى گيرد.
خوشحالیازشماآدممثبتی

میسازد
اين  صحت  تا  شد  انجام  متعددی  تحقيقات 
با  از کلماتى  استفاده  آيا  تائيد شود که  ماجرا 
اذهان  و  افكار  پروسه  در  مى تواند  مثبت  بار 
يكى  در  کند.  ايجاد  قبولى  قابل  تغييرات  ما 
از اين تحقيقات از بزرگساالن بين 35 تا 54 
سال خواسته شد برای سه ماه آينده هر روز 
سه موضوع را که آنها را خوشحال تر مى کند 
يادداشت کنند و توضيح بدهند که چرا اين سه 
مورد را انتخاب کرده اند. در نتيجه اين تحقيقات 

سه ماهه مشخص شد اين دسته از بزرگساالن 
بيشتر خوشحال و کمتر افسرده هستند.اما آنچه 
که اين تحقيق ثابت مى کند اين است که ما 
اين ظرفيت را داريم تا با تمرکز کردن بر روی 
آنچه که باعث خوشحالى مان مى شود بيشتر به 
آدم مثبتى تبديل شويم تا اينكه بخواهيم صرفا 

بر روی اتفاقات ناخوشايند متمرکز شويم.

متدهایکاربردیبرای
بهرهمندیاززبانمثبت

استفاده  لغاتى  از  هستيم  عصبانى  زمانى که 
مى کنيم که حين بازگشت آرامش معموال از 

به کار بردن آنها پشيمان مى شويم.
کارشناسان در اين باره مى گويند وقتى عصبانى 
هستيد و از لغات عصبانى در چنين شرايطى 
منطق  قسمت  واژه ها  اين  مى کنيد،  استفاده 
تعطيل  مغز  قدامى  بخش  در  را  استدالل  و 
ما  بيشتر  که  است  دليل  همين  به  مى کنند! 
از  قبل  نمى توانيم  هستيم  عصبانى  وقتى 

واکنش نشان دادن فكر کنيم.

عارفانه روز

خداوندا دستهايم خالى است ودلم غرق
 در آرزوها يا به قدرت بيكرانت

 دستانم را توانا گردان يا دلم را از
آرزوهای دست نيافتنى خالى کن

خدا در دستی است که به یاری می گیری،
در قلبی است که شاد می کنی ...

در لبخندی است که به لب می نشانی ... و 
آنجاست که عهد می بندی و عمل می کنی 

آدرس موفقیت: بزرگراه توکل، بلوار آرامش، 
خیابان آزاده میدان عمل، 

مجتمع نشاط، واحد پشتکار، 
پالک ۲۰، منزل خوشبختی

قشنگترين چيزهای دنيا نه قابل ديدن 
و نه حتى قابل لمس کردن هستند. 

بلكه بايد آنها را با قلب 
خود حس کنيد. هلن کلر

                        

افقي: 1- از شهرهاي همدان 
- عيد مسيحيان 2- درخت پر 
 - کننده  رسم   - برگ  و  شاخ 
کمياب 3- جرم و خطا - پادشاه 
دست  به  که  يونان  اساطيري 
سرحد   - شد  کشته  هرکول 
با   - بهادار  برگه   -4 کشورها 
دريا جيحون شود - شهر توت 
چشم   -5 کردن  پافشاري    -
سازمان  اطالعات    - انداز 
پادگان   - تحليل  براي  يافته 
از  تهران 6- خو و سرشت -  
و  سوگ   - مازندران  شهرهاي 
عزا 7- زميني که پادشاه براي 
واگذار  کسي  به  معاش  امرار 
کند - توهين  - کامال محرمانه 
8- خانه روستايي - ساحل دريا 
بلند مرتبه 9- عضو  - رفيع و 
 - همنشين   - تنفس  اصلي 
پيرو مذهب شيعه 10-  دنبال 
آمريكا  فضانوردي  سازمان   -
حرف    -11 حرارت  درجه   -
شبيه  ای  پرنده   - شگفتي 
آموز  دانش  صندلي   - کبک 
و  حرص    - مرطوب   -12
 - استثناء  کلمات  از    - طمع 
مزه دهان جمع کن 13-  با... 
سدي   - بگو  آشنا  سخن  آشنا 
  -14 هيتلر  -حزب  همدان  در 
آتشزنه - مدرن - بيم و ترس 

- دانه سحرآميز 15-  هدايتگر 
و پيشوا - از شهرهاي کردستان
عمودي:1- بخيل و خسيس-  
شناسي  زمين  دوران  از 
اصفهان  قديمي  کليساي   -2
هاي  ناراحتي  تسكين  رنگ   -
پوستي  - بدرستي که 3- چين 
همانندي   - پوست  چروک  و 
سوغات   -4 چوبي  تارمي   -
آذري  پدر   - ميوه خوب   - قم 
رودي   -5 جشنواره  شهر   -
کامروا  و  پيروز   - فرانسه  در 
علفي  گياهان  از  گروهي   -
گندميان  خانواده  از  ساله  چند 
اسم   - رياکار   و  متظاهر   -6
قيمت  و  ارزش   - اصلي  غير 

7- حرف تصديق-  پنداري و 
گويي -  بين پيچ و مهره 8- 
تيري که از کمان اندازند  - قرار 
دادن-  فراوان و بسيار 9- اسب 
 - بزرگ  آرزوي   - رنگ  زرد 
لباس  گنجينه  فراموشي 10-  
- مادر پيامبر اکرم )ص( - رنگ 
برتر 11-  اوالد پيامبر )ص( - 
فراگيرنده - وسط 12-  پسوند 
نسبت  - متحير ماندن - چيز 
- مرکز و آتشدان 13-  افسانه 
کردن-   همراهي  گوي- 
هميشه و جاويد 14-  مدارج به 
هم ريخته  - پوسيده - چاره و 
عالج 15-  لقب کشور ايسلند 

- يكي از بيماري هاي چشم
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ندادناماسیلدنص1

خهیانکتنرتنیا2

بطنامرفمنکب3

هاممیاونانور4

سومانکردمشوت5

اوسربلغاداجیا6

لسنایراکیننز7

اینیتالپلشیمم8

رساواتروبنزا9

یراخبهحونردنب10

اولیلصانارجه11

بیفالویزیجات12

ردیدلایرسنر13

ناتسکانسونباا14

جرخلوییارگدامن15

ترجمه انواع متون عمومی و 

تخصصی در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

توسط کارشناس ارشد زبان

09304447249

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
بیست متری سوم

 شرقی مدرس
 پالک 58

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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 3 نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

فوری     فروش مغازه ساندویچی ، فالفل      فوری

با موقعیت عالی واقع در توحید 30
با کلیه لوازم

09908189960 

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

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

09155612431 - 09155614208

کار خوب اتفاقی نیست

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم. 09159632924 - امیرآبادی زاده

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

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

09153613243 - شریفی

منزل معاوضه ای 360 متر زمین 200 متر زیر بنا ، سپیده 18، 300 تومان 
فروش آپارتمان 100متری با امکانات کامل سایت کویرتایر ، شمال شهر

آپارتمان 100 متری برج های دوقلو با امکانات کامل ،100میلیون نقد 
منزل فروشی دو نبش حاشیه سپیده و سحر، 350 متر 

200 متر زمین فروشی با ابعاد 25*10، سپیده 17 قیمت: 70 میلیون
ن 

را
باق

ک 
مال

ا
آدرس: سپیده 16و 18    09157203004

پیتــزا

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

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

دعوت به همکاری 
به تعدادی آقا / خانم برای 

مهمانداری به صورت پاره وقت 
)شیفت عصر( نیازمندیم. 
روزانه )30 هزار تومان( 

ساعت مراجعه: 10صبح تا 12  
6:30 تا 9 شب

محل مراجعه: نبش توحید 33

به چند نفر جهت کار در غذای آماده 
نیازمندیم

1- صندوقدار خانم با روابط عمومی باال 
ساعت کار 11تا 16و 19تا 24     

2 - کارگر ساده . ساعت کار 8تا 16
3- پیک موتوری 

ساعت کار 12تا 16و 19تا 24
32449789 - 09128460511
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پیگیری رقابت های لیگ والیبال استان با انجام 5 دیدار

نقل  به  و  اداره کل ورزش و جوانان  روابط عمومی  به گزارش 
ادامه  در  جنوبی،  خراسان  والیبال  هیئت  رئیس  ملکی،  از 
در گروه یک  برگزار شد که  دیدار  استان 5  لیگ  رقابت های 
استان  نوجوانان  از سد  بر صفر   3 تیم خوسف  ها،  رقابت  این 
گذشت،سربیشه 3 بر صفر ،زیرکوه را مغلوب کرد و بزرگساالن 

بیرجند 3 بر 2 در برابر نوجوانان بیرجند به برتری رسید.

افتخار آفرینی نوجوانان کشتی گیر استان در رقابت های کشوری

مسئول روابط عمومی هیئت کشتی خراسان جنوبی گفت: در 
پایان رقابت های قهرمانی کشور در بخش انفرادی، »محمد رضا 
قربان پور« در 58 کیلو گرم و »محمد آورند« در 85 کیلو گرم 
به دست آوردند، »محمد مهدی زرین« در  را  عنوان قهرمانی 
50 کیلو گرم سوم شد و »اشکان سلیمانی« در 54 کیلو گرم، 
عنوان چهارم کشور را به خود اختصاص داد.به گفته »آرزمجو« 
در مجموع تیمی هم کشتی گیران نوجوان استان جایگاه نهم 

کشور را در بین 30 استان شرکت کننده از آن خود کردند.

 استعدادیابی در دو رشته هندبال و شمشمیربازی برگزار شد 

این  در  جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با حضور پرشور عالقه مندان و مسوولین هیئت  جشنواره که 
های استانی همراه بود، در رشته هندبال 89 شرکت کننده آقا 
و 110 خانم حضور داشتند.استعدادیابی در رشته شمشیربازی 
ذکر  شایان  شد.  برگزار  خانم  نفر   31 و  آقا  نفر  حضور50  با 
است پس از بررسی هایی که توسط هیئت های مربوطه انجام 
همگانی  شد.جشنواره  خواهند  اعالم  برتر  ،نفرات  شد  خواهد 
والیبال،شمشیربازی،سه گانه  استعدادیابی ورزشی در 4 رشته 

و هندبال از 28 دی آغاز و تا 14 بهمن ادامه خواهد داشت.

کشتی جام یاریگین،پایان کار نمایندگان ایران 
با یک نقره و سه برنز

تیم کشتی آزاد مازندران که به نمایندگی از ایران در تورنمنت 
پایان  در  یافته  روسیه حضور  یاریگین  ایوان  جام  المللی  بین 
برنز شد.رقابت  و سه  نقره  یک  به کسب  موفق  مسابقات  این 
 7 روزهای  یاریگین  ایوان  جام  آزاد  کشتی  المللی  بین  های 
برگزار شد و  ماه در شهر کرانسویارسک روسیه  بهمن  تا 10 
تیم منتخب کشتی آزاد مازندران به عنوان نماینده کشورمان 
در این رقابت ها به یک مدال نقره محمد جواد ابراهیمی در 
وزن 86 کیلوگرم و سه مدال برنز محمدمهدی یگانه جعفری، 
حسین رمضانیان و جابر صادق زاده در وزن های 65، 97 و 

125 کیلوگرم دست یافت.

آیا سبزیجات به رشد قد کمک می کند؟

برای رشد و نمو طبیعی، یک رژیم غذایی 
قدتان  اینکه  برای  است.  ضروری  سالم 
غذایی  مواد  به  کند،  رشد  ممکن  تا حد 
تا  دارید  احتیاج  بدنتان  برای  مناسبی 
قوی  های  استخوان  و  جدید  سلول های 
و  کلم،  پیچ،  کلم  اسفناج،  شود  ساخته 
مغذی  مواد  اینکه  بدلیل  خردل،  برگ 

هستند،  دارا  را  استخوان ها  نیاز  مورد 
شما  به  قد  بیشتر  رشد  برای  می توانند 
که  کلسیم  سبزیجات،  این  کنند.  کمک 
استخوان  معدنی  مواد  از  اصلی  بخش 
از  بخشی  که  پتاسیم  و  منیزیم  و  است، 
مواد معدنی استخوانهای قوی را تشکیل 

می دهند را برای شما فراهم می کنند.

4 اشتباه رایج هنگام حمام کردن! 

می مانید:زیاد  حمام  در  زیادی  1-زمان 
شدن  خشک  باعث  حمام  در  ماندن 
آخر  را  پوستتان خواهد شد2- موهایتان 
روی سر  بر  شامپو  اعمال  سر می شویید: 
استحمام  مراحل  نخستین  جزو  باید 
باشد. به این دلیل که بخشی از این مواد 
شیمیایی می تواند بر روی موهایتان باقی 

بماند3- اجتناب از دمای خیلی پایین یا 
باال: بهترین درجه آب برای حفظ سالمت 
روزهای  تمام  در  متوسط  درجه  پوست، 
را  استحمام  از  پس  است4-کارهای  سال 
فراموش می کنید:پس از حمام خودتان را 
با حوله خشک کنید و نباید این کار شدتی 

باشد زیرا موجب خارش پوست می شود.

فایده معجون زنجبیل و موز

موز سرشار از پتاسیم، آنتی اکسیدان، قند 
طبیعی و فیبر است که همه این مواد برای 
بدن مفید است و باعث افزایش کارایی آن 
می شود. موز همچنین باعث تنظیم قند 
مواد  و جذب  به هضم  و  شود  می  خون 
غذائی بسیار کمک می کند و بدن را نیز 
از ریزپسماندها و مواد سمی پاک می کند 

و چربی هائی را که در اطراف شکم جمع 
شده است، آب می کند و کاهش می دهد.  
زنجبیل نیز برای بدن انسان بسیار مفید 
است.مصرف زنجبیل متابولیسم سوخت و 
ساز بدن را بهبود و تسریع می بخشد و 
باعث آب شدن چربی شکمی می شود و 

اشتهای انسان را تنظیم می کند.

بهداشت خواب کودکان و بزرگساالن 

افراد  ایرانی معتقدند  از پزشکان  بسیاری 
ساعت  باید  شان،  تندرستی  حفظ  برای 
انجام  برای  بروند و  به رختخواب  9 شب 
طلوع  از  قبل  فعالیت هایشان  و  کارها 
شیوع  علل  از  یکی  برخیزند.  آفتاب 
بیماری های التهابی، خواب و دیرخوابیدن 
کودکان  رشد  مهم  عوامل  از  یکی  است؛ 

رعایت ساعت خواب است و به کودکانی 
می شود  توصیه  دارند،  رشد  اختالل  که 
ساعت 9 شب بخوابند. هورمون رشد در 
زمان خواب عمیق به ویژه در اوایل شب 
با  نیز  ترشح می شود؛ هورمون کورتیزول 
می شود  ترّشح  بدن  در  هوا  روشن شدن 

تا بدن را برای انجام فعالیت آماده کند.

و  استرس  بین  رابطه  بررسی  گاهی 
بیماری های قلبی عروقی آسان نیست 
این سوال پیش می آید که  اینجا  در 
رفتاری  خلق وخوی  اختالل  یک  آیا 
باعث  استرس  است؟آیا  کار  در 
آیا  و  می شود  فشارخون  افزایش 
کند.  ایجاد  را  قلبی  حمله  می تواند 
برای  عامل خطرناک  دو  حقیقت  در 

قابل  خطر  دارد.عوامل  وجود  قلب 
تغییر مانند افزایش کلسترول، چاقی، 
دخانیات،  مصرف  فشارخون،  افزایش 
زیاد  استرس  و  بدنی  فعالیت  میزان 
باعث  می تواند  آخری  مورد  این  که 
ضربان  شدت  و  فشارخون  افزایش 
را  قلب  کار  نتیجه  در  و  شود  قلب 
قابل  غیر  خطر  کند.عوامل  سخت تر 

)مردان  جنسیت  ارث،  مانند  تغییر 
بیشتر از زنان در معرض بیماری های 
بروز  در  دیابت  و  قلبی هستند( سن 
بیماری های قلبی موثرند. رابطه بین 
استرس و بیماری های قلبی از مدت ها 
کلی  است.به طور  شده  شناخته  قبل 
مدرن  زندگی  و  تکنولوژی  پیشرفت 
روش  در  تغییراتی  موجب  امروزی 

بسته  را  اجتماعی  شرایط  و  زندگی 
و  استرسی  اختالالت  افزایش  به 
بیماری های قلبی-عروقی شده است. 
تشخیص  برای  تکنولوژی  پیشرفت 
فاکتورهای  در  تغییرات  و  درمان  و 
کرونی  عروق  بیماری های  خطرناک 
می تواند بیماری و مرگ ومیر قلبی را 

کاهش دهد.

رابطه استرس و بیماری های قلبی

این خوراکی ها را با دارو نخورید! 

روی  توانند  می  خوراکی  مواد  از  برخی 
اثر بخشی داروها اثر بگذارند. مشورت با 
پزشک در این خصوص و خواندن بروشور 
داروها را نباید فراموش کرد. به برخی از 
متداول ترین تداخالت دارو و غذا اشاره 
سبزیجات   -2 فروت  کنیم:1-گریپ  می 
برگ سبز3- جانشین های نمک 4- فیبر 

5- غذاهای حاوی تیرامین 6- شکالت و 
قرص های ضدافسردگی 7- گوشت های 
دودی شده و قرص های ضدافسردگی 8- 
لبنیات 9- مکمل آهن و روی 10-تداخل 
و  شکالت   -11 بیوتیک  آنتی  و  لبنیات 
ریتالین 12- تداخل آب سیب و داروهای 
حساسیت 13-تداخل دارچین و وارفارین

کشف 125میلیون ریال کاالي قاچاق در »فردوس«

فرمانده انتظامي فردوس از کشف 125میلیون ریال کاالي قاچاق در این 
شهرستان خبر داد. فرمانده انتظامي فردوس سرهنگ محمد هوشنگي اظهار 
بازرسي گلشن فردوس هنگام کنترل خودروهاي  و  ایست  داشت:مأموران 
بود  رضوي  خراسان  عازم  عباس  بندر  از  که  پیکان  وانت  یک  به  عبوري 
کردند.سرهنگ”محمد  متوقف  بازرسي  را جهت  خودرو  و  شدند  مشکوک 
لوازم خانگي که  از خودرو 5 دستگاه  بازرسي  افزود:مأموران در  هوشنگي 
فاقد هر گونه مجوز گمرکي بود کشف کردند که کارشناسان ارزش ریالي 
کردند.سرهنگ هوشنگي  برآورد  ریال  را 125میلیون  قاچاق  محموله  این 
تشکیل  با  متهم  و  توقیف  خودرو  دستگاه  یک  رابطه  این  کرد:در  تصریح 

پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

تصادف مرگبار سواري پراید با اتوبوس 4 کشته برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان از کشته شدن 4 نفر در حادثه رانندگي »قاین«خبر 
داد.سرهنگ حسین رضایي اظهار داشت:با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 
110 مبني بر تصادف در محور »روم-سده«قاین بالفاصله مأموران  پلیس 
با  افزود:مأموران  اعزام شدند.وي  به محل سانحه  امداد  به همراه گروه  راه 
حضور در صحنه دریافتند یک سواري پراید با یک اتوبوس برخورد مي کند 
که در این سانحه؛راننده سواري پراید به همراه سه سرنشنین در دم کشته 
مي شوند.سرهنگ رضایي تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را 
بي احتیاطي راننده سواري پراید به علت انحراف به چپ اعالم کرد.رئیس 
پلیس راه استان خراسان جنوبي به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات 

رانندگي را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ ومرگباري نباشیم.

مأموران وظیفه شناس ،کیف حاوی طالجات را به صاحبش بازگرداندند

مأموران وظیفه شناس انتظامی شهرستان زیرکوه یک کیف دستي حاوي 
طالجات، زیورآالت و کارت های بانکی به ارزش 50 میلیون ریال و همچنین 
مدارک هویتي را به صاحبش بازگرداندند فرمانده انتظامي زیرکوه گفت:تیم 
ازبانک  یکي  نزدیکي  در  انجام وظیفه  و  زني  گشت کالنتری هنگام گشت 
های شهر »حاجی آباد« یک عدد کیف دستي حاوي طالجات و زیورآالت 
به ارزش 50 میلیون ریال،تعدادي کارت بانکی و مدارک هویتي را پیدا مي 
کنند. سرهنگ جواد بخشی افزود:مأموران در کمال صحت عمل و با بررسي 
مدارک موجود در کیف؛مالک را شناسائي کردند و پس از بررسي هاي الزم 
مدارک را به همراه پول نقد به صاحبش بازگردانده شد که این اقدام موجب 

خرسندي و ابراز رضایت این شهروند شد.

LDLgfhfghfhfhfhfh

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

شیشه اتومبیل بنی اسدی حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
ترمیم - سنگ خوردگی - ترک
آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654

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     

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
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پیش بینی هواشناسی از وقوع رگبار و رعد و برق در خراسان جنوبی

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان رگبار و رعد و برق، وزش 
بادهای نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود. برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی حاکی است 
که در ارتفاعات بارش برف و تشکیل مه نیز دور از انتظار نخواهد بو د و با عبور سیستم و کاهش رطوبت منطقه کاهش محسوس دمای هوا رخ می دهد. 
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آتش سوزی 20 هزار جوجه را کباب کرد

درمیان  دامپزشکی  شبکه  ایسنا-سرپرست 
20 هزار  با ظرفیت  گفت: یک واحد مرغداری 
شهرستان  این  خاص  فور  روستای  در  جوجه 
دچار حریق شد.مدرسی اظهارکرد: بر اثر آتش 
روستای  در  مرغداری  واحد  یک  در  سوزی 
قطعه  هزار   20 درمیان  شهرستان  فورخاص 

جوه دچار گازگرفتی و تلف شدند.

۱0۴ پروژه در طبس افتتاح می شود

تسنیم-فرماندار ویژه طبس در جمع کمیته های 
22گانه دهه فجر از ۱0۴ پروژه شاخص خبر داد 
رئیس  سفر  در  طبس  مهم  پروژه های  گفت:  و 
جمهور به استان خراسان جنوبی افتتاح می شوند.

بزرگداشت  برنامه های  تشریح  در  طالئی مقدم 
در  داشت:  اظهار  اسالمی  انقالب  فجر  دهه 
شهرستان طبس تعداد 9۴ پروژه با 73 میلیارد و 
998 میلیون تومان اعتبار به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: تعداد ۱0 پروژه آماده کلنگ زنی 
یک  مبلغ  پروژه ها  این  اجرای  برای  که  است 

میلیارد و 985 میلیون تومان هزینه خواهد شد.

منفعت طلبی های شخصی بناهای فاخر 
تاریخی را دچار آسیب کرده است

استانداری  عمرانی  معاونت  ایسنا-سرپرست 
بناهای  طلبی های شخصی  منفعت  برخی  گفت: 
است. کرده  آسیب  دچار  را  استان  تاریخی  فاخر 

و  معماری  کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  فرهادی 
این  استان اظهارکرد: هدف اصلی  شهرسازی در 
کنگره شناساندن میراث کهن و ارزشمند و حفاظت 
و مراقبت از این بناهای فاخر خراسان جنوبی است.

خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال 
برای بیمارستان نهبندان

دیجیتال  رادیولوژی  دستگاه  سیما-یک  و  صدا 
برای نصب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 
آتشدست  شهید  بیمارستان  شد.رئیس  خریداری 
نهبندان گفت: این دستگاه با هزینه ۴۴0 میلیون 
تومان خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای 
بیمارستان نهبندان خریداری شد که تا پایان امسال 
راه اندازی می شود.هاشمی با بیان کرد: حدود 80 
میلیون تومان از هزینه خرید این دستگاه از محل 

اعتبارات داخلی بیمارستان تأمین شد

برنامه ریزی 300 طرح توسط ستاد کمیتۀ 
بانوان استان در دهۀ فجر

استان  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  قاسمی- 
همکاری  با  فجر  دهه  ستاد  زنان  کمیتۀ  گفت: 
دستگاه های اجرایی و فرمانداری های تابعه، بالغ بر 
300 برنامه فرهنگی و اجتماعی در استان برگزار 
خواهد کرد.نفیسه نخعی روز یک شنبه در نشست 
برگزار  استان  مرکز  در  برنامه  افزود: ۱30  خبری، 
استان، ۱0  برنامه های شاخص  از  خواهد شد، که 
دیدار، ۱5 همایش، ۱7 جشن، 8  نشست  بصیرتی و 
روشنگری و 9 مسابقه فرهنگی ورزشی و احکام و 
غذای سالم می باشد، همچنین 8 نمایشگاه عکس و 
نمایشگاه آسیب های فضای مجازی و دستاوردهای 
انقالب  برگزار می شود و 6 دوره  آموزشی و 6 بازدید 
نیز خواهیم داشت. افتتاح 5 پایگاه کتابخانه ای سیار 
روستایی وی با بیان اینکه در دهۀ فجر چندین پروژۀ 
آموزشی فرهنگی افتتاح خواهد شد، اظهار کرد: در 
در  روستایی  سیار  کتابخانه ای  پایگاه   5 دهه  این 
شهرستان های بشرویه، درمیان، بیرجند، دستگردان 
طبس، مرکز آموزشی کودک و خانواده مهرآفتاب و 
نیز پروژه های اشتغال زایی با همکاری دستگاه های 
اجرایی و کارگاه آموزشی آسیب های فضای مجازی، 
افتتاح می شود.نخعی از اعزام ۴0 نفر از زنان سرپرست 
خانوار کمیته امداد به عتبات و عالیات در دهۀ فجر 
خبر داد و گفت: از دیگر برنامه های این ستاد تجلیل 
از دختران نخبه، اهدای جهیزیه، همایش حمایت از 
کاالی ایرانی ویژۀ بانوان، برگزرای سمینار مدیریت 
مصرف آب و برق، دومین نشست ادبی زن در آیینۀ 
شعر انقالب می باشد.وی افزود اداره کل بهزیستی، 
پرورش،  و  آموزش  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
باالترین  خمینی)ره(،  امام  حضرت  امداد  کمیتۀ 
میزان مشارکت را در این دهه به خود اختصاص 
داده اند و نیز شهرستان های طبس، قائن، درمیان، 
نهبندان، سربیشه بیشترین برنامه های اجرایی را 

پیشنهاد و برای اجرا دارند.

برگزاری ۱۱7 گفتمان دینی
 در مدارس و دانشگاه ها

دینی  تشکل های  و  قرآن  دبیرکمیتۀ  قاسمی- 
دهه فجر استان گفت: در دهه فجر بیش از ۱۱7 
 ، و مساجد  دانشگاه ها  در مدارس،  دینی  گفتمان 
خواهد  برگزار  قرآنی،  زندگی  سبک  موضوع  با 
شد.حجت االسالم صادقی خواه روز یکشنبه اضافه 
برنامه قرآنی فرهنگی توسط کمیتۀ  کرد که 52 
قرآن و تشکل های دینی دهه فجر اجرا می شود و 
از شاخص ترین آنان می توان اعزام 3۴5 مبلغ بومی 
و نیز اعزامی از قم و مشهد به مناطق شهری و 
روستایی استان، برگزاری جلسات منبری روحانیون 
مستقر در مساجد، سلسله جلسات گفتمان دینی در 
 حوزه های علمیه و برپایی جشن در مساجد را نام برد.

 وی در ادامه تصریح کرد: تشویق دانش آموزان 
مسجدی، غبارروبی مزار شهدای گمنام در مناطق 
روستایی و شهری، برپایی مسابقات، کرسی تالوت 
و بیرونی مساجد، اعزام قضات از طریق دادگستری 
به مساجد برای برگزاری جلسات پرسش و پاسخ 
و مشاوره های مذهبی برای خواهران و برداران از 

دیگر برنامه های این کمیته می باشد.     
معاون    سرفرازی  عصمت  مقدم-  دادرس 
اقتصادی استاندار به همراه جمعی از مدیران 
حوزه صنعت و اقتصاد دیروز از منطقه ویژه 

حضور  با  ای  جلسه  در  و  بازدید  اقتصادی 
رئیس منطقه ویژه اقتصادی و سرمایه گذاران 
ویژه  منطقه  سازمان  کرد.رئیس  شرکت 
اقتصادی خراسان  گفت :منطقه ویژه اقتصادی  
استان  تنها منطقه ویژه اقتصادی کشور است 
اداره  خصوصی  صددرصد  بخش  توسط  که 
اقتصادی  ویژه  منطقه  افزود:  .وی  شود.  می 
کشور  منطقه   30 میان  در  جنوبی  خراسان 
صدور  برای  که  است  ای  منطقه  سومین 
مجوزهای سرمایه گذاری به سیستم یکپارچه 
بهین یاب پیوسته است.»صفدری زاده« اضافه 

کرد : در  کمتر از 2 سالی که این منطقه راه 
اندازی شده تا کنون بیش از 20 سرمایه گذار 
درزمینه های مواد غذایی ، هیدروکربن های 
سبک و سنگین ، ماشین سازی و ... پذیرش 
شده اند ..وی حذف بروکراسی های اداری را 
هم جزء مزایای سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد : در منطقه 
در  گذاری  سرمایه  پروسه  اقتصادی   ویژه 
72 ساعت انجام می شود .معاون هماهنگی 
کرد عنوان  استاندارهم  اقتصادی   امور 
وجود  با  ولی  دارد  زیادی  منابع  استان   

ماندگی  عقب  هم  باز  منابع  این  داشتن 
هایی دارد که برای رفع آن ها باید نوع نگاه 
کشور عوض  و  استان  مدیران  و  مسئوالن 
شود. وی یاد آور شد: با افتتاح منطقه ویژه 
دل  در  امید  روحانی  دکتر  توسط  اقتصادی 
مردم خراسان جنوبی زنده شد ، زیرا که می 
دانند حضور منطقه ویژه اقتصادی ، توسعه 
معاونت   : کرد  تاکید  دارد.وی  دنبال  به  را 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
استانداری آمادگی کامل دارد تا برای جذب 
به  اقتصادی  های  فعالیت  و  گذار  سرمایه 

تمامی  و  کند  اقتصادی کمک  ویژه  منطقه 
در  موظفند  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
حرکت  گذاری  سرمایه  تسهیل   راستای 
کنند و اگر مدیری کوتاهی کند دلیلی برای 
.گفتنی  ندارد.  وجود  استان  در  او  ماندن 
هماهنگی  معاون  جلسه  این  از  پیش  است 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
پروژه  از  استانی  ارشد  مدیران  همراه  به 
های تولیدی در حال ساخت و اولین پایانه 
در  کشور  معدنی  مواد  و  سنگ  صادراتی 
منطقه ویژه اقتصادی استان  بازدید کردند 

یکمین  و  بیست  عصرشنبه  مالیی-   
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسه 
استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید  ریاست  به 
رئیس سازمان صنعت  دبیری شهرکی  به  و 
، معدن و تجارت و با حضورمعاون اقتصادی 
استاندار، 3 صنعتگر وتعدادی ازمدیران بانکها 
این  در  برگزار شد.پرویزی  استاندار  در حوزه 
جلسه عنوان کرد ما به بانک ها خدمات می 
دهیم پس از ظرفیت همه بانک ها هم باید 
استفاده کنیم.استاندار خاطرنشان کرد: اگر در 
یک شعبه بانک را ببندیم و خدمات ندهیم 
بارشان را جمع می کنند و می روند. پرویزی 
از هم  عید  شب  تا  ما  اینکه  به  اشاره   با 

جمع  ها  طرح  تا  خواهیم  می  پول  شما 
ادبیاتمان  که  کنید  می  افزود:کاری  شوند، 
خواست  ها  بانک  از  باشد.وی  اداری  غیر 
تا از این فرصت برای افزایش سرمایه ی 
از  :نهایتا  کرد  بیان  و  کنند  استفاده  خود 

مرکز اخطار می گیرد.

پرداختی قطره ای بانک ها 
به صنعت استان

 دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هم 
با ارائه گزارش عملکرد دوماه گذشته بانکها 
عنوان کرد:702طرح در سامانه ثبت نام کرده 
بودند که 568طرح به مبلغ ۴80میلیارد تومان 
است. شهرکی با اشاره به اینکه از این مبلغ 
پرداخت  258طرح  برای  تومان  ۱60میلیارد 
شده است افزود: بانک ها5میلیارد تومان به 
اختیار خودشان به صنعتگران پرداخت کرده 
تجارت  و  ، معدن  اند.رئیس سازمان صنعت 
پایشی  تیم  استاندار  دستور  به  داد:  ادامه 
کرده  بررسی  را  39طرح  که  شده   تشکیل 
تعاون،  و  توسعه  اند.به گفته وی:بانک های 
بیشترین  وکشاورزی  تجارت   ، صادرات 

همکاری را با کارگروه داشته اند.

شمش  کارخانه  تسهیالت  پرونده 
فلزرویال بعد از 8ماه رد شد

مربوط  شد  بررسی  که  ای  پرونده  اولین  
نیازمند  که  بود  فلزرویال  کارخانه شمش  به 
۱0میلیارد تومان است این پرونده تاکنون 2بار 
با نظر کارشناس تهران رد شده بود. سرپرست 
این  رد  دلیل  تنها  استان  ملی  بانک  شعب 
 . دانست  اقتصادی  توجیه  نداشتن  را  طرح 
معاون  سرفرازی  گذشته  جلسه  در  چند  هر 
رئیس سازمان  استاندار و شهرکی  اقتصادی 
صنعت و معدن  علت عدم توجیه اقتصادی 
را جویا شدند اماارائه نشد و به دستور معاون 
بانک  به  بررسی  برای  دوباره  طرح  استاندار 
با  مجددا  جلسه  این  در  اما  بازگشت  ملی 
ملی  بانک  کارشناس  طرف  از  دلیل  همین 

کارخانه  مدیرعامل  شد.”کافی”  رد  تهران 
 8 کرد:  بیان  باره  درهمین  فلزرویال  شمش 
تعطیل  کوره  تعویض  علت  به  کارخانه  ماه 
خود  فعالیت  خرداد  ابتدای  از  که  است  بوده 
را آغاز کردیم و در ماه گذشته 270هزار دالر 

صادرات داشتیم و حتی محصوالتمان را پیش 
فروش کردیم.وی افزود: این کارخانه روزانه 
چند  این  آیا  دارد  هزینه  تومان  ۱00میلیون 

میلیارد با این هزینه ها برابری می کند؟

دستور ویژه استاندار برای کارخانه 
شمش فلز رویال

رئیس  و  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: 
این گونه طرح ها باید در همان بانک اولیه 
خود باشد نه اینکه چندماه صنعتگر را معطل 
کنید بعد بگویید نمی شود.وی افزود: به علت 
آخرین  ملی  بانک  کارخانه  8ماهه  تعطیلی 
صورت حساب های مالی کارخانه را بررسی 
کند وی دستور داد تا کمیته ای متشکل از 
را  پرونده  این  استانداری  و  دارایی  و  اقتصاد 
بررسی و نتیجه را کتبا به وی اعالم کنند تا  

برای پیگیری در تهران اقدام کند.

کشاورز  17هزار   ، ارز  نرخ  افزایش 
سهامدار نساجی فردوس را زمین گیر کرد !

درخواست  جلسه  این  جنجالی  پرونده 
نساجی  کارخانه  تسهیالت  تومان  8میلیارد 
6ماه  از  بعد  که  بود  سپه  ازبانک  فردوس 
کشور  و  استان  شعبه  در  طرح  بررسی 
رئیس  بود.کباری  رسیده  3میلیارد  به 
در  کرد:  بیان  کارخانه  این  مدیره  هیئت 
تسهیالت  تومان  5میلیارد  مبلغ   82 سال 
نرخ  افزایش  با  که  کردم  دریافت  ارزی 
میلیارد   27 به  اکنون  مبلغ  این  سود  ارز 
قانون  در  افزود:  است.وی  رسیده  تومان 
که  شده  مصوب  تولید  موانع  20رفع  ماده 
براساس  ارزی   ذخیره  صندوق  بدهکاران 

نرخ ارز زمان گشایش بدهی خود را تسوبه 
یا قسط بندی کنند اما مصوبه هیئت دولت 
ندارد  قانونی  ماده  این  با  انطباقی  هیچ 
به  از 3درصد  را  بلکه میزان بدهی بدهکار 

20درصد افزایش داده اند.

5میلیاردو  ماهانه  پرداخت  توانایی 
400میلیون ریال را ندارم

تقصیری  هیچ  که  من  کرد:  بیان  کباری 
در زمینه افزایش نرخ ارز ندارم چه کنم؟وی 
پیشنهاد داد اگر دولت بدهی کارخانه را به نرخ 
گشایش دریافت کند نقدا پرداخت می کنم اما 
بانک کشاورزی ماهیانه 5میلیاردو ۴00میلیون 
ریال قسط بندی کرده است که توان پرداخت 
آن راندارم.رئیس هیئت مدیره کارخانه نساجی 
با بیان اینکه ماهانه 60چک برگشتی داریم و 
۱7هزارکشاورز سهامدار این کارخانه هستند، 
تاکید کرد: اگر 8میلیارد تسهیالت به من داده 
نشود نمی توانم پنبه بخرم و کارخانه تعطیل 

و ۱75 کارگر بیکارخواهند شد.

سکوت بانک ها درباره یک پیشنهاد ؟!
شعب  امور  رئیس  رمضانی  علی  گفته  به 
بانک سپه استان کمبود اعتبار مانع پرداخت 
که  اینجابود  اما  جالب  است.نکته  تسهیالت 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  از  یکی  وقتی 
دیگری  بانک  در  طرح  این  داد  پیشنهاد 
ها  بانک  عامل  مدیران  بگیرد  تسهیالت 

سکوت کردند.

خشم استاندار: ورود بازرسی استانداری
 به چگونگی پرداخت تسهیالت

عصبانیت  با  استاندار  که  بود  جا  این   
عنوان کردهر مدیری که می گوید کمبود 
تهران  از  ما  تا  کند  اعالم  کتبا  دارد  منابع 
پیگیری کنیم.وی تاکید کرد:تمامی مدیران 
عامل بانک ها کتبا به ما نامه نوشته اند که 
هیچ کمبود اعتباری وجود ندارد.پرویزی با 

بانک  جدید  ابالغیه  طبق  اینکه  به  اشاره 
شرکت  های  نامه  ضمانت  باید  مرکزی 
وثیقه  عنوان  به  را  صنعتی  های  شهرک 
اسناد  سریعتر  چه  هر  افزود:  کنید  قبول 
تا  دهید  تحویل  را  ها  کارخانه  های  زمین 

به عنوان ضمانت به بانک ها ارائه دهند.

بانک ها تسهیالت رونق را به جای 
بدهی قبلی شان برمی دارند!

کرد:  عنوان  ها  بانک  به  خطاب  وی 
براینکه  مبنی  گزارشی  استانداری  بازرسی 
به  پرداختی  تسهیالت  ها  بانک  از  بعضی 
کارخانه ها را به جای بدهی شان برداشته 
اند  ارائه کرده است و بانک ها فقط بدهی 
تاکید  با  کردند.استاندار  صفر  را  خودشان 
و  باشید  داشته  صداقت  و  شهامت  براینکه 
همان اول جواب قطعی به صنعتگر بدهید 
خاطرنشان کرد:باید نتیجه بررسی هر طرح 
۴ماه  از  بعد  اینکه  نه  شود  اعالم  ۱0روزه 
معطلی اکنون به صنعتگر بگوید نمی شود.
پرویزی به معاون اقتصادی و دبیر کارگروه  
دستور داد تا طرح هایی که در دست بررسی 
کنند.وی  تقسیم  ها  بانک  دیگر  بین  است  
از  را  مردم  پول  ها  بانک  اینکه  به  اشاره  با 

استان خارج می کنند.

صحبت از بیکاری که می شود
 تنم می لرزد

برای  ۱8:50دقیقه   ساعت  در  استاندار 
در  حضور  و  جمهور  رئیس  سفر  هماهنگی 
شد  خارج  کارگروه  این  از  دیگر  ای  جلسه 
سرفرازی  عصمت  به  را  جلسه  ریاست  و 
معاون اقتصادی واگذار کرد. سرفرازی بیان 
کرد:صحبت از بیکاری که می شود تنم می 
نوشته که  یاداشتی  برای من  استاندار  لرزد 
از صحبت های بانک ها قانع نشدم و باید 

موضوع به نتیجه برسد.
متضاد/ هدف  دو  با  کارکروه  یک 

گویند  می  اول  همان  از  ها  بانک  برخی 
های  حرف  اینکه  بیان  با  شودوی  نمی 
مختلف  جلسات  در  ها  بانک  کارشناسان 
بیان کرد:اهدافی که  دارد  یکدیگر تضاد  با 
اصال  شود  می  پیگیری  کارگروه  این  در 
نیست.معاون  کشوری  کارگروه  اهداف 
ها  بانک  از  انتقاد  با  استانداری  اقتصادی 
به  را  بنا  ها  بانک  مدت  این  در  کرد:  بیان 
و  اجرایی  های  دستگاه  عملکرد  براساس 
رفتارصنعتگر بنا کردند و از همان اول می 

گویند نمی شود.

بد قولی بانک
آذربایجانی مدیرعامل کارخانه پلی اتیلن نیز 
در این جلسه بیان کرد: قرار بود بانک ابتدای 
همین  اساس  بر  و  بدهد  من  به  مبلغی  ماه 
فردا جای  تا  اگر  که  اولیه خریدم  مواد  قول 
چک را پر نکنم باید بار را برگشت بدهم.وی 
لنگ  اما  است  بازار فروش من خوب  افزود: 
مواد اولیه هستم واگر فراهم نشود مجبورمی 
شوم کارخانه را تعطیل کنم ود نتیجه 30نیرو 

بیکار می شوند. 
 

کارخانه تسهیالت نگیرد تعطیل می 
شود/ پنبه کاران ضرر می کنند

رفاه  و  تعاون   ، کار  مدیرکل  سنجری 
اجتماعی نیز در این جلسه بیان کرد: کارخانه 
راتولید  کاال  بهترین  رکود  اوج  در  نساجی 
کرده است و بانک قبول کرده تا تسهیالت 
کند. می  کشی  وقت  ولی  کند  پرداخت  را 

وی با تاکید براین که  در پرداخت 3میلیارد 
استفاده  استانی  اختیارات  از  توان  تومان می 
کرد ، افزود: ماه گذشته این کارخانه30کارگر 
را تعدیل کرده است که اگر این مبلغ را هم 
مطلق  پور  .ولی  شد  خواهد  تعطیل  نگیرد 
بیان  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کرد: االن فصل خرید پنبه است که اگر این 
کارخانه پنبه خریداری نکند کشاورزان ضرر 
می کنند.وی افزود: شعبات استان به دستور 

بانک های کشوری کدهایشان را بسته اند. 

مشکالت استان های دیگر 10برابر 
بیشتر از ما است

معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس  شهرکی 
نمی  کرد:  بیان  افسوس  با  هم   تجارت  و 
دانم بانک ها در استان های دیگر با ۱0برابر 
تسهیالت  چگونه  ما  استان  مشکالت 
پرداخت می کنند و سرمایه خود را افزایش 
می دهند اماچرا دراستان ما نمی شود؟! در 
پایان این جلسه حسینی به عنوان مدیرکل 
گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر 

معاونت اقتصادی استانداری معرفی شد 
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  رئیس سازمان صنعت و معدن : نمی دانم بانک های دیگر استان ها چگونه عمل می کنند که ما نمی توانیم!

در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد:

آمادگی کامل داریم تا در زمینه جذب سرمایه گذار به منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی کمک کنیم.

شب عید مهلت استاندار به بانک ها برای تخصیص اعتبار

سفر گردشگران آلمانی
 به استان خراسان جنوبی

به  آلمانی  گردشگر  نفر   3 مقدم-تور  دادرس 
منظور بازدید از جاذبه های گردشگری و طبیعی 
اند.معاون  شده  استان  وارد  نهبندان  و  بیرجند 
اداره  منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه  گردشگری، 
از  بازدید  از  پس  گردشگری  تور  این  گفت:  کل 
جاذبه های گردشگری و دیدن زیبایی های خراسان 

جنوبی، به استان کرمان سفر خواهند کرد.

خبرنگار روزنامه آوای خراسان جنوبی 
دانشجوی نمونه کشوری شد

علمی  دانشگاه  آموزشی  معاون  حسینی- 
کاربردی بیرجند یک، در گفتگوی با آوا از انتخاب 
خراسان  آوای  روزنامه  خبرنگار  فر  بهروزی  خانم 
خبر  نمونه کشوری  دانشجوی  عنوان  به  جنوبی، 
داد و عنوان کرد: دانشجویان از تمام مراکز علمی 
کاربردی کشور، بر طبق بخشنامه ای که به همین 
منظور ابالغ شده، اطالعات و مدارک خود را برای 
تهران ارسال می کنند. مالکی نژاد ادامه داد: خانم 
روابط  رشته  کارشناسی  دانشجوی  فر  بهروزی 
عمومی بوده اند که تمام اطالعات ایشان مطابق 
با معیارها برای انتخاب دانشجوی نمونه کشوری 
بوده است. به گفته وی اولین بار است که در استان 
دانشجوی نمونه کشوری در این حوزه داشته ایم. 

کنترل آسیب های اجتماعی با بهره گیری 
از توان همه دستگاه ها امکان پذیر است

های  آسیب  علمی  دبیرخانه  غالمی-جلسه 
و  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  اجتماعی 
به  و  اجتماعی  مسائل  حوزه  در  صاحب نظران 
بهمن   ۱0 دیروز،  صادقی  الدین  ریاست جالل 
شد.رئیس  برگزار  استان  دانشگاهی  جهاد  در 

با  گفت:  جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد 
علمی،  مختلف  های  فعالیت  بر  دانش  مدیریت 
های  آسیب  با  مرتبط  آموزشی  و  پژوهشی 
مداخالت  اثربخش  مطالعات  انجام  و  اجتماعی 
در  مشترک  همکاری  با  توانیم  می  اجتماعی 
کاهش آسیب های اجتماعی نقش اثرگذاری را 
داشته باشیم. جالل الدین صادقی، رئیس جهاد 
آسیب های  موضوع  جنوبی  خراسان  دانشگاهی 
گفت:  و  دانست  جدی  مسأله  یک  را  اجتماعی 
اساس  بر  باید  استان  اجتماعی  آسیب های 
و  گیرد  عمیق، صورت  ریشه یابی  و  ها  بررسی 
با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته در این 
است،  نداشته  مطلوب  نتیجه  تاکنون  خصوص 

ارائه گردد راهکارهای عملیاتی و نو 

35 درصد اشتغال زایی استان
 در اختیار اصناف

قاسمی- رئیس اتاق اصناف استان با بیان اینکه 
 اصناف و بازاریان یک سوم از جمعیت خراسان جنوبی

 را شامل می شوند، گفت: این اقشار 35 درصد از 
ایثارگری و  اختیار دارند که  را در  استان  اشتغال 
اقشار نشان  را در کنار سایر  فرهیختگی اصناف 
در  یک شنبه  روز  یزدان شناس  می دهد.مرتضی 
گفت وگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر بالغ 
بر 27 هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت 
صنفی  اتحادیۀ   ۱22 تعداد،  این  از  که  می کنند 
تولید،  رسته های  در  و  است  شده  ساماندهی 
خدمات فنی و توزیعی- خدماتی مشغول فعالیت 
صنوف  انتقال  پروژه  به  اشاره  با  می باشند.وی 
از شهر اظهار کرد: تاکنون 80  آالینده به خارج 
ولی  شده  انجام  زیرساختی  عملیات  از  درصد 
دستگاه های  از  برخی  همکاری  عدم  دلیل  به 
و  ُکند شده است  پروژه  اجرای  پیشرفت  مرتبط، 
اگر موانع رفع شود، تا پایان سال جاری شهرک 
شود می  آماده  آالینده  صنوف  انتقال   برای 

خواهد  داده  تحویل  صنفی  واحدهای  به  و   
توسط  ورزشی  فرهنگی  برنامۀ   ۱0 شد.برگزاری 
بیان  با  استان  اصناف  اتاق  استانرئیس  اصناف 
ورزشی  فرهنگی  برنامه   ۱0 فجر  دهۀ  در  اینکه 

توسط اصناف و بازاریان استان برگزار می شود

ورود هواپیمایی ایرباس32۱ ایران ایر به 
فرودگاه بین المللی بیرجند

کاری - روز گذشته نخستین ایرباس خریداری 
شده در فرودگاه بیرجند به زمین نشست.  این پرواز  
ساعت 7:35 ورود فرودگاه بیرجند شد و  8:30  از 
این ترمینال به سمت تهران پرواز کرد. مدیر کل 
فرودگاه های با تایید این خبر افزود: این هواپیما به 
سیستم ریجستر EP-IFA که به تازگی تحویل 
شرکت هواپیمایی هما شده، مجهز است. که جزو 
هواپیماهای با بدنه متوسط و از نظر ظرفیت پرواز 
و ظرفیت  است   برد  میان  و  برد  کوتاه  در حوزه 

پذیرش حدود ۱95 مسافر را دارد. 
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محیط  بزرگ  همایش  دومین    - کاری 
سالن  در  گذشته   روز  آموز،  دانش  یاران 
همایش   این  برگزار شد.در  بیرجند  پی  قلم 
که با حضور 205 محیط یار  و  تعدادی از 
مسئوالن استانی و شهرستانی  همراه بود،  
محیط  آموزان  دانش  همکاری  با  جشنی 
محیط  حفاظت  کل  مدیر  شد.  برگزار  یار 
زیست گفت: پس از  تحقق اصل 50 قانون 
زیست  محیط  از  حفاظت  بر  مبنی  اساسی 
یار  محیط  طرح  عمومی  وظیفه  عنوان  به 
شدن  آگاه  برای  بیرجند  دبستان  پنج  در 
زیست   محیط  از  حفاظت  با  آموزان  دانش 
این  اینکه  بیان  با  آرامنش  شد.پرویز  اجرا 
و  آموزش  کل  اداره  همکاری  با  طرح 
انجام  آموزی،  دانش  سازمان  و  پرورش 

آموزش  اینکه  عنوان  با  وی  است،   شده 
آموزان  دانش  برای  زیستی  محیط  مسایل 
است  مهم  هستند  کشور  سازان  آینده  که 
دانش  پذیری  مسئولیت  ایجاد حس  افزود: 
محیطی،  زیست  مسایل  رعایت  به  آموزان 
از مهمترین اهداف اجرای طرح محیط یار 
گفته  به  است.  بوده  آموزان  دانش  بین  در 
جامعه  فزآینده  توان  از  استفاده  آرامنش  
دانش آموزی برای انتقال پیام های زیست 
محیطی در درون خانه و خانواده و فرهنگ 
سازی به منظور تغیر الگوی صحیح مصرف 
در مدرسه و خانه از دیگر اهداف این طرح 
اقدام  مهمترین  کرد:  عنوان  است.آرامنش 
بار  این  در  استان  زیست  محیط  که  های 
جلد   500 اهدای  از:  عبارتند  داده  انجام 

مدارس،  این  های  کتابخانه  به  سبز  کتاب 
برای  گردن  دستمال  و  کاله  کاور،  تهیه 
تور  برگزاری  یاران،  محیط  از  نفر   205

روز  مناسبت  به  طرح  مربیان  ویژه  علمی 
ساعت  یک  طرح  اجرای  و  تاالب  جهانی 
با محیط بان در مدرسه وی نقش آموزش 
را با توجه به آلوده شدن روز به روز محیط 

طرح  این  در  بخش  ترین  محوری  زیست، 
تنوع  اینکه   بیان  با  .آرامنش  کرد  عنوان 
مهمترین  از  هوا  و  آب  پسماند،  زیستی، 

اند  بوده  این طرح  در  آموزشی  های  حوزه 
افزود: که با توجه به نقش دانش آموزان به 
تاثیر گذارترین قشر جامعه،  از  عنوان یکی 
کمک بزرگی به محیط زیست خواهد بود.

نیز  بیرجند  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
پرورش  و  آموزش  کفت:  مراسم  این  در 
دانش  به  محیطی  زیست  آموزش  در 
می  و  دارد  ای  کننده  تعیین  نقش  آموزان 
برای  را  کشور  طبیعی  حیات  آینده  تواند 
با  نژاد  کند.سجادی  تضمین  دور  سالیان 
محیط  حفظ  سازی  فرهنگ  اینکه  بیان 
شود  انجام  کودکی  دوران  از  باید  زیست 
به  آموزان  دانش  میان  این  در  داد:  ادامه 
خوبی  به  باید  جامعه  سازان  آینده  عنوان 
زیست  مسایل  جایگاه  و  اهمیت  به  نسبت 
خودشان  وظایف  و  بوده  آگاه  محیطی 
و  پاک  زیست  محیط  به  دستیابی  برای 

سالم را بدانند و به آن عمل کنند.
 )Ava.news12@gmail.com(

اهدای 500 جلد کتاب سبز به کتابخانه های مدارس بیرجند
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
َمن حاوََل اَمراً بَمعِصَیِه ا... کاَن اَفَوَت لِما یَرُجو وَاَسَرَع لَِمجئ ما یَحَذُر

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد
 و نگرانی ها به او رو می آورد.
)بحار االنوار ، ج 3 ، ص 397(

آصفری: نتیجه »دیپلماسی لبخند« اعمال 
»گفتمان زور« از سوی آمریکا شد 

نماینده مجلس نهم با بیان اینکه رفتارهای آمریکا 
است،  ما  دیپلماسی  دستگاه  بی تدبیری  از  ناشی 
به  دولت  شد  نقض  برجام  که  زمانی  اگر  گفت: 
انقالب گوش می داد  فرمایشات رهبر  و  منتقدان 
ایرانی ها  برای  روادید  صدور  لغو  شاهد  اکنون 
باعث  لبخند  دیپلماسی  افزود:  آصفری  نبودیم. 
وارد کند  ما فشار  به  زور  با گفتمان  شده دشمن 
صدور  ممنوعیت  شاهد  نیز  اکنون  که  به گونه ای 

هرگونه ویزا برای ایرانیان هستیم.

 خداوکیلی قرار نیست کاندیدا شوم 

 نایب رئیس مجلس درباره موضوع رد صالحیت 
از  برای  که  است  شایعاتی  اینها  گفت:  روحانی 
صحنه به دربردن او ساخته شده است. پزشکیان 
ادامه داد: اگر قرار است آقای روحانی رد صالحیت 
شود، همین االن او را محاکمه کنید اما اگر هنوز 
مي تواند رئیس جمهور باشد و تایید رهبري روي 
سر اوست، چرا باید در آخر دوره رد صالحیت شود؟ 
پزشکیان درباره اخباری در مورد تشکیل ستادهاي 
انتخاباتي اش  نیز اظهار کرد: من نه از ستاد خبر 

دارم و نه خداوکیلي قرار است کاندیدا شوم.

مجلس تکلیف مینو خالقی را مشخص کرد

قانون  استفساریه  طرح  تصویب  با  نمایندگان 
انتخابات، رد صالحیت منتخب نمایندگی مجلس 
شورای  توسط  انتخابات  صحت  اعالم  از  پس 
نگهبان را نپذیرفتند. این قانون وضعیت های مشابه 
با موضوع مینو خالقی منتخب اصفهان را مشخص 
کرد، اما با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق 
نمی شود، تغییری در سرنوشت وی ایجاد نمی شود.

جهانگیری به روحانی وفادار است 

نهم  مجلس  در  کاشان  نماینده  آرانی،  منصوری 
در اینستاگرام خود مطلبی را در واکنش به برخی 
نوشت:  جهانگیری  کاندیداتوری  پیرامون  مطالب 
معاون  جهانگیری  اسحاق  با  خصوصی  مالقات 
اول رئیس جمهور داشتم، او صمیمی و بی تکلف 
است و محور امور اجرایی مملکت در دست اوست، 
آثار  گفتارش  در  و  است  رئیس جمهور  به  وفادار 
و یا انگیزه ای مبنی بر امکان کاندیداتوری برای 

ریاست جمهوری 96 وجود نداشت.

درباره »فریدون« به وظیفه مان عمل کردیم  
 

به  اشاره  با  مجلس  در  بروجرد  نماینده  گودرزی، 
دولت  سخنگوی  نوبخت  باقر  محمد  اظهارات 
زحمت  نماینده ای  نیست  نیازی  اینکه  بر  مبنی 
نامه نوشتن درباره حسین فریدون را بکشد، گفت: 
نمایندگان در تذکر به آقای روحانی درباره برادرش 

برگزاری دومین گردهمایی محیط یاران خراسان جنوبی در بیرجندعکس روز به تکلیف و وظیفه قانونی خود عمل کرده اند.

دولت از رهبری درخواست عفو ایرانیان 
ساکن آمریکا را بکند تا برگردند

قانون  به  اشاره  با  ارومیه  نماینده  پور،  قاضي 
به  ایرانی ها  ورود  ممنوعیت  برای  ترامپ  مصوب 
تا  کند  درخواست  رهبری  از  دولت  گفت:  آمریکا 
برای ایرانیان مقیم آمریکا به جز اعضای گروه های 
ملحد و خائنین به باقی عفو عمومی عطا کنند تا 
آنها به ایران بازگردند و عزت ایراني ها حفظ شود.

مخالفان تندروی برجام در داخل بدانند  
اگر برجام را نداشتیم االن جنگ شده بود 

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق ایران معتقد است 
که دونالد ترامپ به تدریج استثناءهایی را به قانون 
اتباع شش کشور دیگر  ایرانیان و  برای  منع ویزا 
اضافه می کند. وی افزود: با توجه به فضای بین 
المللی ایجاد شده نسبت به تصمیم ترامپ، دولت 
نیروهای  اما  دهد،  خوبی  مانور  تواند  می  ایران 
این تالش ها  افراطی در داخل و خارج همزمان 
انتقاد  به  واکنش  در  مجلسی  کنند.  می  خنثی  را 
مخالفان روحانی به عدم تاثیر برجام در جلوگیری 
از چنین اقداماتی از سوی آمریکا گفت: این قانون 
اگر  کرد:  تاکید  وی  ندارد.  برجام  به  ربطی  اصال 
برجام اجرا نشده بود، االن جنگ شده بود و دیگر 
فردی  به  هم  نیازی  و  رسید  نمی  اینجا  به  کار 
 مثل ترامپ نبود که سر کار بیاید و این اقدامات 

ضد ایرانی را انجام دهد.

انتقاد شدید کوثری از دیپلماسی دولت

 نماینده سابق مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور 
قول داده بود جایگاه ایران را در سطح بین الملل 
باال ببرد ولی  این وعده عملی نشد، گفت: جایگاه 
ایران نه تنها باالتر نرفت بلکه روز به روز ضعیف تر 
هم شد. کوثری با اشاره به فرمان اجرایی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ایجاد محدودیت 
برای صدور روادید برای اتباع چند کشور از جمله 
دستگاه  مخصوصاً  و  دولت  کرد:  تصریح  ایران، 
دیپلماسی باعث شده که در نهایت آمریکایی ها آن 
قدر گستاخ شوند که بخواهند امروز چنین توهینی 
به ملت ایران کنند و هر جا که مسئوالن ضعیف 

عمل کردند آنها گستاخ تر شدند.

روزنامه نیویورک تایمز: 
ترامپ دولت ایران را محک می زند

ممنوعیت  نوشت:  تحلیلی  در  تایمز«  »نیویورک 
صدور روادید سفر به آمریکا نشانه های اولیه نوع 
ایران و دولت ترامپ خواهد بود.  روابط آتی بین 
فرشاد قربانپور از منابع نزدیک به دولت ایران در 
این زمینه گفت: »ترامپ می خواهد با این مسئله، 
واکنش تهران به آن را محک بزند.« این روزنامه با 
اشاره به دلخوری ایرانیان از فرمان دولت ترامپ به 
اقدام »ترانه علیدوستی« بازیگر ایرانی اشاره کرد 
که سفر خود به لس آنجلس را به همین دلیل و 

البته قبل از فرمان ترامپ لغو نمود.

شایعه رد صالحیت روحانی برای مظلوم نمایی است

روحانی  رد صالحیت  شایعه  خصوص  در  ایمانی  ناصر 
گفت: من فکر می کنم یک سری جریان های طرفدار 
دولت سعی دارند فضاسازی و مظلوم نمایی کنند که البته 
می خواستند  است.  آنها  بوده  اش  تجربه  نیز  گذشته  در 
فکر  که  به شخصی  مردم  تا  کنند  ایجاد  روانی  فضای 
می کنند مظلوم واقع شده، رای دهند. بنده عضو شورای نگهبان نیستم، ولی 

هیچ دلیلی به ذهنم نمی رسد که آقای روحانی به آن دلیل رد صالحیت شود. 

واکنش ظریف به اقدام ترامپ: به افراط گرایان و حامیان شان هدیه دادید

وزیر خارجه به اقدام دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع ایران واکنش نشان داد. ظریف با انتشار لینک بیانیه وزارت خارجه در ارتباط 
با این تصمیم در توییتر خود نوشت: این اقدام بی اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکا در مورد دوستی با مردم ایران در عین اختالف 
با دولت ایران را آشکار کرد. ما ضمن احترام به آمریکایی ها و جدا کردن حساب آنها از سیاست های خصمانه دولت این کشور، اقدامات 
به  دارند،  در دست  را  ایران  معتبر  ویزای  که  تمام کسانی  آمریکا،  برخالف  به عمل می آوریم  از شهروندان مان  برای حمایت  را  متقابل 

گرمی مورد استقبال قرار می گیرند. اعمال محدودیت برای ورود مسلمانان به آمریکا به عنوان یک هدیه برای افراط گرایان و حامیان شان در تاریخ ثبت خواهد شد.

اصولگرایان قید روحانی را در انتخابات زدند

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه در خصوص مباحث 
مطرح شده مبنی بر احتمال حمایت برخی از اصولگرایان 
از حسن روحانی گفت: اصولگرایان قید روحانی را زده 
اند و گزینه های خود را دارند و عملکرد روحانی در این 
مدت هم به گونه ای نبوده است که اصولگرایان بخواهند 
به سمت حمایت از وی بروند. وی افزود: طبیعتا اگر برخی اصولگرایان بخواهند 

خارج از این تصمیم عمل کنند، فنای خود را امضا کرده اند.

یادداشتی  انتشار  با  نیوز«  پایگاه »گالف   
به تحلیل وضعیت اصالح طلبان پس از 
و  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  درگذشت 
گمانه زنی در رابطه با جایگزین او پرداخته 
است. در این یادداشت، حسن روحانی به 
عنوان بهترین گزینه برای رهبری اصالح 
و  شده  معرفی  هاشمی  از  پس  طلبان 
روحانی  اگر  حتی  که  است  شده  عنوان 
و  طلبی  اصالح  جنبش  رهبری  به  قادر 
اعتدال گرایی نباشد، این جنبش به لطف 
 شبکه های اجتماعی بدون رهبر نیز ادامه 

خواهد یافت.
گالف نیوز با اشاره به مشکالت پیش روی 
دونالد  پیروزی  به  توجه  با  روحانی  آقای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترامپ 
گرفتن  دست  »در  نویسد:  می  آمریکا 
ترامپ  دونالد  توسط  سفید  کاخ  قدرت 
می تواند ]زندگی سیاسی[ روحانی را نابود 

کند. ترامپ تصمیم دارد رویکردی تقابلی 
از  نتواند  او  اگر  اتخاذ کند؛ حتی  ایران  با 
توافق هسته ای کنار رود، نظارت شدید 

او بر توافق می تواند بهانه ای برای ترک 
موجب  یا  داده  آمریکا  به  آن  جانبه  یک 
احتمالی  چنین  شود؛  ایران  کشیدن  کنار 

و  شود  می  روحانی  شدن  فلج   موجب 
می تواند او و تیمش را کامال به حاشیه 
است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در  براند.« 

ایران  »حتی اگر گسترش درگیری های 
و آمریکا در دوره ترامپ در حدی نباشد 
سیاسی  فضای  در  روحانی  حضور  که 

بعید  کند،  خنثی  کامل  طور  به  را  ایران 
اتمام  از  پس  بتواند  روحانی  که  است 
مانند  جمهوری اش  ریاست  دوم  دوره 
رفسنجانی در فضای سیاسی ایران باقی 
بماند.« گالف نیوز، با توجه به مشکالت 
پیش روی روحانی و احتمال نبود گزینه 
رهبری  گرفتن  دست  در  برای  مناسب 
اصالح طلبان عنوان می کند: »حتی اگر 
فضای سیاسی  از  کامل  به طور  روحانی 
اصالح  حامی  جنبش  شود،  حذف  ایران 
شد؛  نخواهد  خاموش  اعتدال  و  طلبی 
برتر  دست  جنبش،  این  حامی  ایرانیان 
را در شبکه های اجتماعی ایران دارند و 
موفقیت چشمگیری را در انتخابات ریاست 
سال  انتخابات  و   2013 سال  جمهوری 
2016 مجلس به دست آورده اند؛ روحانی 
نقش شبکه های اجتماعی در انتخاب خود 

را غیر قابل انکار دانسته است.«

تحلیل یک رسانه عربی از وضعیت روحانی بعد از هاشمی
در دست گرفتن قدرت کاخ سفید توسط ترامپ می تواند زندگی سیاسی روحانی را نابود کند

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

آرمان صعود آسانبر
به اطالع مالکان و مدیران ساختمان 

می رسانـد:
از  صادره  اطالعیه  به  توجه  با  احتراماً 
ادواری  بازدید  استاندارد  کل  اداره 

آسانسور اجباری می باشد. 
و  سرویس  انجام  عدم  صورت  در 
ادواری  بازرسی  و  مستمر  نگهداری 
و  حوادث  مستقیم  مسئولیت  سالیانه 
سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران 
ساختمان های دارای آسانسور می باشد.

09158630313 - واحدی

فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس 

علمی کاربردی برای تدریس دروس تخصصی

رشته های علمی-کاربردی

دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان خراسان جنوبی به منظور شناسایی 
و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و 
مجرب واجد شرایط و عالقه مند برای تدریس دروس تخصصی در رشته های 

علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.
از این رو عالقه مندان واجد شرایط می توانند برای اطالع از عناوین رشته 
تاریخ  از  فراخوان  این  در  شرکت  شرایط  سایر  و  نیاز  مورد  تحصیلی  های 
95/11/10 تا 95/11/24 به پورتال اصلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی 
استان خراسان جنوبی به آدرس http://kj.uast.ac.ir  مراجعه نمایند. بدیهی 
است شرکت در این فراخوان هیچگونه تعهد استخدامی و یا جذب را برای 

این دانشگاه نخواهد داشت.

مزایده عمومی فروش خودرو )تکمیلی(

دانشگاه بیرجند در نظر دارد: بر اساس مجوز اخذ شده از کمیسیون 
ماده 2 الیحه خدمات قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی 
و فروش خودروهای زائد، تعداد 8 دستگاه خودرو را با مشخصات 
متقاضیان می  برساند.  فروش  به  مزایده عمومی  از طریق  ذیل 
توانند برای دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون  مزایده 

اینترنتی  پایگاه  به  یا  و  دانشگاه  آباد - سازمان مرکزی  پردیس شوکت  واقع در 
را  آن  اسناد،  تکمیل  از  پس  و  مراجعه   www.birjand.ac.ir بیرجند  دانشگاه 

تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند.
شرایط شرکت کنندگان در مزایده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی )شرکت 

کارکنان دولت در مزایده بالمانع می باشد( 
به شماره حساب نقد  واریز وجه  به صورت   مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 

483546017 )حساب سپرده دانشگاه، بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند( و یا 
ارائه ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه بیرجند و یا چک تضمین شده بانکی در 

وجه دانشگاه بیرجند   
 زمان بازدید خودروهای مزایده در وقت اداری: 

از تاریخ 1395/11/11 لغایت1395/11/20
زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 09/ 1395/11 لغایت  1395/11/13

زمان تحویل پیشنهادها: تا تاریخ 11/24/ 1395
شماره تماس: 05632202127 - 09153624437

هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند

جناب آقای قاسمی سرپرست محترم موسسه اعتباری نور 
همکاری شما در زمینه استعدادیابی هندبال خراسان جنوبی را ارج می نهیم 

و توفیقات روزافزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

هیئت هندبال خراسان جنوبی


