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سرمقاله

فرصت سازی کنیم
 نه فرصت سوزی

*هرم پور

به جز سفر آخرت، سفرها همیشه برای ما فرصت 
بوده اند؛ آن هم سفرهایی از جنس رؤسای جمهور 
تابان قدرت است و در  که در یک دستشان ماه 
اگر  خدمت!  درخشان  خورشید  دیگرشان،  دست 
شانس، یارمان باشد و بخت، همراهمان، در همین 
یکی دو هفته اخیر شاهد دومین سفر رئیس جمهور 
محترم و برخی اعضای دولت تدبیر و امید به استان 

خواهیم بود. 
سفری که از همین حاال برای ما، هم خوف است و
هم رجاء، هم بیم است و هم امید! به اصل سفر که 
 نگاه می کنیم، همه اش رجاء و امید و به کارنامه ی
 بعد از سفر ها،  به قول های بی عمل و وعده های 
مسئوالن  برخی  خالی  دست  به  البته  و  توخالی 
که  سفر  این  مسافران  از  مطالبه   برای  استانی 
بیم.  اندازیم، همه اش خوف است و  نگاهی می 
بی تعارف و به دور از سیاسی کاری های معمول، 
و  محرومیت  دلیل  به  که  کنم  اشاره  این هم   به 
عقب ماندگی ها و مشکالت خاص خراسان جنوبی 
و شهرهای آن، رؤسای جمهور و اعضای کابینه 
چه در دولت سازندگی، چه در دولت اصالحات، چه 
در دولت عدالت و مهرورزی  و چه در دولت تدبیر 
اند و  و امید، نگاه ویژه ای به این منطقه داشته 
 دست ُپر و پیمانه ی مصوبات و لوایح و ابالغیه ها
 و البته بودجه ها و اعتبارات را به سمت ما گرفته اند
در  اینکه  از  عذرخواهی  با یک  ما هم همیشه  و 
مثل مناقشه نیست، یواشکی کنار گوش مسئوالن 
 و مدیران محترم استان، از صدر تا ذیل گفته ایم
و باز هم می گوییم  که: »گر گدا کاهل بود، تقصیر 
صاحبخانه چیست؟«   ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( گی

گر
ی 

جتب
: م

س 
عک

افتتاح سه بیمارستان با حضور رئیس جمهور

رئیس قوه قضائیه : 
 عده ای نفوذ را باور ندارند و

عده ای هم خود را به عدم باور می زنند

حجت االسالم ناطق نوری : 
فعاالن سیاسی تفاوت سلیقه

داشته باشنداما همدیگر را تحمل کنند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین : 
نفرین بر کسانی که به آمریكا لبخند می زنند

همه چیز را با فرمول خشك دیپلماتیك نبینیم

تابش ، نماینده مجلس : 
 هدف جنگ روانی علیه روحانی

 انصراف وی  از کاندیداتوری است
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امروز انجام می شود ؛

تجلیل از دو پیشکسوت 
هنری خراسان جنوبی

 اختتامیه جشنواره استانی هنرهای تجسمی بسیج 
هنرمندان با حضور هنرمندان و نفرات  برتر  در 

سالن بهزیستی ...  ) مشروح خبر در صفحه 3 (

زندان ، آخر قصه
نایب سلطان بیرجند

صفحه 6

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی فناوری و صنعت 

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و صنعت 
استان، روز گذشته در نمایشگاه بین المللی بیرجند 
با حضور معاون امور اقتصادی استانداری، فرماندار، 
شهردار و جمعی از مدیران کل، افتتاح شد. معاون 

امور استاندار با بیان ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

دانشگاه علوم پزشكی :

پولمان را نمی دهند
سرمایه گذاری می کنند

با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
 گالیه و انتقاد از سازمان های بیمه گر بیان کرد:

از ابتدای سال تاکنون بیمه سالمت  48 میلیارد 
و بیمه تامین اجتماعی 28 میلیارد تومان باید به 

دانشگاه بپردازند ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

قدردانی رئیس ستادعتبات عالیات 
خراسان جنوبی از شرکت کویرتایر

صفحه 7

۴9 درصد دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشكی بیرجند بومی هستند
صفحه 7

مصرف گاز در استان
افزایش یافت

صفحه 7

جناب آقای میثم هاونگی 
کسب مقام

 نایب قهرمانی مسابقات پرورش اندام )شرق کشور(
 را خدمت شما و جامعه ورزش استان تبریک عرض می نماییم.

ریاست مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار خراسان جنوبی 
مدیریت باشگاه پرورش اندام ایثار 

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محمد سنجری 
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 

کسب عنوان ارزشمند اداره کل ممتاز در سطح کشور برابر با ارزیابی 
عملكرد سال 139۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 که نشان دهنده درایت و توان مدیریت جناب عالی و تالش صادقانه همکاران 
ارجمندتان می باشد را تبریک عرض می نمایم.

سید حجت زینلی - مدیر عامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

یک شب آمد صدایم کرد و رفت
با صدایش آشنایم کرد و رفت
نوبت اوج رفاقت که رسید 

ناگهان تنها رهایم کرد و رفت
هفتمین سالگرد درگذشت پدر عزیزم 

شادروان مهدی فلکی
 گرامی باد.

پسرت فرزاد  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

 حاج علی  اکبر چهکندی نژاد ملک
 را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم

 امروز دوشنبه 95/11/18 ساعت 2 بعدازظهر از محل غسالخانه 
برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران موجب شادی روح آن عزیز

 سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های چهکندی نژاد ملک و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و مادری دلسوز

 مرحومه حاجیه زهرا دیمه ور
)همسر آقای محمد رضا  امیرآبادی زاده ، بازنشسته علوم پزشکی( 
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 1395/11/18 از ساعت 15 الی 16 در 
محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
حضور پر محبت شما دوستان و بستگان عزیز، باعث شادی روح آن مرحومه 

و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: امیرآبادی زاده ، دیمه ور و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس امیر اکبرپور  مدیریت محترم موسسه فرهنگی و هنری عرفان 
جناب آقای مهندس لطیفی   مدیر عامل محترم شرکت سامان فوالد بیرجند 

بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی را از حسن همکاری و زحمات بی شائبه برای برگزاری 
جشن پیروزی انقالب اسالمی این سازمان اعالم نموده، برای شما در تمامی عرصه های زندگی موفقیت و بهروزی مسئلت می نماییم. 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

ضمن گرامیداشت ایـام ا... دهـه فجـر
شرکت بیمه میهن سرپرستی استان خراسان جنوبی

 تنها ارائه دهنده پوشش مضاعف تشخیص و درمان سرطان در قالب بیمه های عمر و سرمایه گذاری، در راستای توسعه شبكه فروش خود 
 به ویژه بیمه های زندگی از واجدین شرایط برای اخذ نمایندگی تخصصی بیمه های عمر و نمایندگی عمومی دعوت به همكاری می نماید.

آدرس: بیرجند - نبش پاسداران 27 - مجتمع میهن - طبقه اول   شماره تماس: 32۴50780-2

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به اجرای طرح کنترل سیالب رودخانه اسفهرود از محل طرح های عمرانی که یکی از مسیل های 
سیل خیز شرق شهر بیرجند بوده به طول آبراهه اصلی 8 کیلومتر که از پایین دست روستای اسفهرود به شرح کروکی پیوست شروع می گردد اقدام نماید، لذا بر این 

اساس به اطالع کلیه مالکین و ذینفعان مجاور 
طرح یاد شده می رساند به استناد  قانون تملک 
اراضی برای طرح های عمرانی به منظور آگاهی 
از وضعیت مزبور به دفتر مهندسی رودخانه این 
شرکت به آدرس بیرجند، پاسداران 30 مراجعه 
و در صورت تداخل با اراضی طرح حداکثر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی با ارائه 
درخواست کتبی، نقشه و مدارکی که دال بر 
مالکیت اراضی نماید، اقدام و رسید دریافت تا 
مراتب رسیدگی گردد. بدیهی است به اعتراضات 
واصله پس از مهلت قانونی یاد شده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

ریختن خاک و نخاله در بستر و حریم رودخانه ها و کانال ها باعث انسداد آن و بروز خطرات جانی و مالی 
در زمان وقوع سیل می گردد 

  آگهی اجرای طرح کنترل سیالب رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند 
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میزان عیدی کارگران و کارمندان اعالم شد

میزان عیدی کارمندان در سال 96، 770 هزار و 500 تومان حداقل و حداکثر عیدی کارگران حداقل عیدی کارگران 
امسال یک میلیون و 6۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳6 هزار تومان خواهد بود .عیدی کارمندان بر اساس 
مصوبه هیئت دولت، پاداش پایان سال کارمندان موقت و خرید خدمت نباید از ۳50 هزار تومان کمتر باشد.

گزارش عملکرد اقدامات برجسته دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
استان خراسان جنوبی در دولت تدبیر و امید

گزارش عملکرد اداره کل امور
 اقتصادی و دارایی

1- شناسایی، پایش و احصاء قوانین  و مقررات 
مخل کسب وکار و سرمایه گذاری در استان:

* شناسایی و تعیین اولویت های اصالحی 
قوانین و مقررات مزاحم فعالیت هاي اقتصادي 
در بخش های صنعت، معدن، تجارت، تعاون، 
کشاورزی به تعداد 9۴ مورد و انعکاس آن به 
دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور و 
دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ جهت حذف یا اصالح قوانین مخل 
کسب و کار از فعالیت های صورت گرفته 
توسط کمیته تخصصی بهبود فضای کسب 
وکار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان 
جنوبی در راستای بهبود محیط کسب و کار 
و تسهیل امور سرمایه گذاری استان می باشد.
۲- ساماندهی مجوز های کسب وکار استان:

در  گرفته  اجرایی صورت  اقدامات  دیگر  *از 
وکار  کسب  های  مجوز  ساماندهی  حوزه 
استان، احصاء ۲10 مورد مجوز کسب وکار و 
بارگذاری آن در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای 
کسب وکار کشور بوده که در این خصوص با 
بررسی مجوزها از منظر مبانی قانونی و ضرورت 
وجودی، تعداد 19 مورد پیشنهاد حذف، اصالح، 
تجمیع و تفویض اختیار مجوزهای کسب وکار 
جهت تسریع زمان و تسهیل شرایط صدور 

مجوزها به مرکز ارسال شده است.
۳- زمینه سازی بهبود شاخص سهولت انجام 

کسب  وکار استان:
* راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها و 
برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایندگان دستگاه 
های اجرایی و فعاالن بخش خصوصی، راه 
اندازی سامانه جامع گمرکی در راستای بهبود 
شاخص های تجارت فرامرزی و اجرای طرح 
جامع مالیاتی از جمله فعالیت های اجرایی 
شاخص  بهبود  راستای  در  گرفته  صورت 

سهولت انجام کسب  وکار در استان می باشد.
۴- جذب سرمایه گذاری خارجی در استان:

* رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاری 
خارجی و راهنمایی و مشاوره به متقاضیان 

سرمایه گذاری 
* مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان به 
منظور رفع مشکالت پروژه های سرمایه گذاری 

خارجی 
* پیگیری برای دریافت مجوز سرمایه گذاری 

خارجی  متقاضیان سرمایه گذاری در استان
استعالم  و  مجوزها  اخذ  جهت  پیگیری   *
مربوط به پروژه های سرمایه گذاری خارجی 
و همچنین مکاتبه با دستگاه های اجرایی 
استان به منظور رفع مشکالت سرمایه گذاران
* تجهیز مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

5- راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری 
استان:

* راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری 
های  دستگاه  نمایندگان  حضور  با  استان 
اجرایی استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری 
به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند صدور 
مجوزهای سرمایه گذاری، حذف استعالم های 
مکرر، شفاف سازی فرآیندهای کسب و کار و 
نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی 
در تعامل با سرمایه گذاران و فعاالن بخش 
خصوصی و ارائه راهنمایی و مشاوره الزم به 

متقاضیان سرمایه گذاری در این زمینه
* ثبت 106 فرآیند صدور مجوز فعالیت های 
اقتصادی دستگاه های اجرایی استان با همکاری 
نمایندگان ۲۴ دستگاه اجرایی به همراه فایل 
راهنما و اطالعات تکمیلی فرآیندها در سامانه 

پنجره واحد سرمایه گذاری استان
6- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و 
معرفی توانمندیها و پتانسیل های اقتصادی 

استان:
* تهیه و تدوین کتاب فرصت های سرمایه 
زبان  دو  به  جنوبی  خراسان  استان  گذاری 
فارسی و التین به منظور معرفی خالصه170 
کارشناسان  همکاری  با  پیشنهادی  پروژه 

دستگاه های اجرایی استان.
* تهیه و تدوین کتاب توانمندی ها، پتانسیل 
خراسان  گذاری  سرمایه  های  فرصت  و  ها 
جنوبی در قالب معرفی بخش های مختلف 
اقتصادی، معرفی شهرستان ها، فرصت های 
اولویت دار در استان و مشوق های سرمایه 

گذاری به دو زبان فارسی و انگلیسی
* شناسایی۳6 پروژه اولویت دار و شاخص 
در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و 
گردشگری به منظور انجام مطالعات امکان 

سنجی
فرصت  مورد  معرفی 57  تدوین، خالصه   *
سرمایه گذاری استان به زبان فارسی و التین در 
قالب فرم استاندارد سازمان سرمایه گذاری ایران.

* شناسایی ۲1 پروژه های پیشنهادی فعاالن 

بخش خصوصی)تأسیسی( و 1۳ پروژه های 
تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی بخش 
خصوصی جهت مشارکت با سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی
* ایجاد بانک اطالعات ایده ها و اختراعات 
سازی  تجاری  رویکرد  با  طرح   ۳0 شامل 
در  شده  شناسایی  مخترعین  با  ارتباط  و 
جشنواره اختراعات رویش به منظور معرفی 

به متقاضیان سرمایه گذاری
الکترونیک  خزانه داری  پروژه  اجرای   -7
هوشمندسازی  شفاف سازی،  منظور  به 

والکترونیکی نمودن عملیات مالی دولت:
* مشارکت در طراحی و ابالغ سرفصل های 

حسابداری خزانه معین استان ها
* مشارکت در طراحی و پیاده سازی سامانه 

مدیریت مالی خزانه داری
مالی  عملیات  های  فرم  سازی  *استاندارد 

خزانه معین استان ها با هماهنگی ادارات کل 
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

* ساماندهی حسابهای پرداخت دستگاههای 
اجرایی استان

* تجمیع حسابهای خزانه معین استان
* اصالح فرآیندهای عملیاتی مرتبط با افتتاح و 
انسداد حسابهای دولتی در استان طبق الگوی 

ابالغی اداره کل خزانه
* پیاده سازی سامانه هوشمند گزارشگری 

بانکی
* استقرار، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه 

گزارشگری )بدهی و مطالبات دولت(
مدیریت  و  سازی  مولد  پروژه  اجرای   -8

دارایی های دولت:
* ساماندهی اموال غیر منقول و غیر مصرفی 
کلیه دستگاههای اجرایی استانی و توسعه و 

استقرار سامانه ای اطالعاتی و مکانیزه
* ساماندهی خودروهای دولتی در استان و توسعه 

و استقرار سامانه های اطالعاتی و مکانیزه
* شناسایی و مستندسازی اموال غیر منقول 

دولت
* آموزش نحوه استفاده از سامانه های مدیریت 

اموال دولتی به دستگاه های استانی
9- انجام مطالعات و طرح های پژوهشی در 

حوزه اقتصاد استان:
* تألیف و انتشار 6 عنوان کتاب و انجام ۴ 
طرح پژوهشی در حوزه اقتصاد استان، چاپ 
و انتشار مستمر فصلنامه تحلیلی-پژوهشی 
و  ها  همایش  در  مشارکت  خاوران،  اقتصاد 
و  ملی  اقتصادی  مختلف  های  کنفرانس 
مقاالت،  ارسال  و  تدوین  طریق  از  استانی 
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه 
اقتصاد، تهیه و تدوین گزارشات اقتصادی با 
موضوعات مختلف از جمله وضعیت شاخص 
های اقتصادی و توسعه استان، سرمایه گذاری، 
فضای کسب و کار، هدفمندی یارانه ها، سهام 

عدالت، بانکها، بورس، بیمه و ...
10- تاسیس و راه اندازی انجمن اقتصاد استان:

* تاسیس و راه اندازی انجمن اقتصاد استان 
در قالب موسسه غیرتجاری در خردادماه سال 
انجام پژوهش ها و تحقیقات  با هدف   9۴
کاربردی در حوزه اقتصاد و ارائه خدمات فنی 
و علمی در حوزه علوم اقتصادی با استفاده 
و  استان  اجرایی  و  علمی  های  ظرفیت  از 
برقراری ارتباط مستمر و تنگاتنگ با محققان 
و پژوهشگران اقتصادی و استفاده از مشاوران 
اقتصادی دانشگاهی استان در جهت عملیاتی 

نمودن اقتصاد مقاومتی در استان

گزارش عملکرد اداره کل امور مالیاتی

1- پیاده سازی فاز اول طرح جامع مالیاتی:
* در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی به 
هم استانی های عزیز، فاز اول پیاده سازی طرح 
جامع مالیاتی از محل اعتبارات ملی در کلیه 
شهرستانهای استان به بهره برداری رسیده است.

۲- زمینه سازی جهت بهبود فضای کسب و 
کار و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم:

نظام  در  مالیات وصول شده  از 9 درصد   *
مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد آن مستقیمًا 
به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان 
ارائه  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  جهت 
خدمات مطلوب تر به مردم شریف استان واریز 

می گردد.
۳- زمینه سازی جهت ارتقاء نظام سالمت:

نظام  در  مالیات وصول شده  از 9 درصد   *
آن  درصد  یک  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
سالمت  نظام  در  هزینه  جهت  مستقیماً 

پرداخت می گردد.
۴- برگزاری دوره های آموزشی:

* در راستای آشنایی کلیه فعاالن اقتصادی با 
تکالیف و قوانین مالیاتی، دوره های آموزشی 
الزم به مصورت مستمر و با بهره گیری از 

اساتید مجرب برگزار می گردد.
5- اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی:

* در راستای پیاده سازی و اجرای برنامه های 
اقتصاد مقاومتی و به منظور برقراری انضباط 
وابستگی  قطع  و  عمومی  بخش  در  مالی 
بودجه به نفت، دو پروژه عظیم پیاده سازی 
افزوده و طرح جامع  ارزش  بر  کامل مالیات 

مالیاتی در دست اقدام است.
6- پاسخگویی به سواالت و پیگیری مشکالت:
امور  اداره کل  ارتباط مردمی 15۲6  * مرکز 
مالیاتی استان رسماً شروع به کار نموده و آماده 
پاسخگویی به سواالت و پیگیری مسائل و 

مشکالت هم استانی های عزیز می باشد.
7- ارائه خدمات مالیاتهای مستقیم به صورت 

الکترونیکی:
* امکان استفاده از کلیه خدمات مالیاتهای 
سامانه  در  الکترونیکی  به صورت  مستقیم 
www.tax.gov.ir جهت استفاده کلیه مردم 

شریف استان فراهم گردیده است.
و  غیرمستقیم  مالیاتهای  خدمات  ارائه   -8

ارزش افزوده به صورت الکترونیکی:
* امکان استفاده از کلیه خدمات مالیاتهای 
صورت  به  افزوده  ارزش  و  غیرمستقیم 
الکترونیکی در سامانه www.evat.ir جهت 
استفاده کلیه مردم شریف استان فراهم گردیده 

است.
9- اعطاء انواع معافیتهای مالیاتی به واحدهای 

شغلی و حقوقی:
منظور  به  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره   *
حمایت از سرمایه گذاری، اشتغال و فعالیتهای 

اقتصادی مولد، از سال 85 تا سال 9۴ حدود 
861۲ میلیارد ریال انواع معافیتهای مالیاتی به 
واحدهای شغلی و حقوقی اعطاء نموده است.

به  مالیاتی  معافیتهای  انواع  اعطاء   -10
واحدهای تولیدی:

منظور  به  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره   *
حمایت از سرمایه گذاری، اشتغال و فعالیتهای 
اقتصادی مولد، از سال 85 تا سال 9۴حدود 
۲7۳6 میلیارد ریال انواع معافیتهای مالیاتی به 

واحدهای تولیدی اعطاء نموده است.

گزارش عملکرد اداره کل گمرکات

1.ایجاد سامانه کنترل و هدایت مشتقات نفتي:

ایجاد سامانه کنترل و هدایت مشتقات   *
نفتي و به روز رساني خروج کامیونها )سال 
9۲( که موجب از بین رفتن صفهاي طویل 
کامیونهاي سوختي و جلوگیري از مشکالت 

ایمني نظیر آتش سوزي و... شده است.
براي  خروج  و  ورود  هاي  درب  ۲.افزایش 

بازارچه مرزي ماهیرود:
براي  خروج  و  ورود  هاي  درب  افزایش   *
افزایش  منجربه  ماهیرود،  مرزي  بازارچه 
خروجي صادرات و افزایش درآمد چشمگیر 

براي بازارچه مرزي استان شده است.
با خروج کاالهاي موضوع  ۳.موافقت کلي 

ماده 116:
با خروج کاالهاي موضوع  * موافقت کلي 
ماده 116 - )سال 9۳(، که باعث رونق تجارت 
در مرزهاي استان و همچنین جلوگیري از 
مکاتبات زائد و تسهیل تجارت استان منجر 

به افزایش خروجي از طریق گمرکات استان 
مي شود.

در  گمرکي  امور  جامع  سامانه  اندازي  ۴.راه 
گمرك و بازارچه مرزي ماهیرود:

اندازي سامانه جامع امور گمرکي در  * راه 
روز  ده  )مهرماه 9۳(  ماهیرود  مرزي  گمرك 
نیز در  از آغاز طرح در مرکز کشور و  پس 
بازارچه مرزي ماهیرود بعنوان اولین بازارچه 
شرق کشور )شهریور 9۴(، که باعث افزایش 
شفافیت، افزایش سرعت و دقت، جلوگیري 
دولت  سمت  به  حرکت  فساد،  و  تباني  از 
الکترونیک، کاهش بوروکراسي اداري و کاغذ 

بازي شده است.
5.اتمام فاز اول مجتمع 17 هکتاري گمرك 

استان:
* اتمام فاز اول مجتمع 17 هکتاري گمرك 
انبار  مجموعه  از  برداري  بهره  و  استان 
)شهریور 9۴ (، که موجب آغاز واردات برنج و 
شکر مرزنشینان به استان که تا قبل از بهره 
برداري از انبارها این سهمیه از بین مي رفت 

) سوخت مي شد(.
مرز  به  برق  موتور  یکدستگاه  6.اختصاص 

ماهیرود:
 850 برق  موتور  یکدستگاه  اختصاص   *
KW  به مرز ماهیرود )9۴(، جهت تامین 

برق اضطراري مجموعه مرزي ماهیرود.
اختصاصي  اعتبارات  محل  از  اعتبار  7.اخذ 

گمرك ایران:
محل  از  ریالي  میلیارد   ۳0 اعتبار  اخذ   *
براي  ایران  گمرك  اختصاصي  اعتبارات 

مستحدثات مورد نیاز گمرك در مرز ماهیرود 
و برگزاري مناقصه مربوطه )اسفند 9۴(، که 
باعث فراهم شدن امکان حضور شبانه روزي 
نیروي انساني و همچنین جلوگیري از رفت 
و آمدهاي ۴00 کیلومتري در روز و کاهش 

استهالك نیروي انساني شده است.
8.اخذ کد گمرکي منطقه ویژه اقتصادي بیرجند:

اقتصادي  ویژه  منطقه  گمرکي  کد  اخذ   *
بیرجند با شماره  60600، که موجب زنده شدن 
و آغاز عملیات تجاري و در واقع مي توان 
گفت افتتاح عملیاتي و رسمي منطقه ویژه 

اقتصادي مي شود.
9.اختصاص یک دستگاه xray به گمرك 

ماهیرود:
در  پالتي   xray دستگاه  یک  اختصاص   *
سالن مسافري گمرك ماهیرود، موجب افزایش 
ضریب امنیتي و همچنین جلوگیري از قاچاق 

مواد مخدر، سالح و ... مي شود.
10.اجراي طرح کارشناس مجازي در گمرکات 

استان:
* اجراي طرح کارشناس مجازي در گمرکات 
سرعت  افزایش  به  منجر  جنوبي  خراسان 
رسیدگي به اسناد گمرکي کاالهاي صادراتي و 
وارداتي و همچنین جلوگیري از فساد مي شود.

گزارش عملکرد کمیسون هماهنگی 
بانکهای استان

1-اعطاي تسهیالت در بخشهاي مختلف 
اقتصادي:

* اعطاي 79۴7۳ فقره تسهیالت جمعا به 

و   9۴ سال  در  ریال  میلیارد   1۳۲7۲ مبلغ 
7۳07۲ فقره تسهیالت جمعا به مبلغ 1۴708 
میلیارد ریال از ابتدای سال 95 در بخشهاي 
بازرگانی، صنعت،  اقتصادي شامل  مختلف 

معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و  ... 
۲-اعطاي انواع تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  شامل   *
ریال(،  میلیارد   808 مبلغ  به  فقره   8685(
خانگی  مشاغل  الحسنه  قرض  تسهیالت 
ریال(،  میلیارد   11 مبلغ  به  فقره   ۲8۳(
تسهیالت قرض الحسنه خود اشتغالی )785 
فقره به مبلغ 9۲ میلیارد ریال( و سایر انواع 
تسهیالت قرض الحسنه )1۳۳89 فقره به 

مبلغ 660 میلیارد ریال( در سال 95
تولید،  رونق  طرح  به  کمک  اجراي  ۳-در 
و  کوچک  صنایع  به  تسهیالت  اعطاي 
بر  بالغ  تعداد  ۳18مورد  به  استان  متوسط 

187۴ میلیارد ریال در طی سال 1۳95
۴-استمهال تسهیالت به تعداد 9117 پرونده 
بالغ بر ۲1۲۲ میلیارد ریال در طی سال 1۳95

تعداد ۲197  به  تاخیر  جرایم  5-بخشودگی 
پرونده به میزان بیش از 60 میلیارد ریال در 

طی سال 1۳95
طول  در  مدرسه  ساخت ۳  در  6-مشارکت 
چهار سال گذشته که در نقاط مختلف استان 

مورد بهره برداري قرار گرفته اند .
7-در راستاي گسترش شبکه بانکی و به 
منظور ارائه خدمات مطلوب بانکی، افتتاح و 
راه اندازي ۲9 شعبه و باجه در سطح استان 

طی ۴ ساله اخیر
و  درمانی  مراکز  احداث  در  8-مشارکت 
بهداشتی، کمک به تجهیز مرکز رادیوتراپی 
دستگاه  اهداي 5  استان،  درمانی  شیمی  و 
آمبوالنس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

در مدت ۴ ساله گذشته
9-پرداخت کمک هاي بالعوض به مزدوجین 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
کمک به محرومین، مراکز آموزشی و ... که 
حسب مورد توسط بانکهاي مربوطه در طی 

۴ سال اخیر به انجام رسیده است.

گزارش عملکرد بیمه ایران

1-افزایش ضریب  نفوذ بیمه در کشور:
* بیمه ایران با طرح های بیمه ای جدید 
بویژه در رشته های مهندسی و مسئولیت و 
آگاهی دهی وخدمت صادقانه موجب افزایش 

ضریب  نفوذ بیمه در کشور شده است .
۲-ارتقاء زیرساختهای بیمه از سیستم سنتی 

به الکترونیکی:
* تمامی زیرساختهای بیمه ایران از سیستم 
سنتی به الکترونیکی )تحت وب( ارتقاء یافته و 
در بستر فن آوری اطالعات دارای شفاف ترین 

سیستم مالی می باشد.
از  ها  نامه  بیمه  اقساط  پرداخت  ۳-امکان 

طریق تلفن همراه:

توانند  می  ایران  بیمه  مشتریان  *تمامی 
اقساط بیمه نامه های خود را از طریق تلفن 

همراه واریز نمایند.
درمانی  مراکز  در  شدگان  بیمه  ۴-پذیرش 

صرفا با اعالم کد ملی:
* بیمه شدگان درمان بیمه ایران در مراجعه 
به مراکز درمانی، صرفا با اعالم کد ملی خود 

پذیرفته می شوند.
5-پرداخت غرامت آسیب دیدگان حادثه منا 

در کمترین زمان:
* بیمه ایران در کمترین زمان ممکن غرامت 
آسیب دیدگان حادثه منا را در محل منزل 

بیمه شدگان پرداخت نمود.
حضور  به  نیاز  بدون  خسارت  6-دریافت 

فیزیکی مشتریان:
خسارت  دریافت  برای  ایران  بیمه  در   *
نیست  مشتریان  فیزیکی  حضور  به  نیاز 
حساب  به  الکترونیکی  بصورت  وخسارت 

آنها واریز می شود.
7-در دست داشتن بیش از 55 درصد بازار 

بیمه ای استان:
* ۳0 شرکت تجاری در صنعت بیمه مشغول 
ارائه خدمت می باشند و بیش از 55% بازار 
بیمه ای خراسان جنوبی نزد بیمه ایران با 81 

سال قدمت متمرکز می باشد.
8-ارائه بیمه جدید زندگی مان:

* بیمه ایران با ارائه بیمه جدید زندگی مان 
آسایش و آرامش را به خانواده های ایرانی 

هدیه کرده است.
9-دارای بیشترین شعب و مراکز پرداخت 

خسارت:
و  دولتی  بیمه  شرکت  تنها  ایران  بیمه   *
بجای  کشور  در  بیمه  صنعت  بنیانگذار 
کند  می  نوازی  مشتری  مداری،  مشتری 
پرداخت  مراکز  و  شعب  بیشترین  دارای  و 

خسارت می باشد.
10-نهادینه کردن بیمه تکمیلی درمان:

* بیمه ایران با انعقاد بزرگترین قرارداد درمان 
تکمیلی فرهنگیان و سازمان بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، ضمن خدمت صادقانه، نیاز 
آحاد مردم به این بیمه را نهادینه نموده است.

گزارش عملکرد سازمان جمع آوری
 و فروش اموال تملیکی )در سال 95(

1- تشکیل تعداد 1۲19 فقره پرونده اموال 
منقول )1۲08 فقره پرونده قاچاق و 11 فقره 
پرونده قضایی( و تعداد ۲۲ فقره پرونده اموال 

غیرمنقول در سال جاری
۲- برگزاری تعداد ۳18 پرونده فروش مزایده ای 
)به مبلغ تقریبی به 1۳ میلیارد و ۳۴۳ میلیون 
غیرقابل  کاالهای  انهدام  پرونده  ریال(، ۲8۳ 
حدود 5  مبلغ  )به  استاندارد  غیر  و  مصرف 
پرونده   181 ریال(،  میلیون   800 و  میلیارد 
فروش مذاکره ای )به مبلغ بیش از ۲ میلیارد 
و 8۳۳ میلیون ریال( و 55 پرونده استرداد )به 

مبلغ تقریبی 15 میلیارد و ۳11 میلیون ریال(
انواع  انهدام  جلسه   1۳ تعداد  برگزاری   -۳
کاالی قاچاق شامل میوه جات، لوازم آرایشی 
و بهداشتی، البسه، کیف و کفش مستعمل 

با ارزش 5 میلیارد و 800 میلیون ریال
۴- حمایت از اقشار ضعیفی که ملک وثیقه آنان 
به نفع دولت ضبط گردیده است از طریق فروش 

به وثیقه گذار و بصورت اقساط بلند مدت
5- واگذاری کاالهای مصرفی )اعم از برنج؛ 
با  ارگانها  و  ادارات  کارکنان  به   )... و  چای 

قیمت کارشناسی 
6- الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای مزایده 
اموال منقول و غیر منقول و تسهیل شرکت 

در مزایده برای عموم مردم در سراسر کشور

گزارش عملکرد تاالر بورس منطقه ای

1- افزایش ۴9 درصدی مبلغ معامالت در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل

۲- افزایش ۴  درصدی حجم معامالت در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل

کدهای  تعداد  درصدی    ۳7۳ افزایش   -۳
مدت  با  مقایسه  در  شده  افتتاح  معامالتی 

مشابه سال قبل 
۴- برگزاری حدود ۲000 نفر ساعت کالس و 
کارگاه آموزشی بازار سرمایه در تاالر بورس استان 
با  رایگان   5- برگزاری دوره های آموزشی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  همکاری 

برای سایر شهرهای استان 
6- جذب و شروع به کار یک کارگزاری جدید در 
استان جهت رفاه حال بیشتر همشهریان عزیز 

افراد  بورسی  انجام مراحل  راهنمایی و   -7
اوراق  دریافت  متقاضی  حقوقی  و  حقیقی 

خزانه اسالمی 
8- انجام حدود ۲00 خدمت حقوقی شامل 

اصالح مشخصات، صدور المثنی و ... .

سرمقاله

فرصت سازی کنیم
 نه فرصت سوزی

*هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( باز هم می گوییم که: 
»گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست؟« 
اتفاقًا اجازه بفرمایید در مثل مناقشه داخل کنم و 
بر می خورد  ما  از  به کجای هرکدام  بگویم که 
وقتی برای گرفتن حقی برای استان مان و برای 
مردمان، اهل گدایی از بودجه و اعتبارات دولتی 
و مجلسی هم باشیم؟ آن هم وقتی که  حق ما 
در بگو مگوهای سیاسی و غیرسیاسی گاهی گم  
می شود یا اشتباهی سر از جای دیگری در می 
آورد!  از مگوهای مدیران و مسؤوالن استان ها 
و شهرستان ها هم اینکه گاهی بعضی از عزیزان 
همان گدایی کردن را هم بلد نیستند، چه رسد به 
دفاع از مردم و به دهان شیِر اعتبارات رفتن برای 

گرفتن حقشان.
 اصل و اساس این است که قبل از هر سفری، طرح ها 
و پیشنهاداتی که در سفرهای قبلی مصوبه شده 
و احتمااًل به هر دلیل اجرایی نشده اند را به رخ 
آقایان بکشند و اگر جرأتی پیدا شود، به سر یکی 
دوتا از دوستانی که بی مسؤولیت ترند بکوبند و 
جواب بخواهند و از آن طرف، استاندار محترم با 
نمایندگان، نمایندگان در مجمع بین خودشان و 
با حوزه های انتخابیه شان، فرمانداران با استاندار 
انتخابیه،  های  حوزه  نمایندگان  با  و  محترم 
البته  و  یکدیگر،  با  عمرانی  و  اجرایی  معاونین 
نمایندگان مجلس  با  و  مدیران  با  ها هم  رسانه 
و نخبگان و مردم و با سایر رسانه ها هماهنگ 
شوند و مطالبات سفر را در یک راستا و به صورت 
محوری و هدفمند و با تأکید بر اجرایی شدنشان 

تدوین و ارائه نمایند.
که  دارد  آن  از  حکایت  رسیده  خبرهای  برخی   
است طرح هایی  قرار  باز  ها،  از حوزه  برخی  در 
جزو  یا  و  نیستند  اولویت  یا  که  شوند  مطالبه 
از  ما هستند،  استانی  آخر مطالبات  اولویت های 
سوی دیگر هماهنگی های بیشتر بین نمایندگان 
محترم، مجموعه های مدیریتی استان، رسانه ها 
باید  می  که  است  اصلی  ترین  ضروری  ومردم 
های  هزینه  شدن  متحمل  شود.  توجه  آن  به 
میلیاردی یک سفر و وقت گرفتن از هزاران نفر 
از شهروندان استان و بسنده کردن به افتتاح چند 
که  باشد  چیزی  آن  انتهای  نباید  پروژه،  و  طرح 

مسؤوالن و مردم می خواهند.
 من معتقدم هم مدیران و هم مسؤوالن اجرایی 
استان، به نیابت از مردم در این سفر باید حد اعالیی 
از مطالبه گری های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی 
 را، آنهم با ساز وکارهای اجرایی و ضمانت های

دور  برای  ذکاوت  و  از هوش  استفاده  با  و  قوی 
محترم  وزرای  های  قول  چرخه  در  نخوردن 
اجازه  و  نشوند  قانع  به کم  باشند،  داشته  کابینه، 
ندهند به عمد یا به سهو، برخی از مطالبات مهم 
مردم استان در محاق و پوشش مطالبات حاشیه 

ای و غیر اصلی گم شوند. 
شرایط  درك  ضرورِت  به  و  جدی  صورت  به 
که  عنوان کسی  به  و  استان  وسیاسی  اجتماعی 
با  بیشتر  استان  مسؤولین  از  بسیاری  از  حداقل 
و  عمومی  افکار  سنجش  با  و  دارد  ارتباط  مردم 
توصیه  استانی،  جامعه  فعلی  شرایط  و  روحیات 
رسانه ای می کنم که  اگر قرار است در این سفر 
چنین فرایندی اتفاق نیفتد و سفر مثل سفر قبل 
سفر  اصل  برسد،  پایان  به  خاصی  نتیجه  بدون 
انجام نشود بهتر است، چون عزیزان به هیچکدام 
از اهداف پیدا و پنهان سفر که هم ما می دانیم و 

هم خودشان، نخواهند رسید. 
ما با کمال سربلندی و افتخار ، داشته های استان 
رو خواهیم گذاشت  پیش  را  آن  و ظرفیت های 
جنوبی  خراسان  شماره ی  پروازه  مسافرین  از  و 
امید، مطالبه  به هواپیمایی دولت تدبیر و  متعلق 
ی به حق و منصفانه و اجرایی و عملیاتی خواهیم 
داشت. اگر دلسوز باشیم و مدیر، حتمًا در این سفر 

فرصت سازی خواهیم کرد، نه فرصت سوزی.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0۴9۴۳8۳1 ارسال فرمایید(

 رکود شب عید بازار لوازم خانگی

مهر- یک تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه 
رکود بازار لوازم خانگی امسال بیشتر از سال قبل 
بازار  در  خانگی  لوازم  فروش  گفت:  است،  شده 
از سال گذشته است.وی  امسال کمتر  شب عید 
خانگی  لوازم  بازار  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
روبه رو  گذشته  سال  به  نسبت  بیشتری  رکود  با 
شده که دلیل این مسئله عوامل مختلف از جمله 

کاهش قدرت خرید مردم و قاچاق کاال است.

مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم 
آماده سربازی

جام جم- سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
کاردانی،  غیرغایب  و  غایب  مشموالن  تمام 
بهمن  پایان  تا   1۳55 متولد  دیپلم  زیر  و  دیپلم 
ماه  1۳77 را برای انجام خدمت دوره ضرورت 
کرد:  اعالم  اطالعیه  در  سازمان  این  فراخواند. 
مشموالن یاد شده که برگ آماده به خدمت به 
تاریخ نوزدهم بهمن ماه سال 1۳95 دریافت کرده 
وظیفه  سازمان  که  محلی  و  در ساعت  باید  اند، 
به  مشموالن  نامه  معرفی  برگ  در  ناجا  عمومی 
مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم کرده است، 
حضور یابند. در این اطالعیه تاکید شده است که 
عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین 

شده غیبت محسوب می شود.
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۱۰ محموله کمک های مردمی خراسان جنوبی به سوریه ارسال شد

مهر- مدیرکل حوزه هنری خراسان جنوبی از ارسال ۱۰ محموله کمک های مردمی از استان به سوریه خبر داد.کریمیان اظهار کرد: 
کمک های مردمی به مدافعان حرم به همت دبیرخانه جشنواره فیلم عمار جمع آوری می شود. وی با بیان اینکه ارسال محموله های 

مردمی به سوریه از سال گذشته آغاز شده است، افزود: این امر کامال مردمی بوده و در سراسر استان نیز انجام می شود.

استانی  جشنواره  اختتامیه    - کاری  نسرین 
هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان با حضور 
هنرمندان و نفرات  برتر  در سالن بهزیستی 
امروز برگزار می شود.گفتنی است هنرمندان 
کاریکاتور،  های  رشته  در  جشنواره  این  در 
 نگارگری، نقاشی و پوستر شرکت کرده اند.
 در این جشنواره که به همت سازمان بسیج 
شود می  برگزار  جنوبی  خراسان   هنرمندان 
نفر  دو  و  کنندگان  شرکت  از  نفر   2۰ از   
آید.   می  به عمل  تجلیل  هنری  پیشکسوت 

به همین مناسبت گفتگویی با دو پیشکسوت 
هنرهای تجسمی مینیاتور و نگارگری که آثار 

زیاد ارزشی و دفاع مقدس دارند داریم:

20 نمایشگاه آثار هنری در استان
و خارج استان داشته ام

علی فرسادی متولد ۱336 بیرجند و لیسانس 
معرفی  با  او  دارد  نباتات  اصالح  و  زراعت 
نگارگری  رشته  دهد:   می  ادامه  خودش 
مذهبی با الهام از ائمه اطهار و مطالعات دینی 

و فرهنگ مذهبی ترسیم می شود.
پیشکسوت نگارگری مذهبی با بیان اینکه 2۰ 
سال در آموزش و پرورش به عنوان معلم و 
همکاری در واحد هنرهای امور تربیتی و واحد 
آموزش و  و  و کانون شهید مطهری  هنری 
پرورش فعالیت داشت ام  می افزاید:  ۱۰ سال 
پایان خدمت را هم  به عنوان معاون آموزشی 
استان و مرکز آموزش جهاد کشاورزی انجام 

وظیفه نموده ام. 
 35 داری  تاکنون  کند:  می  عنوان  فرسادی 
ادارات  مسئوالن  از  هنری  تشویقی  برگ 
و  تعاون  وزیر  معاون  و  استان  مختلف 
در  هنری  آثار  نمایشگاه   2۰ و  کشاورزی 
استان و خارج استان داشته ام و 2 مرتبه آثار 
نگارگری من در جشنواره هنرهای تجسمی 
در  مرتبه  یک  و  ایران  فجر  المللی  بین 
جشنواره نگارگری ملی ایران و یک مرتبه در 
جشنواره هنرهای اسالمی تهران و یک مرتبه 

در جشنواره ملی قران و عترت اصفهان آثارم 
پذیرفته شده است.

نفر منتخب در جشنواره
 هنرهای تجسمی تبریز

وی یادآور می شود: عضو بسیج هنرمندان و 
دارای کارت شناسایی صنایع دستی در رشته 
نقاشی ایرانی از سال ۱388 تاکنون از میراث 
فرهنگی و گردشگری استان می باشم. و در 

در  که  تجسمی  هنرهای  جشنواره  هفتمین 
تبریز برگزار شد و از هر استانی یک منتخب 

انتخاب می شد مقام اول را کسب کردم. 
فرسادی درباره آثارش با بیان اینکه  یکی از آثار 
 مینیاتوری من  بنام شهادت حضرت علی )ع(
حوزه  هماهنگی  با  عراق  کربالی  موزه  به   
هنری هدیه شده است می افزاید: همچنین 
برگزاری نمایشگاه نقش نور از آثار اورجینال 
تابستان ۱395  اثر در  با 36  نگارگری دینی 
که  شد  انجام  هنرمندان  بسیج  همکاری  با 
از  که  است  بزرگ  موفقیت  یک  تنهایی  به 
عهده کمتر هنرمند اسالمی ساخته است که 
مورد عنایت امام جمعه محترم حجت اسالم 
رضایی و جناب آقای محبی مدیرکل ارشاد  
سرهنگ  جناب  هنرمندان  بسیج  مسئول  و 
یوسفی قرار گرفت و از اساتید چون علیرضا و 

هادی آقا میری بهره مند شده ام.
هنرمند هم شهری می گوید:  در زمینه گل 
و مرغ هم آثاری تولید کرده ام و آثاری  در 
زمینه رنگ روغن با  4۰ سال فعالیت مجدانه 
سبک  در  من  نگارگری  تولیدی  آثار  دارم 

نگارگران نوین ایران است.

رهرو سبک استاد فرشچیان هستم

استاد  سبک  رهرو  دهد:  می  ادامه  وی 
بزرگ  استاد  این  آثار  از  و  هستم  فرشچیان 
ایران تاکنون 3۰ اثر را کپی کرده ام و تاکنون 
مختلف  های  رشته  در  تابلو  از ۱۰۰۰  بیش 

نقاشی انجام داده ام و مقید به سبک خاصی 
نیستم. بروی سنگ ، مخمل، بوم، دیوار و بنر 
و هرآنچه امکان داشته باشد با تکنیک های 
مسئوالن  از  وی  کنم.  می  نقاشی  مختلف 
درخواست می کند: از اساتید کشوری در رشته 
نگارگردی استفاده شود چون قدم مثیتی در 

این زمینه برداشته خواهد شد. 

جزو اولین فارغ التحصیالن 
رشته نگارگری ایرانی بودم

روستای  در   ۱34۱ متولد  حسنی  محمد 
فرهنگی  و  هنرمند  ای  خانواده  در  مهمویی 
تهران  به  ابتدایی  پایان  از  پس  شدم.  متولد 
انقالب  و  انقالب  پیروزی  زمان  تا  و  رفتم 
فرهنگی در تهران زندگی کردم در مراجعت 
با  انگلیسی  زبان  دبیر  عنوان  به  بیرجند  به 
سه  از  بعد  و  کردم  آغاز  پرورش  و  آموزش 
سال پس از باز گشایی اولین مرکز آموزش 
رشته  در  تهران(  نیاوران  )فرهنگستان  هنر 
نگارگری ایرانی )مینیاتور  و تذهیب( در سال 
64 قبول شدم و در سال ۱367 فارغ التحصیل 
این رشته شدم و جزو اولین فارغ التحصیالن 
رشته نگارگری ایرانی در ایران و بعد از انقالب 
التحصیلی فارغ  از  بعد  که  بودم.   فرهنگی 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  طریق  از   
مامور به خدمت در این اداره در بیرجند شدم. 

تاکنون 15 نمایشگاه انفرادی
و گروهی داشته ام

پیشکسوت نگارگری ایرانی عنوان می کند:  
آزاد آغاز  با دانشگاه  را  ام  همزمان همکاری 
صنایع  رشته  گذران  پایه  از  یکی  و  کردم 
دستی گرایش فرش در این دانشگاه بودم و 
به عنوان استاد طراحی همکاری ام را شروع 
کردم  و همزمان با همه مدارس غیرانتفاعی 
و ارگانهای سیاسی - فرهنگی همکاری ادامه 
انفرادی  از ۱5 نمایشگاه  تاکنون بیش  دادم. 
و گروهی در موزه هنرهای معاصر تهران - 
فرهنگسرای نیاوران تهران، دانشگاه تهران، 

مشهد بجنورد و بیرجند داشته ام.
اساتیدی  وجود  از  شود:  می  یادآور  حسنی 
مهرگان،  مجید  استاد  همچون  هنرمندی 
استاد غالمحسین نامی، استاد منوچهر معتبر 
، استاد داریوش شریف آبادی و همچنین از 
وجود اساتیدی همچون محمد باقر آقا میری  

محمد علی زاویه بهره مند گردیدم.
وی خاطر نشان می کند: هم اکنون به عنوان 
هنرهای  انجمن  مسئول  و  هنری  ارزیاب 
بیرجند  هنرمندان  بسیج  کانون  تجسمی 

مشغول به خدمت هستم و همزمان فعالیتم 
را با اداره کل میراث فرهنگی ادامه می دهم.

هنرمند نشانه 
معنویت هنری هر شهر است

وی از استاندار و مسئوالن درخواست می کند: 
ساختمانی در اختیار هنرمندان قرار بگیرد و 
شاخص ترین افراد هنرمند که انتخاب شورای 
مصلحت هنری باشد برگزیده شوند و برای 

خالق  از  شهری  المان  و  اجرایی  کارهای 
ترین هنرمندان استفاده شود زیرا که هنرمند  

نشانه معنویت هنری شهر ماست.
 وی همچنین بیان می کند: مدیران کل چرا 
هنرمندان  از  و جلسات  ها  در همایش  فقط 
هنرمند  که  دهند  اجازه  کنند  می  استفاده 
مسئوالن  با  مستقیم  بطور  بار  یک  خودش 
درد  و  کنند  صحبت  شهردار  و  استاندار  و 
دل  از  روبی  غبار  آیین  بگویند  را  دلهایشان 
هنرمند  یک  هرماه  و  باشیم  داشته  هنرمند 

پیشکسوت معرفی شود. 
وی خاطر نشان می کند:  برخی از هنرمندان 
استان ما نه تنها در استان بلکه در کشور و 
سرشناس  و  معروف  کشور  خارج  حتی 
هنرمند  یک  است  این  من  سوال   هستند 
که قدرت اندیشه و اجرایی دارد باید دغدغه 
مالی داشته باشد؟ چرا برای مالقات با یک 
فرصت  تا  بماند  منتظر  مدتها  باید  مسئول 

مالقات به او داده شود. 
حسنی دارای سوابق و آثار بسیار درخشانی 
:  عضو  از  عبارتند  آنها  مهمترین  که  است 
سال  از  خراسان  تجسمی  هنرهای  انجمن 
۱367 ،  دارنده گواهینامه درجه یک طراحی 
فرش و قالی از شرکت سهامی فرش ایران 
۱367 ،  عضو شورای برنام ریزی، سرفصل 
تفصیلی دروس رشته صنایع دستی دانشگاه 
استادی  کد  دارنده    ،  ۱372 بیرجند  آزاد 
۱۱3۰3 طراحی پایه یک و دو صنایع دستی 
عضو   ، بیرجند  آزاد  دانشگاه  فرش  گرایش 

کمیسیون زیباسازی و فضی سبز شهرداری 
فرهنگی  کمیسیون  عضو   ،  ۱387 بیرجند 
و  کارشناسی    ،  ۱367 بیرجند  شهرداری 
نام ندای شرق  امور فرهنگی هفته  مسئول 
شرکت  مسئول   ،  ۱388 جنوی  خراسان 
جهت  این  در  که  شرق  ققنوس  مبتکران  
فرش  رشته  در  کارآفرینی  و  اشتغال  زمینه 
برای بیش از 2۰۰۰ نفر مطالعه شده است.  
سعدی،  بوستان  از  کتاب  سه  جلد  ،طراحی 
 ، طاهر  بابا  اشعار  دیوان  خیام،  رباعیات 

و  شرکت   7۰۰ از  بیش  لوگوی  طراحی 
سیاسی،  ارگانها  اقتصادی،  بنگاههای 
المللی  بین  های  همایش  هنری،  فرهنگی، 
و کارخانه های بزرگ خراسان جنوبی مانند 
کاشی نیلوفر ،  طراحی آرم ستاد نماز جمعه 
لوگوی  و  آرم   3 طراحی    ،  ۱373 مشهد 
افغانستان  کشور  برای  سیاسی   - فرهنگی 
شهر  الغدیر  میدان  در  غدیر  المان  طرح    ،
ولی  علی  المان  طراح   ، زیرکوه  آباد  حاجی 
ورودی  پارک  طراحی    ، شهر  آرین  ا... 
شهر اسفدن ،  طراحی آبنما  و فضای سبز 
پارک کویر در بیرجند ،  طراحی  و مجری 
واحدهای  رشد  مرکز  غرفه  دکوراسیون 
بزرگ  مصلی  محل  در  بیرجند  فناوری 
تهران ، طراحی صحنه و مجری دکوراسیون 
روستاهای  و  شهر  شورای  بزرگ  همایش 
مجری  و  صحن  طراح   ، جنوبی  خراسان 
دکوراسیون سومین جشنواره فرش دستباف 
خراسان جنوبی از اردیبهشت 89 ،  طراحی 
مسکن  های  تعاونی  دکوراسیون  مجری  و 
، طراح طرح تندیس جشنواره طالی سرخ 
جشنواره  تندیس  طراحی   ، قاین  )زعفران( 
نمونه  مدیران  از  تقدیر  رجایی جهت  شهید 
  ، جنوبی  خراسان  استانداری  توسط  استان 
طراحی درب های ورودی و المان سردرب 
بیرجند  جنبی  خراسان  فناری  و  علم  پارک 
شرح  این  در  که  دیگری  موارد  و   89 مهر 

حال نمی گنجد.
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آوا. از  و تشکر  آقای ریس جمهور  سالم خدمت 
من جوانی هستم 3۱ساله مستأجر با 2 فرزند پدر 
افتاده دارم و هیچ پشتیبان مالی  از کار  پیر  مادر 
کوچک  آرایشگاه  یک  من  سرمایه  تمام  ندارم 
است باروزی 2۰هزار تومان کارکرد . نه بیمه ای 
نه منزلی نه مغازه ای نه ماشینی دارم که بتوانم 
پشتیبانی باشم برای فرزندانم.همان گونه که پدرم 

نتوانست پشتیبان من باشد.
9۱۰ ... 787
امکانات  با  که  چهکند  ازدهیاری  باتشکر  سالم 

اندک دراین ایام خدمات خوبی داد
9۱5 ... 846
سالم واقعا از شهرداری بیرجند تشکر میکنم که 
تمام برف های خیابان ها را با گریدر جمع و شن 
و نمک پاشیدن .  فقط اگه صالح هست یه سر 
جلوی بیمارستان تامین اجتماعی خیابان پاسداران 
بزنید. اوج خدمت و تحول را مشاهده می کنید.  در 
ضمن برای سر سره بازی همشهریان میتونن بچه 

ها رو ببرن اونجا.
9۱5 ... 9۱5 
به  نباشید  خسته  و  عزیز  آوای  خدمت  سالم 
اهالی شمال  از  کارگران سخت کوش شهرداری 
شهرم خیابان نرجس به دلیل داشتن ساختمانهای 
قبل  دارم  تقاضا  زده  یخ  کال  شدن  وسایه  بلند 
ازاینکه برای کسی چه پیاده چه سواره اتفاقی بیفتد 

یک سری به این خیابان بزنند وفکری بکنند
935 ... 52۰

شهرداری محترم فکری به حال یخبندان موجود 
ساله  هر  مگر   . بکند  مسکونی  های  مجتمع  در 
عوارض دریافت نمی کنید. حتما میفرمایید داخل 
مجتمع ها مشمول خدمات دهی نمیشوند. اگر این 

طور است عوارض برای چه دریافت میکنید؟؟
9۱5 ... 488

مردم فریبی از این بیشتر مگر می شود که همه جا 
در بوق و کرنا کنند که بازپرداخت وام های زیر صد 
میلیون تا پایان اسفند باعث بخشش سود و تأخیر 
می شود ولی به هر بانکی مراجعه کنیم اصأل خبر 
ندار ند . یا شاید در بیرجند این طوری است . یا شاید 
 وام های خاص یا افراد خاص مشمول می شوند

 لطفأ بانک ها  اطالع رسانی کنند.
9۱5 ... 639

خوابگاه دبیرستان ... بیرجند ،فرزندان را صبحانه 
ماست میدهد از نظرپزشکی مضر وفرزندان را آزار 
، نمره و  . مربیان به فرزندان فرهنگیان  میدهند 
امتیاز ، افزایش داده و توجهی به دیگر اقشار ندارند
9۱5 ... 9۱4
سالم آوا جان از سرمایخ زدیم ولی کسی به داد ما 
نمی رسه شما را خدا اگر یک ساعت گاز خونتان قطع 
بشه چه می کنید آهای کارمند شهرداری یا شرکت 
 گاز اگر این متن را دیدید شما را جون بچه هات
 ببرید به مسئولش بدین گناه این چندخانوار که 
ساکن اریبهشت ده پشت سیم خاردارها قدمت چند 
ساله داره چیه گاز نداریم شما را خدا اقدام کنید خدا 

. خیرتان دهد ممنون
9۱5 ... 259

و  گسترده  ازخدمات  استانی  هم  یک  عنوان  به 
فراوان جناب حاج آقای گرایلی درمجموعه اوقاف 
استان که موجب تحول گسترده در موضوع وقت 
میکنم. تشکر  صمیمانه  گردید  جنوبی  خراسان 

امیدوارم هرجا باشند موفق و موید باشند.
9۱5 ... 2۱2

پرسنل  تمام  خدمت  نباشید  خسته  و  قوت  خدا 
زحمت کش نیروی انتظامی علی الخصوص اپراتور 
های ۱۱۰، در شب برفی و سرد یخبندان که هیچ 
نرسیدن و  دادمان  به  امدادی  از یگان های  یک 
جواب ما رو ندادن این اپراتورهای۱۱۰ بودن که 

قوت قلب ما شدند.دست مریضاد
9۱5 ... ۰54

واقعا در مدیریت بحران ، بحران جدی وجود دارد 
و این اولین دفعه نیست که این اتفاقات می افتد به 
نظر در دستگاه مسوول و متولی بحران در استان 

باید تجدید نظر جدیدصورت گیرد 
9۱۰ ... ۰39

ولیعصر  بیمارستان  در  دیروز  را  استاندار  آقای 
کنم  صحبت  ایشان  با  جا  همان  خواستم  دیدم 
روزنامه  طریق  از  حاال  نشد  فراهم  امکانش  ولی 
آوا به ایشان می گویم که جناب آقای پرویزی به 
دلیل کسالت های مختلف بارها سر و کارم به این 
بیمارستان افتاده است . مدیران این بیمارستان واقعا 
سخت کوشند و پرسنل زحمت کشی دارد امکانات 
هم به جز مقداری جزئی که کم است اما خوب 
است فقط بزرگترین تنگنای این بیمارستان کمبود 
نیروی انسانی است دردی که تمام مراکز بهداشتی 
رئیس  کار  آن  و حل  برند  می  رنج  آن  از  استان 
بیمارستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیست 
 و فقط و فقط همت شما و نمایندگان را می طلبد
بیمار  یا 2  مراقب ۱  باید  پرستاری که  کنید  باور 
باشد وقتی مسئولیت ۱۰ بیمار را بخواهد بر دوش 
انسانی رخ می دهد و  بکشد مطمئنا هم خطای 
کمبودها  این  تمام  با  هم  باز  ولی  نارضایتی  هم 
در بخش ها فعالیت روان است ولی در اورژانس 
این بیمارستان واقعا پاسخگویی از توان نیروهای 
مردم  اگر  استاندار  آقای   . است  خارج  آنجا  کم 
از دالیلش  برای درمان به مشهد می روند یکی 
رسیدگی  و  آنجا  انسانی  نیروی  استاندارهای 
  . دارد  شما  همت  به  نیاز  این  که  است  بیشتر 
لطفا برای رسیدن مراکز درمانی استان به حداقل 
نمائید  انسانی کشور تالش  نیروی  استانداردهای 
. روز  بیماران پشت سرتان خواهد بود  که دعای 
پرستار را هم به تمامی پرستاران تبریک می گویم . 
ارسال به تلگرام آوا
 سالم و عرض خداقوت ، آقای مسوول که می آید
اجرایی  عملیات  و  باش  آماده  از  دوربین  جلو   
سخن می گوید، کاش بیش از این افکار عمومی 
شهروندان را به بازی نگیرد و قدری ناتوانی ها را 

ببیند و اصالح کند نه ...
9۱5 ... 843

با آنکه بارش برف از اوایل جمعه شروع شده بود ولی 
 حتی خیابانهای اصلی بیرجند مثل جلوی بیمارستان
ولیعصر اون هم ساعت 8 صبح خیابان مثل آینه 
بود.مدیریت بحرانی که جلوی چند سانت برف کم 

بیاورد .اگه زلزله بیاد چطور میخاد مدیریت کند 
933 ... 787

 از کارگران پر تالش و زحمت کش شهرداری که 
دیشب تا نیمه های شب و با وجود سرما از کار 
دست نکشیده و به بازگشایی معابر مشغول بودند 

کمال تشکر را دارم. ساکن خیابان توحید
933 ... 7۰7

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی

عطف به مطلب مندرج در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی به شماره 37۰8 مورخ 95/۱۱/9 به اطالع 
شهر  سطح  در  نوری  کافوی  تعدادی  رساند  می 
بیرجند نصب و کابل کشی انجام شده به گونه ای 
که کلیه درخواست های متقاضیان محترم اجابت 
گردد هم اکنون عملیات راه اندازی و آماده سازی 
برای واگذاری در دست اقدام است که ان شاءاهلل 

به زودی اطالع رسانی می گردد.

در اختتامیه جشنواره استانی هنرهای تجسمی بسیج در بیرجند انجام می شود ؛

تجلیل از دو پیشکسوت هنری استان
علی فرسادی: نفر اول در رشته نگارگری در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی تبریز شدم

محمد حسنی: برای کارهای اجرایی و المان شهری از خالقانه ترین هنرمندان استفاده شود

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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مزایده شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند           تاریخ انتشار: 95/11/18

بدینوسیله شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند در نظر دارد: به استناد مجوز 
مجمع عمومی مورخ 92/04/17 و مصوبه مورخ 95/11/02 هیئت مدیره نسبت به فروش 
یک دستگاه دیگ بخار مستعمل به ظرفیت حرارتی 600.000 - ساخت شرکت حرارتی 
مسعود - با تجهیزات مربوطه اقدام نماید. از متقاضیان درخواست می شود تا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه 95/11/20 برای بازدید از دستگاه مورد بحث و دریافت مدارک مزایده با شماره 
09155632397 )آقای بهدانی(تماس حاصل فرمایند. ضمناً هزینه های کارشناسی، چاپ 
آگهی و غیره تماماً بر عهده خریدار خواهد بود و همچنین فروشنده در رد یا قبول یک یا تمام 

هیئت مدیره پیشنهادات مختار می باشد.

دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل مسافر برون شهری 
شهرستان بیرجند         تاریخ انتشار : 95/11/18

مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه 1395/12/10 ساعت 9 صبح به آدرس بیرجند 
خیابان رجایی - بین رجایی 18 و 20 مسجد امام حسن عسکری )علیه السالم( تشکیل می گردد. از کلیه 
رانندگان حمل و نقل مسافر برون شهری واجد شرایط و شاغل در صنف مربوط که درخواست عضویت تکمیل 
نموده اند، دعوت می شود در جلسه شخصاً شرکت نمایند. همچنین از کلیه رانندگانی که تمایل به عضویت در  
هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت 
ملی و یک قطعه عکس 4*3 حداکثر تا تاریخ 1395/11/30 به آدرس بیرجند - بلوار مسافر - جنب ترمینال 

شرکت غزال تحویل نمایند.
دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه انجمن- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه 

سال و بازرسان انجمن به مدت یک سال 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
 شرکت تعاونی مصرف پرسنل ناجا بیرجند    تاریخ انتشار: 95/11/18

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مصرف پرسنل ناجا 
بیرجند روز سه شنبه 95/12/3 ساعت 10 صبح در محل شرکت )پاسداران 14( 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل 

در این مجمع حضور بهم رسانند و یا نماینده خود را معرفی نمایند.
دستور جلسه:

هیئت مدیره اتخاذ تصمیم درباره انتخاب هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به محکومیت محکوم علیه حسین حشمتی نیا در پرونده 93/1100 به پرداخت مبلغ 810.287.431 ریال بابت اصل خواسته و غیره 

و در پرونده اجرایی به شماره 92/920 به پرداخت مبلغ 895.690.113 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها خانم محبوبه دره کی و 
پرداخت مبلغ 54.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1839 فرعی از 17 فرعی از 249 اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در خیابان توحید - نبش توحید 10- پالک 96 و 98 که حسب نظریه هیئت کارشناسی متراژ عرصه 300 مترمربع که پس از رعایت 
پخی مساحت موجود زمین 298/42 متر مربع و زیربنای اعیانی احداثی در زیر زمین 190/95 و همکف و طبقات اول و دوم و سوم و خرپشته جمعاً 
667/41 مترمربع و کاربری ملک تجاری - مسکونی و طبقه زیر زمین و پارکینگ و طبقه همکف و طبق یک کاربری تجاری و طبقات دوم و سوم و 
چهارم مسکونی موقعیت ملک دو نبش که ارزش ششدانگ مبلغ 23.299.125.000 ریال کارشناسی شده است. ضمناً از ششدانگ پالک فوق به میزان 
دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ به موجب سند رهنی به نام تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( انتقال گردیده است و همچنین 72 سهم از 300 سهم از 
پالک فوق به موجب رای قطعی رفع توقیف به عمل آمده است. لذا تشریفات مزایده نسبت به کسر دو پنجم دانگ مشاع و 72 سهم در روز سه شنبه 
تاریخ 1395/12/03 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش 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 فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه خانم مهدیه سبزه بین به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت 
المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت شش هزار و نود و هفت سهم مشاع از دوازده هزار و نود 

و هفت سهم عرصه و اعیان پالک 237 فرعی از شماره 1832- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت 
 نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 114825 صفحه 230 دفتر امالک جلد 689 به نام مهدیه 
سبزه بین ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند 
مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

بنگاه قالب بتن
 تـوکــل

خرید و  فروش  انواع قالب بتن داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 

    32313600  -  09151615069 جلیلی
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بِِهشتِه بِه َسرَزنِشتِه نِمیَرِزه: اشاره به اینکه هیچ پاداشی ارزش این را ندارد که بعداً منت یا سرزنشی را بخاطرش بشنویم.

 آسیای لٌم لٌم ِچه ُجو بَِشه ِچه َگنُدم: اشاره به افراد بیکاره و بیخیال است که هیچ پیش آمدی برایشان تفاوتی نمی کند.

کجا هستید ؟!

روزی  اند  آورده  آکا- 
شتر  ماده  یک  میان 
و  گفت  فرزندش  و 
زیر  شرح  به  گویی 
بچه  گرفت:  صورت 
چند  جون  »مادر  شتر: 

تا سوال برام پیش آمده است. آیا می تونم ازت 
بپرسم؟«. شتر مادر: »حتما عزیزم. چیزی ناراحتت 
کرده است؟«. بچه شتر: »چرا ما کوهان داریم؟«. 
صحرا  حیوانات  ما  پسرم.  »خوب  مادر:  شتر 
هستیم. در کوهان آب و غذا ذخیره می کنیم 
تا در صحرا که چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام 
بیاوریم.«. بچه شتر: »چرا پاهای ما دراز و کف 
برای  »پسرم،  مادر:  شتر  است؟«.  گرد  ما  پای 
پا  و  نوع دست  این  داشتن  در صحرا  رفتن  راه 
ضروری است.«. بچه شتر: »چرا مژه های بلند و 
ضخیم داریم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید 
من را می گیرد.«. شتر مادر: »پسرم، این مژه های 
بلند و ضخیم یک نوع پوشش حفاظتی است 
که چشم ها ما را در مقابل باد و شن های بیابان 
محافظت می کنند.«. بچه شتر: »فهمیدم. پس 
کوهان برای ذخیره کردن آب است برای زمانی 
که ما در بیابان هستیم. پاهایمان برای راه رفتن 
در بیابان است و مژه هایمان هم برای محافظت 
بیابان  شن های  و  باد  برابر  در  چشمهایمان 
است.«بچه شتر: »فقط یک سوال دیگر دارم.« 
. شتر مادر: »بپرس عزیزم.«. بچه شتر: »پس ما 

در این باغ وحش چه می کنیم؟«. 
نتیجه: مهارت ها، علوم، توانایی ها و تجارب 
فقط زمانی مثمرثمر است که شما در جایگاه 
واقعی و درست خود باشید. پس همیشه از 

خود بپرسید االن کجا هستید ؟!

یادداشت طنز

گلچین روزگار عجب ... !

*فرانک باباپور 

برخالف  متاسفانه 
آن حرفی که از سر 
می گویند  تعارف 
روزگار  گلچین 
خوش  عجب 
و  است  سلیقه 
باید  حرف ها،  این 
شتری  مرگ  که  کنم  عرض  خدمت تان 
و  می خوابد  کسی  هر  خانه  در  که  است 
پنبه  خوابش  در  که  هست  هم  ممکن 
دانه ها را گهی لف لف خورد گه دانه دانه. 
ندارد. کاری  هم  کسی  ابروی  و  چشم  به 

خودکشی،  اخبار  روزها  این  متاسفانه  اما 
ثابت  اخبار  آن هم خودکشی جوان ها جزء 
ما  تعجب  است،  شده  خبری  کانال های 
کشور  یک  که  ایران  در  که  است  این  از 
نفت خیز و در عین حال مرگ خیز است، 
آمدن هر چه  فراهم  زیادی جهت  راه های 
چنانچه  و  دارد  وجود  مهم  این  زودتر 
ببرد،  را  شما  روزگار  گلچین  خواستید 
کنید  پرت  ُپلی  از  را  خودتان  نیست  الزم 
مترو  مسافر  کلی  چشم  جلوی  یا  پایین 
و  شلوغی  به  فرستادن  لعنت  حال  در  که 
را  خودتان  هستند،  شنبه  صبح  و  ترافیک 
فقط  شوید.  کتلت  و  ریل  روی  کنید  پرت 
طبق  و  مو  به  مو  را  زیر  امور  کافی ست 

دهید: انجام  برنامه 
نیم  به  بنوشید.  شیر  لیوان  سه  روزی   *
و  سالم  شیر  پاکت  روی  چربی  درصد 
نکنید،  توجه  هم  چربی  کم  و  پاستوریزه 
درصد  و  پالم  روغن  از  است  مملو  که  چرا 
طوری  باالست.  هم  سرطان زایی اش 
کف  بریزید  شیر  قاشق  دو  می توانید  که 

بزنید. نیمرو  و  ماهیتابه 
به دکتر مراجعه  اگر مریض شدید حتما   *
نکنید  مادرتان گوش  به حرف  اصال  کنید. 
ممکن  چون  بخورید،  نعنا  عرق  گفته  که 
خوب  استامینوفن  و  نعنا  عرق  با  است 
خوردن  از  بعد  ندارد  امکان  ولی  شوید، 
بعضی داروها سالم به خانه برگردید. حتی 
باشید.  داشته  هم  جزئی  درد  سر  یک  اگر 
بنابراین خیلی زود می شود همان حکایت 
عجب  روزگار  گلچین  و  بودید  خوبی  آدم 

خوش سلیقه است و ... .

سرما چگونه به اقتصاد ملی کمک می کند؟

سوشیانس شجاعی فرد- شاید شما هم می پنداشتید که 
سرما، جزو خسارت و خسران و سیل و برف و کوران و 
قطع برق چیزی ندارد! اما خود غلط بود آنچه می پنداشتید 
و باز هم مانند همیشه در غفلت و ناآگاهی به سر می برید!

زحمتکش  بسیار  رانندگان  کاسب هوای سرد،  نخستین 
تاکسی هستند که تا قطره ای باران بزند، تا دانه ای برف 
بیاید، تا دو درجه هوا سرد شود، فقط دربست سوار می کنند 
است  آدم کش ممکن  این سرمای  در  و خب شما هم 
مریض شوید و مجبورید کرایه  هزارتومنی را ١٠ هزارتومان 
بدهید و اینگونه به اقتصاد رانندگان تاکسی کمک کنید ! 
در سرمایی مانند آنچه این چند روز درکشور شاهد بودیم، 
عید باتری سازها هم هست! مراجعات مکرر باتری هایی که 
بر اثر سرما خوابیده، باعث رونق کار باتری سازها می شود! 
همین طوری  که  باشد  خوابیده  هم  ماشینی  یک  باتری 
این   ! تمساح خودرو  به  بزنید  زنگ  باید   ! نمی شود  بیدار 
جرثقیل های نیسان آبی که تا کاپوت خودرو را باال می زنید، 
آب شیشه شور را نگاه کنید، صدای قژ قژ زنجیر جرثقیلشان 
می آید و خودرو را به دندان می کشند و می کشند ! فصل 
سرما اگر همینطور با  بارش برف همراه باشد، بیشترین 

منفعت اقتصادی را این شرکت های اینترنتی می کنند که 
هی به شما حجم و گیگابایت اضافه فرو می کنند، از بس 
که یا دارید عکس و فیلم از برف نو آپلود می کنید ! یا 
 ! را می بینید و الیک می کنید  نو دوستانتان  برف  دارید 
سرما همچنین به اقتصاد کافه ها هم کمک می کند و در 
این سرمای همچنان آ دم کش، مگر می شود داخل کافه 

نروید و یک فنجان قهوه نخورید و از پنجره آمدن برف را 
نبینید ؟! اگر چنین نکنید، چگونه با وجدانتان روبه رو خواهید 
شد ؟! سرما، فصل رونق بازار هم هست ! گردش مالی 
لباس گرم فروشی ها یکهو باال می رود و همچنین صنف 
هر  است!  دکانشان عروسی  در  که  بخاری فروش ها هم 
بخاری گازی و برقی را  به اجبار می کنند در سبد خرید 

شما ! درمواقع بحرانی، برف باعث رونق کار برنامه سازهای 
بخش های خبری صداوسیما می شود که بیایند روی آنتن 
و غافلگیر شوند و از صحنه های مختلف مردم و برف 
گزارش دهند ! گردش مالی ساخت این برنامه ها و تبلیغات 
می کنند،  مصرف  مردم  که  اعصابی  قرص  و  وسطش 
مرزهای اقتصاد کشور را جابه جا می کند و به سادگی نباید 
از آن گذشت ! همچنین هیجان دختران و پسران برای 
ساختن آدم برفی و آپلودکردن ٨ استوری، ٤ عکس و ٥ 
لباس  و  رونق فروش هویچ  باعث  اینستاگرام،  به  فیلم 
دسته دو در بازار می شود که خود بخشی از رونق بخشی 
به رونق  ! سوز سرما همچنین  اقتصاد ماست  به  سرما 
سینماهای کشور هم کمک می کند! خب در این سرما 
جوانانی هستند که مکان ندارند )مکان گرم و فرهنگی( 
که بهترین و ارزان ترین مکان برای آنها، سینماست ! دو قران 
پول بلیت می دهید و بدین سان به اقتصاد کشور خودتان هم 
کمک می کنید! حاال دیگر اشاره نمی کنم که یک بوران بزند 
قیمت زنجیر چرخ چند  درصد باال می رود و قیمت لبو 
به سقف می چسبد و قیمت باقالی دیگر چیست؟ قیمت 
باقالی هم باالتر از قیمت نفت می رود ! و خالصه نگم ! 

 یخ نامه !

الهی به سرمای پر سوز برف

به ُکرسی نشینان در حال حرف

به بارندگی های عهِد، قدیم

به آن سال باران و باد ونسیم

به باران چون سیل درکوچه ها

به آن ناودانان، غرق صدا 

به گرمِی، پیران در آفتاب

که چوب عصاشان چو بالشت خواب

به پاهای خسته به ِگرد تنور

که گویی رسیدند، از راه دور

به سقف سیاهی که ازفرط دود

به دیزی و آنچه درآن هست و بود

به آش گندمی های در صبح دم

در آورده است از عزا هر شکم

به کامی که شلغم کند آرزو

به لب های سرخابِی، هر لَبو

به بیکارِی، رعیت و کارگر

که شد تیر سرما بر او، کارگر

به پالتو بدوشان ُچُپق، به دست

که از بوی آن قافیه گشته مست

به آن میشکاران، درکوهسار

   َیالن نَََمد پوش آن روزگار

به شال و کاله و به بند و بساط

به یخ بستن شیرهای حیاط

به آن شب نشینان بی ُمدعا

که هستند  لبریز ِمهر و صفا

به پا درد پیِر زنی در اتاق

و آن قلیه های لذیذ، اجاق

به لبافی گاله، درفصل سرد

به آن سرفه های بَِد پیِر مرد

به دلگرمی لحظه های تموز

به شبهای یلدا ،به هنگام و روز

به بی وشتی این زمستان سرد

به آه دل بچه با، دوِر گرد

زمین را به باِرش ببخشا حیات

که از خشکسالی نماید نِجات

* ابوالحسن صادقی

کاریکاتور  عکس از: مریم عبداللهیقاب عکس شیوه درست راه رفتن بر روی سطح یخ زده و برفی :طاهر شبانی

داده نما 

١. برای راه رفتن روی یخ، مرکز 
قرار  پای جلو  را روی  بدن  ثقل 

دهید. )مانند پنگوئن ها(
عادی،  رفتن  راه  حالت  در   .2
بین خود  را  بدن  ما وزن  پاهای 
تقسیم می کنند و وقتی به همین 
وزن  برویم،  راه  یخ  روی  شکل 
بدن با زاویه غیر عمود روی هر 

کدام از پاها اعمال می شود.

ی
رادا احمد

نیازمندان را دریابیم ...

  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 

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

پیتــزا

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

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

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

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

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

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

 پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 
 09303107002
09155614880

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950275 محکوم علیه آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز محکوم است به پرداخت مبلغ 568/612/667 

ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له سید غالمرضا آذرکار و پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به دادنامه 
اعسار محکوم علیه محکوم است به پرداخت اقساط یکصد میلیون ریال ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت دادنامه و مبلغ 70/000/000 ریال پس از چهار ماه از تاریخ 

قطعیت رای اعسار و با تعرفه اموال ذیل که به مبلغ 120/300/000 ریال کارشناسی شده است.
ارزش به ریالمشخصاتنام دستگاهردیف
موتور پمپ 1

آب
موتور پمپ 2 اینچ نو و آکبند با موتور تک سیلندر روبین )Robin( و واتر پمپ کوشین )Koshin( - سوخت 

مصرفی )نفت و بنزین( ساخت کشور ژاپن )6 دستگاه( ارزش هر دستگاه 8/800/000 ریال
52/800/000

موتور پمپ 2
آب

موتور پمپ 3 اینچ نو و آکبند با موتور تک سیلندر روبین )Robin( و واتر پمپ کوشین )Koshin(  – سوخت  مصرفی 
)نفت و بنزین( ساخت کشور ژاپن )5 دستگاه( ارزش هر دستگاه 10/500/000 ریال

52/500/000

شیلنگ هیدرولیک 8/7 اینچ )قطر mm 22( مارک BDM ، نوع En854r6 با فشار bar 24 )100 متر( شیلنگ3
15/000/000ارزش هر متر 150/000 ریال

120/300/000جمع: صد و بیست میلیون و سیصد هزار ریال

 که از طریق مزایده در روز دوشنبه 95/12/02 از  ساعت 9 الی 10 صبح 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 اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950750 محکوم علیه علی ثابتی محکوم است به پرداخت مبلغ 1.102.882.942 ریال بابت اصل 
خواسته و غیره در حق محکوم له محمد رضا یوسف نژاد و در پرونده اجرایی به شماره 951002 محکوم علیه فوق محکوم است به پرداخت 

مبلغ 675.050.441 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مرتضی بهدانی و پرداخت مبلغ 82.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 3051 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سجادشهر - سجادشهر 23 - پالک 8 که حدود 
اربعه ملک شماالً به طول 12 متر به معبر سجاد 23 و شرقاً به طول 25 متر به پالک مجاور و جنوباً به طول 12 متر به پالک مجاور و غرباً به طول 25 
متر به پالک مجاور که مساحت عرصه 300 مترمربع و مساحت اعیان 48 مترمربع زیر زمین + 199 مترمربع همکف + 90 مترمربع طبقه اول جمعاً 
متراژ 337 مترمربع توضیح اینکه ملک دارای پایانکار به شماره 34280 به تاریخ 1377/12/10 از شهرداری بیرجند می باشد و امتیازات شامل انشعاب 
گاز+ انشعاب برق تکفاز 25 آمپر + امتیاز آب یک دوم اینچ که به مبلغ 3.338.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه 
تاریخ 1395/12/02 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

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6  09155632009- 32340188 مدیریت : فدائی
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فن بیان تان را اینطوری تقویت کنید

دوشنبه * 18  بهمن  1395 * شماره 3716

آیه روز  

فرارسیدن قیامت در )بر اهل( آسمانها و زمین، سنگین و دشوار و گران است، فرا نرسد شما را مگر به 
يکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد. اعراف آيه 187

حدیث روز  

هر گاه ديدى كه مؤمن خاموش و با وقار است به او نزديك شو زيرا كه او كلمات حکمت آمیز گويد.
حضرت محمد )ص(

هر دولت و مکنت كه قضا می بخشد  
در وهم نیايد كه چرا می بخشد 

بخشنده نه از كیسه ى ما می بخشد  
ملك آن خداست تا كرا می بخشد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تمرین های افزایش تمرکز 

زمانبندى خاصی براى انجام اين تمرين ها پیشنهاد 
نمی شود، چون اگر به شما گفته شود كه بايد در 
مدت يك هفته تمرينی را تکمیل كنید و به آن 
مسلط شويد و شما از عهده اين كار بر نیايید، ممکن 
است ناامید شويد و يا گاهی ممکن است براى به 
پايان رساندن تمرين در زمان تعیین شده، آن را بطور 
كامل و صحیح انجام ندهید. بخاطر بسپاريد كه گاه 
روزها، هفته ها و حتی ماهها تمرين مستمر الزم 

است تا به اين مهارت ها مسلط شويد.
در  را  آن  از  صفحه  يك  كنید،  انتخاب  را  كتابی 
نظر گرفته و تعداد كلمات موجود در هر پاراگراف 
را بشماريد. يك بار ديگر اين كار را تکرار كنید تا 
داده  انجام  درست  را  شمارش  كه  شويد  مطمئن 
پاراگراف شروع كنید و  با يك  ابتداى كار  ايد. در 
هنگامیکه اين تمرين براى شما آسان تر شد، تمام 
كلمات يك صفحه را بشماريد. شمارش را به طور 

ذهنی و با حركات چشم هايتان انجام دهید.
در ذهن خود از يك تا صد را بر عکس بشماريد.

در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمريد و 
كم كنید. ) -100 97 - 94  -(

يك كلمه و يا يك طرح ساده را انتخاب كنید و آن را 
به مدت 5 دقیقه در ذهن خود تکرار كنید. هنگامیکه 
توانستید بهتر و آسان تر تمركز كنید. سعی كنید اين 
كار را براى مدت 10 دقیقه انجام دهید و بدون آنکه 

تمركز حواس خود را از دست بدهید.
يك میوه مثال يك سیب را برداريد و از همه طرف به 
آن نگاه كنید. تمام حواس خود را بر روى آن متمركز 

كنید و به چیز ديگرى غیر از آن سیب فکر نکنید.

پیر شی نوبتی نشی

پیرمرد  يك  به  رو  صندلیم  مترو  داخل  روز  يه 
»جوان  گفت:  و  كرد  دعا  حقم  در  دادم.  نورانی 
 دعا می كنم پیر شی اما هیچ وقت نوبتی نشی.«

سوال كردم: »حاجی نوبتی ديگه چیه؟«
قدرت  و  شدى  افتاده  كار  از  كه  »فردا  گفت: 
بین  نداشتی،  رو  روزانه ات  عادى  كارهاى  انجام 
بچه هات به خاطر نگهداريت دعوا نشه كه امروز 

نوبت من نیست و نوبت تو هست.«
از خداوند درخواست دارم كه به تمامی ما انسان ها 
عمر با عزت عطا كند و هیچ كدوم ما هیچ وقت 

نوبتی و محتاج نشیم!

اهمیت  ارتباطات  به  كسب  وكار  مديران 
ارتباطات  می خواهید  اگر  می دهند.  زيادى 
آنچه  بر  تسلط  كنید،  برقرار  مؤثرى 
آن،  بیان  چگونگی  و  بگويید  است  الزم 

فاكتورهاى مهمی هستند.
كردن  برقرار  ارتباط  در  كه  افرادى  راز 
رساندن  به  همه چیز  چیست؟  دارند،  مهارت 
ياد  مقاله  اين  ادامه ى  در  است.  مربوط  پیام 
می گیريم چگونه فن بیان مان را تقويت كنیم 
و واضح تر صحبت كنیم. مديران كسب وكار 
اگر  می دهند.  زيادى  اهمیت  ارتباطات  به 
كنید،  برقرار  مؤثرى  ارتباطات  می خواهید 
تسلط بر آنچه الزم است بگويید و چگونگی 
مهمی هستند. هرچند  فاكتورهاى  آن،  بیان 
يکی از عناصر ارتباط كالمی معموال اهمیت 
بیش ترى دارد، شیوه ى صحبت كردن. در اين 

زمینه به شما كمك می كند.
كار  َسر  و   افرادى  با  به حال  تا  ما  همه ى   
دل خراش،  خیلی  صداى شان  كه  داشته ايم 
نازک يا مصنوعی بوده است. صحبت كردن 
پیام  كه  است  ناخوشآيند  آنقدر  افراد  بعضی 

گوينده را كامال خراب می كند. شما در چند 
و  بیان  حالت  لحن،  كیفیت،  می توانید  قدم 
صداى تان را بهتر كنید. فقط به دانستن چند 
از  داريد.  نیاز  آنها  تمرين  و  ساده  فوت و فن 
توانايی  تا صداى تان،  كنید  استفاده  فرصت 
متنی  به  تعهدتان  و  افراد  كردن  متقاعد 
يعنی  اين  كنید.  تقويت  را  می خوانید  كه 
كسب وكار و میزان رضايت مشترى هاى تان 
به  بیشتر  را  شما  خدمات  و  می يابد  ارتقا 

ديگران توصیه می كنند.
۱. شمرده صحبت کنید

می كنید،  كه صحبت  سرعتی  و  هر صدا  با 
»وضوح« كلید موفقیت تان است. شنونده بايد 
قادر باشد تمام كلمات را بشنود، بنابراين هر 
عبارت مبهمی می تواند اين وضوح را از بین 
ببرد. درست صحبت كردن را با تلفظ و اداى 
شوارتز،  ِكیتی  كنید.  تمرين  كلمات  صحیح 
مدير شركت دورام، در كارگاهی كه با موضوع 
در  براى كسب وكار  مهارت سخنرانی  بهبود 
نکته ى  به  شد،  برگزار  شمالی  كالیفرنیاى 
از كارهايی  اشاره كرده است: »يکی  مهمی 

كه می توانید انجام دهید تا وضوح كالم تان را 
بیشتر كنید، كم كردن سرعت است.«

يا درباره ى آنچه  افراد وقتی نگران هستند   
سريع  دارند  تمايل  دارند،  ترديد  می گويند 
صحبت كنند. همچنین او می گويد: »شمرده 
از  را  شنونده  فهم  نه تنها  كردن  صحبت 
صحبت هاى شما تقويت می كند، بلکه باعث 

می شود مطمئن و آرام به نظر برسید.«
 معیارى خوب وجود دارد تا كیفیِت سرعت 
ارزيابی كنید، فرض كنید كه  صحبت تان را 
شماره  تلفنی را می خوانید، فردى كه گوشش 
كند.  يادداشت  را  آن  بتواند  بايد  با شماست، 
براى تمرين سرعِت گفتار، رشته ى بلندى از 
آنها  كار  اين  انجام  حین  و  بخوانید  را  اعداد 
براى  تکنیك  اين  كنید.  يادداشت  در هوا  را 

رسیدن به ضرب آهنگی عالی است.
۲. با اعتمادبه نفس صحبت کنید
»اِاِ، سالم به همگی، اسم من، اِاِ، امینه.«

اين  ادامه ى  به  كسی  بگويم  بايد  متأسفانه 
نشان  مثال  اين  نمی كند.  گوش  سخنرانی 
اعتمادبه نفس  نداشتن  چگونه  كه  می دهد 

به  مخصوصا  می زند،  لطمه  همه چیز  به 
می زنید،  كه  حرفی  كنید  صداى تان.احساس 
متعلق به خودتان است. با تمام اعتمادبه نفسی 
كه در دنیا وجود دارد، صحبت كنید. فرض 
كنید می خواهید با كاراته بازى، تعدادى بلوک 
محکم را بشکنید. اندكی ترديد باعث می شود 

به جاى بلوک ها دست هاى شما بشکنند.
۳. منظورتان را به درستی بیان کنید

موقع  اعتمادبه نفس  مورد  در  قبل  نکته ى 
به  مربوط  نکته  اين  و  بود  كردن  صحبت 
موضوع  به  توجه  با  كردن  صحبت  لحِن 
صحبت  اشتیاق  با  وقتی  است.  بحث  مورد 
می كنید، مردم تفاوت را حس می كنند. شايد 
نامحسوس  و كمی  لطیف  بسیار  نکته ،  اين 
متن تان  در  وقتی  حقیقت  در  اما  باشد 
و  قابل قبول تر  صداى تان  شود،  طنین انداز 

متقاعد كننده تر به نظر خواهد رسید.
۴. خودپرستی را کنار بگذارید

زندگی  در  “بايد  می گويد:  تايسون  مايك 
زندگی  نباشید،  فروتن  اگر  باشید،  فروتن 
اين  تقويت  می كند.”براى  فروتن  را  شما 

احاطه  افرادى  با  را  خودتان  می توانید  مورد 
از  می توانید  هستند.  شما  از  بهتر  كه  كنید 
هم جوارى با آنها درس هاى زيادى ياد بگیريد 
كه از روش هاى ديگر، آموختن اين درس ها 
امکان پذير نیست و مهارت تان را ارتقا دهید. 
در كالس ها و كارگاه هايی شركت كنید كه از 
افرادى تشکیل شده است كه در حرفه شان 
از شما بهتر هستند. به تجربیات شان گوش 
به  قطعا  اما  باشد  است سخت  كنید، ممکن 

بهتر شدن تان كمك می كند.
 ۵. با صدای تان با مالیمت رفتار کنید

برخالف يك نوازنده ى گیتار، پیانو يا طبل، 
شما  كار  ابزار  سخنران،  يك  عنوان  به 
نوازنده هاى  چطور  ببینید  است.  بدن تان 
نگهدارى  موسیقی شان  آالت  از  حرفه اى 
آن  از  تمیز،  را  آن  باوسواس  می كنند. 
تعمیر  را  شکسته اش  قطعات  محافظت، 
نگه دارى  آن  از  راحتی  و  خوب  جاى  در  و 
رفتار  كارتان  ابزار  با  چطور  می كنند.شما 
می كنید؟ براى نگه دارى، مراقبت و حفاظت 

از طراوتش چه كارهايی انجام می دهید؟

عارفانه روز

تمام اعمالی كه انجام می دهیم، حتی
 اگر ذره اى و مثقالی باشد، به خودمان 

باز می گردد و بازتابش آنها 
را در زندگی خواهیم ديد.

می توان در ظرف دو سال يك كارخانه
 ذوب آهن ساخت، ولی براى تربیت

 يك مدير براى اين صنعت بايد بیست 
سال وقت صرف كرد.  جواهر لعل نهرو

تو در مورد خود هر فکرى داشته باشی، همان 
درست است و نتیجه همان خواهد بود.

اگر بگويی ناتوانم، ناتوان می شوى و اگر 
بگويی قدرتمندم ، قدرتمند خواهی شد.

زيبايی چنان پرشکوه و مقدس است 
كه هرجا به وجود آيد هر قدر در طول
 قرون و اعصار دستهايی ملل وحشی 

به انهدام آن بکوشند باز آثار آن پابرجا می ماند.

                        

افقی: 1- مقروض بودن به كسي 
 -2 تمدن  فلز   - نويس  پیش   -
بخش و قسمت - برگ ها - دروغ، 
بهتان  3- صراحی كوچك، شیشه 
كوچك - پديد آوردن - ستاره و 
كوكب 4- پیاله - پسوند شباهت 
نفس   -5 وطن  مادر   - ناامید   -
خسته - دفتري كه اثرات معامالت 
مالي يك موسسه را نشان مي دهد 
منفي  عالمت   - صريح  حرف   -
درخت   - مار  شبیه  چیز  هر   -6
دان  مركب   - گنجشك  زبان 
بلیغ  انگلیسي -  7- حرف فقدان 
از  و شیوا - درآمد خالص حاصله 
كار 8- اشك چشم - از شهرهاي 
آنچه   -9 فالني   - گیالن  استان 
مجلس   - مي ماند  باقي  كسي  از 
با شکوه  و  بلند  عمارت   - ترحیم 
مخاطب  ضمیر   - خرگوش   -10
- آزاد و رها 11- دهان - زيستن - 
كتاب معروف  »رساله درباره اصل 
جمعیت« را بدون نام نويسنده در 
چاي   - كرد  منتشر   1798 سال 
يوناني  فوتبال  تیم  انگلیسي 12- 
»يك«   - زيمبابوه  پول  واحد   -
 -13 فروش  و  خريد   - عامیانه 
سرها - آرزوها - میوه گرمسیري 
14- قبل - ذوب شد - گرز آهنین 

15- هزار كیلو گرم - گرو گذار - از 
انواع موسسات مالي

پیشنهاد  و  تنظیم   -1 عمودی: 
براي  مالي  طرح هاي  اجراي 
بازرگاني  موسسه  آينده  عملیات 
محافظ   -2 انگلیسي  فرش   -
در - اگر، ولی - زير و تحت 3- 
جوانمرد - به تعداد زياد -  سعی، 
تصديق   - منحني   -4 تالش 
روسي - هیچگاه 5- مادر تازي - 
فرستاده ازكشوري به كشور ديگر 
بريده  انگیزه زندگي - گام دم   -
6- فارسي زبان - زن گندمگون - 
ابله و بي عقل 7- بیهوده - داراي 
روحي نامتعادل - زيبا و خوشايند 

8- از ادات استثنا - درس عبرت 
آموز 9- زنجیره - خار پشت بزرگ 
تیرانداز - پدر تركي 10- سرزمین 
رنگ   -11 نقطه   - حکومت   -
درخت  - محصول  ترانه   - سپید 
- باال پوش مردانه 12- به اندازه 
- بي حركت - نیك 13- مقابل 
در  مدار  كوچك  بسته   - خاص 
زيادي  تعداد  شامل  كه  كامپیوتر 
ايستاده    - است  منطقي  عناصر 
14- از ابزار نواختن تار - آن طرف 
- خدمت و غمخواري و محافظت 
15- منسوب به سهام- از اركان 
بانك ها و موسسات و شركت ها 

و ادارات می باشد.
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ارهزهمطافترضح1
ایواربوریرما2
ذذردامراکبار3
رومارددتیمرا4
بقعشهوکنفوبم5
ایتیراطقرهوگ6
یسجرنننستتیا7
جانایکزمرقنه8
اوهزاردتایبف9
نانسمنرتنرار10
شرایرگمتسنفد11
رکسومزنکیداو12
یربنانانماتس13
یارسنانیعفای14
نارقابهوکهتشر15

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

کار خوب اتفاقی نیست

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

در
ل 

وی
تح

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

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

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

09159634038 -09155642959

32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

فرواگشه کاظمی ص
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066

09151638890

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

فروش فوری طبقه همکف آپارتمان 
دو طبقه با متراژ 135 متر واقع در 
معلم 60 ، سه خواب ، فول امکانات 
همراه با سند آزاد  متری: 1.650 

میلیون     09152077097

به تعدادی بازاریاب درسطح
 استان خراسان جنوبی نیازمندیم.
09152016208-32258273

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09153613243 - شریفی

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

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری
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هفته ششم رقابت های لیگ فوتسال استان پیگیری شد

هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ دسته اول استان خراسان 
جنوبی با انجام سه بازی پیگیری شد.در فردوس جدال صدر 
نشینی  صدر  حفظ  باعث  1بر1  مساوی  نتیجه  با  نشینان 
مجموعه اموزشی مفید فردوس شد. در جنگ میانه جدول در 
طبس تیم مرکز آموزش محمد رسول ا... بیرجند توانست در 
جدالی دیدنی تیم شرکت حمل و نقل طالی کویر را با نتیجه 
4بر 2 شکست داد.ودر قاین تیم خانه کارگر طبس توانست با 
نتیجه 4 بر1 تیم شهید صحتی پهنایی را از پیش رو بردارد.
با  فردوس  مفید  اموزشی  مجموعه  تیم  ششم  هفته  پایان  در 
دانشگاه علمی  تیم های  و  دارد  قرار  13امتیاز در صدر گروه 
ا... بیرجند در  کاربردی بشرویه و مرکز اموزش محمد رسول 

مکان های بعدی قرار دارند.

ورزشکاران استان با 3 مدال طال و یک گردن آویز برنز
 بر سکوی نخست تیمی رقابت ها ایستادند

بازی های  قهرمانی  مسابقات  ورزشی  و  فرهنگی  جشنواره 
فجر  مبارک  دهه  نکوداشت  کشور  شمال شرق  محلی  و  بومی 
با شعار»ورزش آری - اعتیاد هرگز« از 14 تا 16 بهمن ماه در 
روستای ارکان شهرستان بجنورد خراسان شمالی برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی 
و محلی خراسان جنوبی، چاجی افزود: در این رویداد فرهنگی 
اجتماعی 170 ورزشکار از استان های خراسان جنوبی، گلستان، 
رشته های  در  شمالی  خراسان  و  سمنان  رضوی،  خراسان 
طناب کشی  و  دال پالن  هفت سنگ،  محلی  و  بومی  ورزش های 
به رقابت پرداختند.دبیر  با یکدیگر  برای کسب مدال قهرمانی 
خراسان  محلی  و  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیئت 
هفت سنگ  رشته  قهرمانی  مسابقات  در  شد:  یادآور  جنوبی 
قهستان  »نقش آوران  تیم  رقابت ها  از  دوره  این  آقایان  بخش 
زاده، جواد جنگی،  دهقان  روح  ا...  از  متشکل  استان  قاینات« 
حسین نصیرپور، محمدقاسمی، علی کوهنورد با گردن آویز طال 
بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد، خراسان رضوی نایب قهرمان 

شد و خراسان شمالی در جایگاه سوم قرار گرفت.

مراسم اختتامیه مسابقات والیبال جام فجر
 بانوان بیرجند برگزار شد

والیبال  مسابقات  اختتامیه  مراسم  محلی  مسوولین  حضور  با 
بانوان گرامیداشت دهه مبارک فجر در بیرجند برگزار گردید.به 
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند 
اختتامیه مسابقات والیبال بانوان گرامیداشت سی و هشتمین 
طلوع فجر انقالب و یادبود پیش کسوت والیبال بانواُن مرحوم 

طوبی پسندیده در سالن عفاف بیرجند برگزار گردید.

یک دمنوش برای مقابله با کم خونی

کم  درمان  خدمت  در  لیموترش  و  گزنه 
خونی است.اگر خواص فوق العاده این دو 
قرار گیرد، یک  کنار هم  در  غذایی  ماده 
درمان طبیعی برای مقابله با کم خونی به 
دست می آید. برای تهیه این دمنوش ضد 
کم خونی الزم است که یک لیتر آب را 
بجوشانید. به محض اینکه آب جوش آمد 

زیر شعله را خاموش کنید و گزنه را به آن 
اضافه کنید. در ظرف را بگذارید و اجازه 
دهید به مدت 5 دقیقه دم بکشد.توصیه 
می شود که این نوشیدنی را در طول روز 
از وعده های غذایی میل کنید.  و خارج 
این نوشیدنی را به مدت 15 روز مصرف 

کنید تا میزان آهن بدنتان باال برود. 

مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان

ها  اکسیدان  آنتی  برای  منابع  بهترین 
علفی  گیاهان  و  ها  سبزی  و  ها  میوه 
داروئی(  و  قامت  کوتاه  سبز  )گیاهان 
شامل:  آنها  خوب  موارد  برخی  هستند. 
ذغال اخته، تمشک، سیب، کلم بروکلی، 
قرمز،  لوبیا  مانند  حبوبات  اسنفاج،  کلم، 
چای  سیاه،  چای  سبز،  چای  بادمجان، 

رنگ  وجود  تلخمعموال  شکالت  و  سفید 
در گیاه نشانگر حضور یک آنتی اکسیدان 
اینجا  خاص در آن است. نکته اصلی در 
خرید  هنگام  است.  ها  میوه  این  تنوع 
و  ها  میوه  از  زیادی  تعداد  کنید  سعی 
تهیه  مختلف  های  رنگ  با  را  سبزیجات 

کنید و در برنامه خود داشته باشید. 

برای تقویت حافظه چه بخوریم

چه  می خوریم  که  غذایی  می دانید  آیا 
ما  حافظه ی  و  مغز  عملکرد  با  ارتباطی 
همیشه  غذایی،  رژیم  بحث  در  دارد؟ 
حواس ما متمرکز بر تأثیر غذا روی اندام 
و ظاهرمان است؛ در حالی که دانشمندان 
هر روز بیشتر به اهمیت رژیم غذایی در 
عملکرد مغز و حافظه پی می برند. تغذیه 

برای  به ویژه  و  ما  حافظه ی  و  مغز  برای 
از  بیشتر  خیلی  خاکستری،  سلول های 
است.1- مهم  می کنید  فکر  که  آنچه 
بروکلی 4-  کلم  آووکادو 2- چغندر 3- 
کرفس 5- روغن نارگیل 6- شکالت تلخ 
7- زرده تخم مرغ 8- روغن زیتون خام 

10-گیاهان سبز 11- ماهی سالمون

خواص بی مانند زعفران را بشناسید 

مسکن،   غذا،  هضم کننده  زعفران 
 ، خونساز   ، اعصاب  محرک  ادرارآور، 
کلسترول  و  چربی  فشار،  کاهش دهنده 
ضدسرفه،  آور،  اشتها  آرامبخش،  خون، 
پیشگیری  اسپاسم،  ضد  ضدتشنج، 
سرطان،  و  قلبی  بیماری های  از  کننده 
برونشیت ،  بهبود  حافظه،   تقویت کننده 

پوستی،  بیماری های  آسم،  بیماری 
ادراری،  عفونت  چشم،  بیماری های 
یرقان، تصفیه  کننده کبد، رفع نفخ شکم 
و درمان کم خونی  و تسکین معده درد 
خواص  دارای  زعفران  می شود.  استفاده 
را  زعفران  که  و  است  افسردگی  ضد 

فرح بخش و خنده آور می دانستند.

غدد فوق کلیوی بر باالی هر دو کلیه جای 
گرفته اند و هورمون هایی را ترشح میکنند 
که سیستم ایمنی، سوخت و ساز، و دیگر 
عملکردهای مهم را تنظیم می کنند. یکی 
از این هورمون ها کورتیزول است که انرژی 
کافی برای مقابله با استرس یا ترس را به 
در  گریز  یا  غریزه جنگ  از  بخشی  عنوان 
فشار  اگر  دهد.اما  می  قرار  انسان  اختیار 

وضعیت  نیابد  کاهش  استرس  از  ناشی 
چگونه خواهد بود؟ استرس طوالنی مدت 
کلیوی  فوق  غدد  خستگی  به  تواند  می 
منجر شود و این شرایط عملکرد کمتر از 
حد انتظار آنها را به همراه خواهد داشت. 
این به معنای ترشح هورمون های کمتر، از 
جمله آلدوسترون، است که سطوح مایعات 
و الکترولیت ها را در بدن تنظیم می کند. 

می  کاهش  آلدوسترون  ترشح  که  زمانی 
یابد، سطوح الکترولیت افت می کند، و شما 
دچار کم آبی می شوید. افزون بر این، کم 
آب شدن بدن می تواند سطوح کورتیزول 
سطوح  که  شرایطی  در  دهد.  افزایش  را 
افزایش یافته هورمون کورتیزول لزوما چیز 
صورت  به  بدن  که  هنگامی  نیست،  بدی 
جسمانی به مکانیسم جنگ یا گریز پاسخ 

می  آفرین  مشکل  مساله  این  دهد،  نمی 
شود. به بیان دیگر، اگر سطوح کورتیزول 
افزایش یابد، و اقدامی در راستای کاهش 
استرس صورت نگیرد، همه چیز روی هم 
انباشته شده و می تواند به مجموعه ای از 
مشکالت مانند افسردگی و بیماری روانی 
چرخه  یک  در  شما  اساسا،  شود.  منجر 

استرس و تشنگی گرفتار می شوید.

چرا نوشیدن آب به کاهش استرس کمک می کند؟

روش هایی آسان برای رشد ناخن ها 

توانند  می  سالم  و  مرتب  هایی  ناخن 
های  دست  زیبایی  در  کلیدی  نقشی 
انسان دارد1-دور نگه داشتن ناخن ها از 
آب 2- سوهان زدن ناخن ها 3- مصرف 
داشتن  نگه  دور   -4 بیوتین  های  مکمل 
رسیدگی   -5 شیمیایی  مواد  از  ها  ناخن 
به کوتیکول ها 6- استراحت به الک ها 

سالم  غذایی  رژیم  یک  کردن  دنبال   -7
8- انجام درمان های خانگی 9- کوتاه نگه 
داشتن ناخن ها 10- مراجعه به پزشک: 
بدون  ناخن های شما شکننده است  اگر 
میزان تالش  این که چه  نظر گرفتن  در 
برای ترمیم و تقویت آنها کرده اید، به یک 

پزشک متخصص مراجعه کنید.

برق دستبند بر دستان سارق حرفه ای قطعات خودرو   

ای  حرفه  سارق  دستگیری  از  درمیان  انتظامی  فرمانده 
قطعات خودرو  و کشف 7 فقره  سرقت خبر داد. سرهنگ 
محمود زال بیگی اظهار داشت :با وقوع سرقت های متعدد 
در درمیان،دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که با اشراف اطالعاتی یکی از سارقان سابق دار که 
به تازگی از زندان آزاد شده بود شناسایی و تحت تعقیب 
قرار گرفت . وی گفت : متهم 23 ساله در عملیات پلیسی 
منسجم در حالی که قصد فروش مال مسروقه را داشت 
دستگیر و در بازجویی  پلیسی به 7 فقره سرقت اقرار کرد 

که با دستور مقام قضایی روانه زندان شد . 

زندان؛ آخر قصۀ »نایب سلطان«

قاسمی- فرمانده انتظامی استان در گفت وگو با خبرنگار روزنامۀ آوا، از شناسایی و انهدام باند مخوف 
تبهکارِ معروف به »نایب سلطان« خبر داد و گفت: این باند جرایم زیادی را در بیرجند مرتکب شده بود.
سردار مجید شجاع با بیان اینکه باند مذکور کامالً حرفه ای بود، اضافه کرد: با انجام 2 ماه کار اطالعاتی 
شبانه روزی، فعالیت و محل های تردد اعضاء باند، کنترل و مشخص شد و در طی عملیات ضربتی 
پلیس دستگیر شدند.وی با اشاره به اینکه 5 نفر از اعضای باند دستگیر شده اند، تصریح کرد: 4 نفر آنان 
مرد و یک نفر زن هستند و به مراجع قضایی ارجاع و روانۀ زندان شدند. به گفتۀ فرمانده انتظامی استان 
این افراد با خالفکارانی از سایر استان ها و شهرستان ها در ارتباط بودند و انواع مواد مخدر صنعتی را 
به بیرجند منتقل می کردند. وی در ادامه افزود که 2 خودرو، مقادیری مواد مخدر صنعتی، 67 قطعه 
انواع ابزار و اجناس سرقتی، 17 گوشی موبایل و انواع و اقسام لوازم ممنوعه از اعضای این باند کشف 
شد.وی گفت: بعد از بررسی ، در طی فراخوان مردمی اقالم سرقتی به مردم بازگشت داده خواهد شد. 

نجات پیرمرد 60 ساله پس از تالش 3 ساعته اورژانس115 و مردم

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گفت:دیروز 
صبح  تماسی با اورژانس 115 سربیشه گرفته شد و تکنسین های اورژانس جهت 
امداد رسانی به پیرمرد 60 ساله ای که دچار تنگی نفس شدید شده بود  به روستای 
کالته کرمانی اعزام شدند.وی افزود : پیرمرد 60 ساله که سابقه مشکالت تنفسی 
داشته به دلیل بارش شدید برف و مسدود شدن جاده امکان مراجعه به مرکز درمانی 
نداشته و پس از تشدید تنگی نفس با اورژانس تماس گرفته بود.وی گفت : به دلیل 
صعب العبور و برفی بودن مسیر آمبوالنس کمک دار اورژانس به این ماموریت اعزام 
که در نزدیکی روستا آمبوالنس در برف گرفتار و امکان پیمودن ادامه مسیر نبود 
،پس از اطالع اهالی روستا  به یاری اورژانس شتافته و پس از ماموریت 3 ساعته 

سخت پیرمرد 60 ساله به بیمارستان علی بن ابی طالب سربیشه منتقل شد.
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09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

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  

ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

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

شیشــــه اتومبیــل بنی اســدی 
داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
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افزیش پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند

صدا و سیما- پرواز تهران - بیرجند و بالعکس روز جمعه، به پرواز های فرودگاه بین المللی بیرجند افزوده شد. مدیر کل فرودگاه 
گفت: با پیگیری مسئوالن و موافقت سازمان افزیش پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجندهواپیمایی کشوری، این پرواز، از 22 بهمن 

دوشنبه* 18  بهمن 1395 * شماره 3716توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود و طبق برنامه اعالم شده تا پایان برنامه زمستانی ادامه دارد.
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 
وقف مثلث آرمان ،عقیده و فرهنگ
 را مصور می کند

ظهر  عبادی  علیرضا  سید  آیت ا...  خزاعی-  
مدیرکل   معارفه  و  تودیع  مراسم  در  دیروز 
قدیم وجدیداوقاف و امور خیریه، با بیان اینکه 

شده  مشخص  وقف  جایگاه  اسالمی  فقه  در 
نامه  وقف  خواندن  از  کرد:افراد  عنوان  است، 
ها میزان عقیده ،آرمان و فرهنگ مردم را می 
خیریه  امور  اقسام  و  انواع  لذا  بفهمند  توانند 
خورد  می  چشم  به  ها  نامه  وقف  در  که  ای 
حاکی از نوعی فرهنگ است. نماینده ولی فقیه 
از  بعد  اینکه  بر  تأکید  با  جنوبی  خراسان  در 
جایگاه  به  هنوز  وقف  اسالمی  انقالب  پیروزی 
زیادی  فاصله  و  است  نگشته  باز  خود  اصلی 
امحای  برای  که  سیستمی  داشت:  بیان  دارد، 
این  و  شود  منقلب  باید  است  آمده  موقوفات 
امید  چشم  کرد:  اعالم  است.وی  بر  زمان  امر 
ما به نیروهای متدینی است که از نظر دیانت، 
کارآمدی و تعهد بتوانند آنچه که باید در زمینه 
وقف محقق شود را صورت دهند.عقب ماندگی 
مقام  قائم  وظایف  تفکیک  عدم  معلول  اوقاف 
این مراسم   نیزدر  امور خیریه  اوقاف و  سازمان 
از عقب ماندگی های حوزه  بسیاری  مطرح کرد: 
وظایف  تفکیک  و  ارتباط  عدم  دلیل  به  اوقاف 
برطرف  حال  در  مسائل  این  امروزه  که  بوده 
را  اوقاف  اهداف   شدن است.عابد،از مهم ترین 
افزود:  و  دانست  واقفان  نیات  امینانه  اجرای 
از  سامانه  قالب  در  واقفان  نیات  امینانه  اجرای 
در  که  است  اوقاف  سازمان  ارزشمند  کارهای 
می گیرد.عابد  صورت  کشور  استان های  تمام 
هماهنگی،  تعامل،  را  اوقاف  برنامه های  مبنای 
اسالمی  انقالب  ارزش های  حفظ  و  وحدت، 
خراسان  در  همچنین  کرد:  تصریح  و  دانست 
که  چرا  شود  رعایت  مؤلفه ها  این  باید  جنوبی 
است. ما  دست  در  مردم  امانت های  موقوفات 

به  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  مقام  قائم 
خیریه  امور  و  اوقاف  جدید  مدیرکل  معرفی 
از  هاشمی  منصور  گفت:  و  پرداخت  استان 
در  که  است  مقدس  دفاع  دوران  جانبازان 
داشته   زیادی  موفقیت  وقف  نیک  عمل  عرصه 
است و توانسته طی سال های مدیریت خود در 

انجام دهد. هرمزگان کاهای شایسته ای 

افتتاح چهار طرح تولیدی استان/
ایجاد اشتغال برای ۳ هزار نفر

مهر-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
از افتتاح کارخانه سیمان باقران در سال جاری 
در هر فصل یک  آینده  و گفت: سال  داد  خبر 
شد.  خواهد  افتتاح  استان  تولیدی  بزرگ  طرح 
شهرکی در همایش حمایت از کاالی ایرانی با 
تکیه بر اقتصاد مقاومتی بیان کرد: دولت برای 
استان  اقتصادی  از مشکالت حوزه  رفت  برون 
است.شهرکی  داده  انجام  ای  شایسته  اقدامات 
در  تولیدی  واحد   ۳۰۰ از  بیش  اینکه  بیان  با 
رو  به  رو  نقدیندگی  کمبود  مشکالت  با  استان 
در  اقتصادی  رونق  طرح  اجرای  افزود:  بودند، 
ادامه  اجرایی شد.وی  این مشکل  رفع  راستای 
زمینه  ها  طرح  این  افتتاح  با  همچنین  داد:  
استان  در  نیرو  هزار  سه  از  بیش  برای  اشتغال 

فراهم می شود.

عالیات  ستادعتبات  رئیس  قدردانی 
خراسان جنوبی از شرکت کویرتایر

خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس 
راستای  در  کویرتایر  شرکت  اهتمام  از  جنوبی 
در  حسینی  اربعین  زائران  به  رسانی  خدمات 
لوح  در  جوینده  کرد.آقای  قدردانی  کاظمین 
در  که  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل  به  تقدیر 
شد.آورده  اعطاء  کارخانه  این  نمازگزاران  جمع 
تسهیـل  در  مؤثرتان  مشارکت  سپاسگزار  است: 
بیت  اهل  دوستدار  ها  میلیون  حضورعارفانه 

کسب  از  هستیم.وی  )ع(  طهارت  و  عصمت 
برتر خراسان جنوبی در خدمات رسانی به  رتبه 
زائران اباعبدا.. الحسین )ع( خبر داد و گفت: این 
در  را  عالیات  عتبات  بازسازی  اول  رتبه  استان 
کارنامه دارد.مدیرعامل شرکت کویرتایر هم در 
این مراسم با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت 
اربعین  تاریخی  راهپیمایی  در  ستاد  این  گرفته 
در  شایستـه  خدمات  این  واقعًا  گفت:  حسینی 
تاریخ معاصر بی نظیر بوده و خود عنایتـی است 
که از سـوی اباعبدا.. الحسین )ع( به ما رسیده 
است. سیدمحمد حسین زینلی کسب رتبه های 
کشوری بازسازی و خدمات رسانی به زائران را 
به مدیریت عتبات عالیات استان تبریک گفت.

پولمان را نمی دهند اما جایی دیگر سرمایه گذاری می کنند

       بهره برداری از سه بیمارستان با حضور رئیس جمهور

زنان را عالوه بر نقش همسری و مادری، به اشتغال خانگی ترغیب می کنیم

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
خار چشم بیگانگان هستند

اینکه  بر  تاکید  با  فقیه  ولی  نماینده  شبستان- 
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  و  ویژه  یگان 
ایران خار چشم بیگانگان و بیگان پرستان هستند، 
جهات  در  کارآمد  نیروهای  ویژه  یگان  گفت: 
مختلف هستند.حجت االسالم سید علیرضا عبادی 
در دیدار با فرماندهان یگان ویژه نیروی انتظامی 
استان اظهار کرد: یگان ویژه نیروهای کارآمد در 
جهات مختلف هستند.وی با تاکید بر اینکه یگان 
ایران  اسالمی  نیروهای مسلح جمهوری  و  ویژه 
هستند،  پرستان  بیگان  و  بیگانگان  چشم  خار 
و  ناموس  و  مردم  از  حمایت  وظیفه  شما  افزود: 
انقالب و دین را بر عهده دارید و مسئله دفاع از 
دین و ناموس حق مسلمی برای هر مردمی است.

افزایش مصرف گاز طبیعي
 در استان خراسان جنوبی 

ثبت  از  استان  گاز  شرکت  عامل  غالمی-مدیر 
مصرف 7  میلیون متر مکعبی گاز در 48 ساعت 
 گذشته در استان خراسان جنوبی خبر داد.فرشید دشتی
نعمت  این  مصرف  در  جویی  صرفه  بر ضرورت   
به  توجه  کرد:با  اظهار  و  کرد  تاکید  خدادادی 
طی  دما  چشمگیر  کاهش  و  الهی  نعمت  ریزش 
روزهای اخیر و افزایش مصرف گاز، از مشترکین 
شبکه  پایداری  جهت  رود  می  انتظار  استانی  هم 
صرفه  طبیعی  گاز  مصرف  در  گازرسانی  های 
و  جویی  صرفه  اینکه  بیان  با  نمایند.وی  جویی 
مصرف  عدم  معنای  به  کردن  مصرف  درست 
توانند می  عزیز  کرد:مشترکان  تصریح   نیست 
 با رعایت برخی موارد ساده میزان مصرف گاز خود 

را تا حد زیادی کاهش دهند.

افتتاح نمایشگاه کتاب فجر
درمرکز آموزش 04 امام رضا)ع(

دادرس مقدم-همزمان با دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی ، نمایشگاه کتاب فجردر مرکز آموزش  ۰4 
امام رضا)ع(نزاجا ویژه جوانان وعالقه مندان به کتاب 
افتتاح گردید.این نمایشگاه به همت فرهنگی روابط 

عمومی این مرکز ودعوت از ناشران کتابهای انقالبی 
به مدت یک هفته با ارائه بیش از 2۰۰۰ جلد جهت 
عالقه مندان آماده ارائه خدمت میباشد. ضمنا این 
سومین سال متوالی است که نمایشگاه کتاب در ایام 
دهه فجرجهت کارکنان پایور و وظیفه دایر می گردد.

 
4۹ درصد دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند بومی هستند

دانشگاه  آموزشی  معاون  عابدی  مالیی-فرشید 
دانشجو  پذیرش  کرد:  بیان  بیرجند  پزشکی  علوم 
برای رشته دستیاری پزشک خانواده از اردیبهشت 
با  داشت.عابدی  خواهیم  استان  در  را  آینده  سال 
اشاره به تحصیل ۱2 دانشجوی دکتری تخصصی 
داد: ۱۶۵  ادامه  بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
دانشجوی   8۶8 ارشد،  کارشناسی  دانشجوی 
دکتری عمومی پزشکی و دندان پزشکی، هزار و 
۶۵2 دانشجوی کارشناسی پیوسته، ۳۱۶ دانشجوی 
کاردانی و ۱۱ دانشجوی MPH در این دانشگاه 
درصد   4۹ اینکه  بیان  با  می کنند.وی  تحصیل 
بومی  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان 
در  گزینی  بومی  بیشترین  کرد:  تصریح  هستند، 
پزشکی،  فوریت های  عمومی،  پزشکی  رشته های 
بهداشت دهان و مبارزه با بیماری ها بوده است.وی 
با اشاره به وجود 2۳۱ عضو هیئت علمی در دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: تعداد دانشیار به 
استاد به کل اعضای هیئت علمی 2۰ درصد است.
از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
افتتاح چهار میلیارد و 2۶۰ میلیون تومان پروژه در 

حوزه آموزشی دانشگاه تا پایان ماه خبر داد.
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حضور دانشگاه بیرجند در اولین نمایشگاه 
دستاوردهای مدیریت سبز

غالمی-دانشگاه بیرجند با ایجاد غرفه در اولین 
نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات 
در  فناوری  و  علم  پارک های  و  عالی  آموزش 
نمایشگاه  نمود.اولین  شرکت  سبز  مدیریت  حوزه 
دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی 
در حوزه مدیریت سبز با حضور حدود ۳۰ دانشگاه 
منتخب در ایام دهه فجر در محل سالن سازمان 

برنامه و بودجه کشور برپا شده است.

افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع 
دستی در سرایان

دادرس مقدم-در پنجمین روز از ایام دهه مبارک 
فجر نمایشگاه و فروشگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع 
دستی با حضور مسئوالن سرایان افتتاح شد.عرب 
اظهارکرد:  فرهنگی  میراث  نمایندگی  مسئول 
اقتصاد مقاومتی موتور محرک جامعه است که می 

تواند سبب پیشرفت وتوسعه کشور شود.

انتقاد و گالیه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سازمان های بیمه؛

مشاور امور بانوان سازمان صنعت و معدن: 

مالیی-صبح دیروز جلسه  هیئت رئیسه 
موضوع  با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آخرین  و  گر  بیمه  های  سازمان  از  طلب 
اقدامات نظام طرح تحول سالمت در سالن 
کنفرانس دانشگاه برگزار شد.دهقان معاون 
کرد:  عنوان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان 
تحول  نظام  فعالیت  مهمترین  درمان  حوزه 
سالمت است.وی با بیان اینکه دراین طرح 
بیمه  دیگر  و  ۳درصد  روستایی   دفترچه  با 
بیمارپرداخت می کند  را  ها ۶درصد هزینه 
،افزود:تمامی خدمات به بیماران بستری به 
نباید  بیمار  بیمارستان است و همراه  عهده 
برای خرید دارو  یالوازم خارج شود.به گفته 
این  از  ۳48نفر  و  ۳42هزار  تاکنون  دهقان 
خدمات استفاده کرده اند.وی از راه اندازی 
 ، فردوس  در شهرستان های  ویژه  کلینک 
قاین ، طبس و بیرجند در آینده نزدیک خبر 

داد وبیان کرد:امسال مجوز جذب ۶4نیروی 
تخصصی را از وزارت بهداشت گرفتیم که 

در ۱۱بیمارستان بکار گرفته شدند.

اعتبار  103میلیاردتومان  تزریق 
ازسال92 به دانشگاه علوم پزشکی

افزایش  و  “سزارین”  کاهش  از  وی   
تحت  های  بیمارستان  در  طبیعی  زایمان 
نظر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد 
نظام  تحول  طرح  ابتدای  کرد:از  عنوان  و 
۱42زایمان  و  2۵هزار  تاکنون  سالمت 
.معاون  انجام شده است  استان  طبیعی در 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از راه 
اندازی واحد ldr یا واحد تک نفره زایمان 
افزود:در  و  داد  خبر  ها  شهرستان  در 
فردوس ، نهبندان ، قاین و طبس ۳ واحد 
به  که  شده  بینی  پیش  ۹واحد  بیرجند  و 

زودی تجهیز می شوند.
مردم  زیاد  مراجعات  به  اشاره  با  دهقان 
 ، رضا  امام  بیمارستان  ازمایشگاه  به 
فضا  این  مساحت  به  مربع  افزود:4۵۰متر 
با  آن  های  تعرفه  اختالف  و  شده  اضافه 
آزمایشگاه های خصوصی ۵برابر کمتر است.

نظام  طرح  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
سالمت تاکنون۱۰۳میلیارد تومان تخصیص 

یافته و ما ۱۹میلیارد دیگر طلب داریم.

سازمان  به  تعهدی  هیچ  دانشگاه 

تامین اجتماعی برای تامین نیرو ندارد!
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
های  سازمان  از  انتقاد  و  گالیه  با  بیرجند 
تاکنون  سال  کرد:ازابتدای  بیان  گر  بیمه 
تامین  بیمه  و  48میلیارد  سالمت   بیمه 
به دانشگاه  باید  اجتماعی 28میلیارد تومان 
بیمه سالمت  اینکه  بابیان  بپردازند.دهقان  
باید از دولت بگیرد اما تامین اجتماعی طبق 
قانون بیش از ۹درصد از حق بیمه گذار را 
در درمان هزینه کند اما تاکنون این  کار را 
نکرده است و پرداختی مردم را در خارج از 
وظایفش سرمایه گذاری می کند.وی ادامه 
خود  بیمارستان  مطالبات  سازمان  این  داد: 
کند.معاون  می  پرداخت  ماه  هر  پایان  را 
درمان دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه 
به  نسبت  تعهدی  هیچ  بهداشت  وزارت 
بیمارستان  از  خارج  درمانی  نیروی  تامین 
تاکید  ندارد  دانشگاه  نظارت  تحت  های 
این  وجود  با  و  مردم  حال  رفاه  کرد:برای 
 ، رادیولوژیست  متخصص  ما  مشکالت 
قلب ، پاتولوژیست بیمارستان تحت نظارت 
سازمان تامین اجتماعی را تامین کرده ایم

نمی گذاریم؛کیفیت خدمات
 پایین بیاید

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی 
براینکه  تاکید  با  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
و  بهداشت  خدمات  کیفیت  گذاریم  نمی 

تمام  با  کرد:  عنوان  شود  کم  مردم  درمان 
کمبود هایی که داریم خدمات خود را ارتقاء 
حمایت  اگر  اینکه  بیان  با  داد.وی  خواهیم 
های دانشگاه علوم پزشکی نبود بیمارستان 
میالد راه نمی افتاد خاطرنشان کرد: ما اهل 
سیاسی کاری نیستیم و با تعامل کارهایمان 
را پیش خواهیم برد.قائمی بیان کرد:قانون 
نظام سالمت دست ما را بسته است و اگر 
قانون به ما اجازه دهد برای رفاه حال مردم 
گذاریم. اختیارشان می  در  بیشتری   نیروی 

عنوان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اعصاب  و  مغز  جراح  بار  اولین  کرد:برای 
در بیمارستان فردوس و قائن مستقر شدند 
درمیان   ، سربیشه  های  بیمارستان  در  و 
راه  عمومی  جراحی  عمل  اتاق  سرایان  و 

اندازی شده است.

آغاز101پروژه با اعتبار 60میلیارد 
دانشگاه  بهداشت  معاون  زاده  مهدی 
علوم پزشکی بیرجند هم نیز در این جلسه 
انقالب  عنوان    به  سالمت  نظام  ازطرح 
و  کرد  یاد  کشور  در  درمانی  و  بهداشتی 
تحت  42۶دارو  طرح  این  شروع  با  افزود: 
بیان  با  گرفتند.وی  قرار  ها  بیمه  پوشش 
وجود  تغذیه  سوء  مشکل  استان  در  اینکه 
دارد خاطرنشان کرد: با کمک بنیاد علوی 
امداد  کمیته  و  پزشکی   علوم  دانشگاه   ،
توانستیم 2هزار و 8۱۰مادر باردار و ۳هزار 

و ۵۰۰کودک را تحت پوشش قرار دهیم.
از  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
و سیب سالمت  الکترونیکی  پرونده  ایجاد 
و  داد  خبر  استان  مردم  ۹۰درصد  برای 
مصرف  بهینه  برای  طرح  این  کرد:  بیان 
ارزشمندی  بسیار  کار  اعتبارات  کردن 
نامه  تفاهم  کرد:  عنوان  زاده  است.مهدی 
علوم  دانشگاه   ، استانداری  میان  ۳جانبه 
پزشکی و وزارت بهداشت برای ۱۰۱پروژه 
۶۰میلیارد  اعتبار  با  درمانی  و  بهداشتی 

تومان منعقد شده است.

92میلیارد طلب ، 96میلیارد بدهی 
دانشگاه علوم پزشکی به خودش !

دانشگاه  توسعه  معاون  بین  باریک 
از طلب  جلسه  این  در  هم   پزشکی  علوم 
۹2میلیارد تومانی دانشگاه از سازمان های 
بیمه گر خبر داد و بیان کرد: دانشگاه باید 
۹۶میلیارد تومان برای تمام پرسنل ، کادر 
کند.وی  پرداخت  خود  معوقات  و  درمانی 
افزود: متاسفانه مطالباتمان را با اوراق می 
سختی  کار  اوراق  این  کردن  نقد  و  دهند 
بانک  از  وام  گرفتن  برای  ما  که  است 
وثیقه  عنوان  به  را  اوراق  این  مجبوریم 
طلبمان  از  بیشتر  ۳درصد  و  کنیم  استفاده 
وزارت  ضرر  به  این  که  بدهیم  بانک  به 

بهداشت و ما است  
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نماز  به بشرویه در جمع  استاندار در سفر   
عنوان  و  یافت  ارسک حضور  گزاران مسجد 
نظیر  مشکالت  از  ای  عمده  بخش  کرد: 
میراث  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  بیکاری، 
تمام  آن،  رفع  برای  دولت  که  است  گذشته 
تالش خود را انجام داده و خواهد داد.استاندار 
همچنین از بهره برداری سه بیمارستان استان 
با حضور رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر 
داد.به گزارش مهر، علی اکبر پرویزی  ظهر 
یکشنبه در جلسه شورای اداری بشرویه ضمن 
تبریک ایام ا... دهه  فجر، یاد و خاطر شهدای 
انقالب اسالمی را گرامی داشت.وی دربخش 
دیگری از سخنانش افزود: بیمارستان فردوس 
و بیمارستان رازی بیرجند، مرکز درمان سرطان 
بیرجند از جمله پروژه های قابل افتتاح در سفر 
رئیس جمهور خواهد بود.وی بیان کرد: پس 
از آن مواردی چون اورژانس بشرویه، فردوس، 

خوسف  را دنبال خواهیم کرد.

از همه ظرفیت ها برای
 توسعه استفاده می کنیم

استان  ظرفیت های  از  گفت:  استاندار 
درتالش  و  می کنیم  استفاده  توسعه  برای 
برای جذب منابع ملی و اعتبار از ردیف های 

اظهارکرد:  هستیم.وی  بودجه  متفرقه 
برای  ویژه ای  ردیف  پیگیری ها  با  امسال 
گرفته  نظر  در  توسعه  حال  در  استان های 
شد که می تواند موجب پیشرفت استان شود.
بیان کرد: دولت در شرایط سختی  پرویزی 
از فشارهای کشورهای خارجی، قطع روابط 

اقتصاد  نابسامانی  و  تورم  تجاری  و  سیاسی 
این  با  افزود:  گرفت.وی  تحویل  را  دولت 
بخش  و  بازار  آرامش  باعث  دولت  وجود 
تورمی  فضای  توقف  به  که  شد  اقتصادی 

به تدریج تورم کاهش یافت  کمک و حتی 
وی افزود: کنترل تورم به منزله ارزان شدن 
رویه  بی  افزایش  از  جلوگیری  بلکه  نیست 
قیمت ها است.پرویزی اظهار کرد: در حوزه 
صادرات نیز دو سال است تراز تجاری ایران 
مثبت است که این به معنای صادرات بیش 

گذشته  سال  از  افزود:  است.وی  واردات  از 
اندازه  به  ماهیرود  مرز  در  اکنون  هم  تا 
امیدواریم  و  داشته ایم  صادرات   ۹4 سال 
گذشته سال  دالر  میلیون   7۵۰ از   که 

 به یک میلیارد دالر صادرات برسیم که این 
صادرات محصول تولیدات داخل است. 

مشارکت مردم راه حل
 مشکل خشکسالی

راهش  خشکسالی  کرد:  بیان  استاندار 
و  جهادکشاورزی  و  است  مردم  مشارکت 
فرمانداری بایستی کشاورزان را به استفاده از 
روش های نوین آبیاری تشویق و ترغیب کنند.

وی افزود: سال گذشته دولت به بانک مرکزی 
ابالغ تضمین پرداخت تمام خسارت جرائم و 
تا سه  را  دامداری  و  وام ها کشاورزی  کارمزد 
سال استمهال کنند.استاندار گفت: امسال کل 
بودجه استانی  78 میلیارد تومان بوده است.

پرویزی در خصوص راه های شهرستان بشرویه 
گفت: وضع راه بشرویه به بجستان را از طریق 
کارشناسان بررسی می کنم اما وعده ای برای 
صفردرصد  پروژه  چون  نمی دهم  آن  انجام 
مشکلی  کار  آن  برای  اعتبار  گرفتن  و  است 
است.وی همچنین در خصوص معادن افزود: 
هزار   ۱۳۰ معادن  اطالعات  شناسایی  برای 
کیلومتر پرواز در استان انجام شده و بناست 
تا 2۰۰ هزار کیلومتر طول در استان به همراه 
عکس برداری پرواز انجام شود که با تکمیل 

این برنامه اطالعات الزم برای ارائه و جذب 
سرمایه گذار در بخش معادن فراهم می شود.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بنیاد برکت 
در خصوص طرح های مشارکتی اظهار تمایل 
کرده اما به تنهایی تمایلی به انجام طرح ندارند.

بخش معدن در بشرویه فعال شود 
این  در  مجلس  نماینده  حسنخانی  امیر 
جلسه عنوان کرد معادن بشرویه از ظرفیت 
فعال  خواستار  وی  است  برخوردار  خوبی 
به  توجه  افزود:با  شد.و  بخش  این  نمودن 
اکنون  هم  بشرویه  در  خشکسالی  بحران 
بایستی مباحث مرتبط با فعال نمودن معادن 
را به جد پیگیری کنیم وی همچنین خواستار 
شد.  استان  معادن  برای  ویژه  اعتبار  جذب 
امیرحسنخانی گفت: از نظر جاده نیز بشرویه 
راه های  بایستی  که  ندارد  مطلوبی  وضع 
و  فردوس  به  بشرویه  بجستان،  به  بشرویه 
همچنین دوبانده شدن راه بشرویه سه راهی 
روم پیگیری شود.وی افزود: بشرویه از نظر 
هیچ  واقع  در  رفاهی  و  ورزشی  فضاهای 
امکاناتی ندارد. امیرحسنخانی گفت: شایسته 
شهرستان  این  تمام  نیمه  استخر  اگر  بود 

برای تابستان تکمیل می شد

از  حمایت  همایش  دیروز  قوسی-صبح 
مقاومتی  اقتصاد  بر  تکیه  با  ایرانی  کاالی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  همت  به 
و  بانوان  امور  مشاور  رئوفی  شد.  برگزار 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خانواده 
از  حمایت  را  همایش  برگزاری  از  هدف 
تولید  اگر  افزود:  و  دانست  داخلی  تولیدات 
بهره  کننده  تولید  هم  بگیرد،  رونق  داخلی 
ایجاد  اشتغال  و  صادرات  هم  و  برد  خواهد 
خواهد شد. وی ادامه داد: در راستای اهداف 
عنوان  به  کردیم  سعی  مقاومتی  اقتصاد 
باشیم.  برداشته  عملی  گام  دولتی  سازمان 
گذار  فرهنگ  اینکه  به  اشاره  با  رئوفی 

مصرف خانواده ها بانوان هستند، اضافه کرد: 
خواهند  بانوان  همایش  این  اصلی  مخاطب 
مصرف  روش  اگر  اینکه  به  توجه  با  و  بود 
را برای خانم ها ترسیم کنیم، برای خانواده 
ها ترسیم شده است. جامعه هدف همایش، 
کارکنان دستگاه های اجرایی، شرکت های 
امور  مشاور  باشند.  می  کننده  تولید  تعاونی 
بانوان سازمان صنعت و معدن اظهار کرد: در 
این همایش حجت االسالم حیدری کاشانی، 
کارشناس برنامه سمت خدا را دعوت کرده 
ایم.  کهقرار است وی از دید مذهب و دین، 
مطرح  را  اسالمی  خانواده  اقتصاد  موضوع 
هم  نمایشگاهی  در  افزود:  رئوفی  کند. 

توانمندی  از  بخشی  است،  شده  ایجاد  که 
نمایش گذاشته شده  به  استان   زنان  های 
و  خانگی  اشتغال  بحث  به  را  وزنان  است. 
ایجاد کنند،  توانند  توانمندی هایی که می 
منبع  هم  نوعی  به  تا  کنیم  می  ترغیب 
باشد؛  شان  اوقات  پرکننده  هم  و  درآمد 
را  مادری  و  همسری  وظیفه  حال  عین  در 
فراموش نکنند. وی با بیان اینکه در بخش 
تعاونی ها و صنایع دستی مدیران  صنعت، 
توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  داریم،  خوبی 
مطمئن  است،  شده  آغاز  که  رویکردی  به 
هستم در آینده نزدیک اشتغال زنان استان 
مدیرکل  شهرکی  داشت.  خواهد  پی  در  را 

از  سازمان صنعت و معدن هم اظهار کرد: 
صادرات  دالر  میلیارد   ۵۰۰ بر  بالغ  استان 
انجام گرفته است که نسبت به سال قبل، 
ادامه  وی  است.  داشته  درصدی   ۳۰ رشد 
داد: خراسان جنوبی تامین کننده 7۵ درصد 
از ذخایر ذغال سنگ، فوالد و چدن کشور 
زعفران  چهارگونه  صادرات  دارای  و  است 
می باشد و همچنین در صنعت فرش دارای 
افزود:  شهرکی  است.  جهانی  برندهای 
با 7 پروژه  دولت در حوزه صنعت و معدن 
مشکالت  رفع  برای  و  کرد  کار  به  شروع 
مشکل  که  صنعتی  واحد   ۳۰۰ حدود 
گام  تولید  رونِق  طرح  با  داشتند،  نقدینگی 

کرد:  تصریح  وی  برداشت.  موثری  های 
سیمان  کارخانه  اندازی  راه  شاهد  امسال 
را در دستور  باقران هستیم و بحث معادن 

کار قرار داده ایم. 

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و صنعت در بیرجند
قاسمی- نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 
در  گذشته  روز  استان،  صنعت  و  فناوری 
نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور معاون 
فرماندار، شهردار  استانداری،  اقتصادی  امور 
شد.معاون  افتتاح  کل،  مدیران  از  جمعی  و 
امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه هدف 
از برپایی این نمایشگاه پیوند بین دانشگاه، 
عنوان  است،  دولتی  سازمان های  و  صنعت 

رسیده اند  نتیجه  این  به  دانشگاه ها  کرد: 
انجام  که  تحقیقاتی  و  پژوهش ها  باید  که 
مردم  زندگی  کیفیت  ارتقای  باعث  می شود 
که  کرد  اضافه  سرفرازی  شود.عصمت 
اگر  که  رسیده  نتیجه  این  به  نیز  صنعت 
بخواهد از مزیت های رقابتی برخوردار شود 
بیشتری  پیوند  پژوهش،  و  دانشگاه  با  باید 
ارتباط  همین  در  وی  گفته  کند.به  برقرار 

به  باید  اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها 
آماده کننده بستر توسعه  عنوان تسهیل گر و 
به کار  پیوند  این  برای  را  خود  سعی  تمامی 
ببرند تا شاهد توسعه اقتصادی استان باشیم.

حضور 40 دستگاه اجرایی
 در این نمایشگاه

بیان  نیز  نمایشگاه  برگزاری  مسئول 

آخرین  اجرایی،  دستگاه   4۰ بر  بالغ  کرد: 
صنعتی  و  فناوری  پژوهشی-  دستاوردهای 
خود را در این نمایشگاه عرضه کرده اند.پیمان 
حاجی رضایی تصریح کرد که بالغ بر ۱۵ واحد 
صنعتی نیز در این نمایشگاه حضور دارند و 
از  فنآور  و  بنیان  دانش  شرکت  از ۶۰  بیش 
سرتاسر استان از مراکز رشد شهرستان های 
آخرین  هم  طبس  و  فردوس  قائن،  بیرجند، 

بنیان  دانش  حوزۀ  تکنولوژی  دستاوردهای 
استان را به سمع و نظر مردم می رسانند.وی با 
بیان اینکه رسالت اصلی این نمایشگاه توسعۀ 
تمهیدات،  دیگر  از  افزود:  می باشد  استان 
با  رایگان  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
سازمان ها  معتبر  گواهینامه های  اعطای 
مستقیم  مسئوالن،  نیز  و  است  مردم  به 

پاسخگوی مشکالت مردم خواهند بود.
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طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
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ذوالقدر: تصمیم گیران اصلی مردمند  
پدرخوانده ها کنار بروند

نیروهای  مردمی  جبهه  ستاد  رئیس  ذوالقدر، 
حرکت  یک  جبهه  این  گفت:  اسالمی   انقالب 
مردمی است. برای جبهه، اصل مردم است. عنوان 
نیامده است  اتفاقی و تحمیلی  مردمی به صورت 
 و پیام آن، این است که مردم تصمیم گیر هستند،
فکر  که  کسانی  بروند،  کنار  باید  پدرخوانده ها 
می کنند مردم صغیر و مهجورند و باید برای آنها و 
به جای آنها تصمیم گرفت، باید کنار بروند، راه را باز 
کنند که مردم خودشان تصمیم بگیرند وسرنوشت 
خودشان را خود تعیین کنند. تجربه نیز نشان می 
دهد که هر گاه مردم به صحنه آمدند و تصمیم 

گرفتند واقدام کردند موفق و درست عمل کردند.

پیشنهاد اصالح طلبان برای رای آوری 
مجدد روحانی در انتخابات 96

جهان نیوز نوشت: مرتضي مبلغ، عضو شوراي عالي 
سیاستگذاري انتخاباتي اصالح طلبان برای پیروزی 
مجدد روحانی گفته است:  آقاي روحاني و حامیان 
او در مقابل به گونه اي عمل کنند که نشاط و شور 
سیاسي و انتخاباتي باال برود. آنها باید صادقانه با 
مردم صحبت کنند؛ در مورد شعارهایي که هنوز 
محقق نشده است با مردم صحبت کنند و دالیل 
آن را عنوان کنند. غفلت و ناتواني دولت در تحقق 
و  شود  بیان  دولتي ها  خود  سوي  از  باید  شعارها 

صادقانه از مردم عذرخواهي کنند.

تابش: هدف جنگ روانی علیه روحانی 
انصراف از کاندیداتوری است

شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  نایب 
اسالمی با اشاره به جنگ روانی شدیدی که علیه 
رئیس جمهور به راه افتاده، گفت: در مدت اخیر جنگ 
افتاده  به  راه  روحانی  آقای  علیه  شدیدی  روانی 
از کاندیداتوری  انصراف رئیس جمهور  که هدفش 
است و این در حالی است که نمی دانیم مقاومت 
و استقامت ایشان چقدر است؛ به هر حال ممکن 
است آقای روحانی در برابر این هجمه ها دوام نیاورد 
و عطای ریاست جمهوری را به لقایش ببخشد، بماند 

که ما خواستار تداوم حضور روحانی هستیم.

ارجاع انتخاب جایگزین آیت ا... هاشمی 
در خبرگان به »انتخابات مجلس یازدهم« 

رئیسه  هیئت  عضو  خاتمی،  احمد  سید  آیت ا... 
انتخابات  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس 
میان دوره ای خبرگان رهبری برای تعیین جایگزین 
انتخابات  با  همزمان  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا... 
گفت:  وی  شد.  نخواهد  برگزار  ریاست جمهوری 
شورای  مجلس  با  خبرگان  مجلس  انتخابات 
اسالمی همزمان بوده و دلیلی ندارد که انتخابات 

دیدار استاندار با خانواده های شهیدان میری و راستگو مقدم                     عکس: اکبریعکس روز میان دوره ای آن با ریاست جمهوری برگزار شود.

قابلیت های نظامی ایران را تنها تعداد 
انگشت شماری از کشورهای جهان دارند

رزمی  شیوه  تغییر  نوشت:  آمریکایی  اندیشکده   
نیروهای مسلح ایران به طور اساسی محاسبات را 
تغییر می دهد و ایران در حال تغییر نیروی نظامی 
ظاهر  به  عملیات  باشد  قادر  که  نیرویی  به  خود 
متعارفی را صدها مایل دور از مرزهای خود انجام 
دهد، است. بر اساس این گزارش، این قابلیت که 
تنها تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان آن را 
دارند، به طور اساسی محاسبات راهبردی و توازن 
گذرا  پدیده ای  و  می دهد  تغییر  را  منطقه  در  قوا 
نیست. این اندیشکده نوشت: تداوم نبرد ترکیبی 
ایران در سوریه ظرفیت این کشور در اعمال قدرت 
در منطقه را تقویت می کند. روش ها و تاکتیک هایی 
که نیروهای مسلح ایران در سوریه توسعه داده اند 
تالش های این کشور برای استقرار نیرویی مشابه 
دیگر  عرصه های  در  را  نیابتی  نبرد  نیروهای  با 
تسهیل می نماید. تقویت نفوذ ایران در سوریه این 
کشور را قادر می سازد قابلیت های نبرد نیابتی خود 
منافع  علیه  آن ها  از  و  داده  و گسترش  توسعه  را 
مطلب  این  در  کند.  استفاده  متحدانش  و  آمریکا 
بر تغییر راهبردی  پیامی دال  این تحوالت  آمده: 
ایجاد  سوی  به  ایران  نظامی  رهبری  در  بزرگ 
نیرویی با مواضع هجومی تر در منطقه است. ایران 
متوجه شده که اتکا بر رزم نامتقارن برای پس زدن 

آمریکا یا اسرائیل کافی نیست.

 تفاوت سلیقه داشته باشید، اما همدیگر را تحمل کنید 

از  دعوت  با  نوری  ناطق  اکبر  علی  االسالم  حجت 
سیاست ورزان طیف های مختلف گفت: تفاوت سلیقه 
داشته باشید اما همدیگر را تحمل کنید، در سالیق هم 
با یکدیگر متفاوتند و قابل تحمل هم است، اگر انسان 
های وارسته ای باشند ما هم باید از آنها الگو بگیریم و 
همین را در جامعه پیاده کنیم یعنی تفاوت سلیقه داشته باشیم، اما همدیگر را 

تحمل کنیم و در اشترکات با هم باشیم. 

رئیس قوه قضائیه: عده ای نفوذ را باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند

آیت ا... صادق آملی الریجانی با بیان ضرورت توجه به مسئله نفوذ، گفت: باور این پدیده، مهم است و نسبت به اصل نفود تردیدی وجود ندارد، با 
این حال عده ای باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند. وی افزود: رهبری سال ها پیش به درستی شبیخون فرهنگی را تشخیص 
دادند و مسئوالن و دلسوزان عالم فکر را دعوت به شناسایی این شبیخون فرهنگی کرده بودند. در همان زمان هم عده ای این مسئله را توهم می 
دانستند که امروز نیز با این فکر مواجه ایم. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در سطح فرهنگی یک جریان روشنفکری را برای عبور از خطوط قرمز 

تبلیغ کردند. در دوره اصالحات، عده ای از دولتی ها بسته ای از این حرف ها و جریانات را به عنوان هدیه سفر دریافت می کردند و مسئوالن باال دستی آنها را تکرار می کردند.

اصالح طلبان در فکر ارتباط مستقیم با رهبری هستند

محمد هاشمی درباره مباحث مطرح شده از سوی برخی 
اصالح طلبان مبنی بر تقویت ارتباط این جناح با رهبری  
اظهار کرد: در زمان حیات آیت ا... ، ایشان واسطه ای بین 
جناح ها، گروه ها و افراد با مقام معظم رهبری بودند. وی 
افتادند  فکر  این  به  اصالح طلبان  این شرایط  در  افزود: 
 که با خالء وجود آقای هاشمی، خودشان مستقیم با آقا ارتباط بگیرند. تا هم 

مطالب شان را به ایشان بگویند و هم مستقیما مطالبات آقا را بشنوند.

گفت:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
شوند  احساساتی  برخی  نیست  الزم 
دوران  به  »تازه  جمهور  رئیس  چرا  که 
راه  کشور  آن  به  را  ما  آمریکا  رسیده« 
این  کجای  نمی دهد.  روادید  و  نمی دهد 
پرور  کار جای تعجب دارد؟ سردار غیب 
تصریح کرد: وقتی از این راه ها به نتیجه 
نرسیدند، جنگ تحمیلی 8 ساله را علیه 
با  وی  انداختند.  راه  به  اسالمی  انقالب 
 8 آن  طول  در  دشمن  جنایت  یادآوری 
به  داریم  حق  ما  امروز  آیا  گفت:  سال 
کسانی  بر  نفرین  بزنیم؟  لبخند  آمریکا 
که این اقدامات آمریکا را دیده اند و حال 
لبخند می زنند. رئیس سازمان بسیج ادامه 
داد: امروز برخی ها یادشان رفته دشمن در 
آن 8 سال با ما چه کرد. هنوز استخوان 
پیکر  و  می آورند  را  ما  های  بچه  های 
نشده  پیدا  هم  هنوز  رزمندگان  از  برخی 

دشمنی  اینکه  بیان  با  غیب پرور  است. 
های آمریکا با ایران به هیچ وجه کم نشده 
است، گفت: الزم نیست برخی احساساتی 

شوند که چرا رئیس جمهور تازه به دوران 
راه  کشور  آن  به  را  ما  آمریکا  رسیده 
نمی دهد و ویزا نمی دهد. کجای این کار 
آمریکا  دارد؟ کدام رئیس جمهور  تعجب 

اصال  ها  این  است؟  بوده  ایران خوب  با 
مهم نیست.  وی با تاکید بر اینکه آینده 
از آن انقالب اسالمی است، تصریح کرد: 

باید گوش هایمان را تیز و چشم هایمان را 
باز کنیم و خوب را از بد تشخیص دهیم و 
فریب مال دنیا را نخوریم.  رئیس سازمان 
بسیج اضافه کرد: کشور ما امروز نیازمند 

اتحاد و انسجام است که البته این اتحاد 
حول محور رهبری وجود دارد اما خیلی ها 
می خواهند به مملکت خدشه وارد کنند. 
وی افزود: انقالبی گری یعنی همه چیز را 
با فرمول های خشک دیپلماتیک نبینیم و 
با انعطاف و روحیه انقالبی و بسیجی به 
کارها بپردازیم.  وی با اشاره به درخواست 
تعداد زیادی از جوانان برای اعزام جهت 
دفاع از حرم گفت: معجزه پشت معجزه 
اتفاق افتاده است. طرف دعوا می کند که 
پرس  وقتی  نمی کنید؟  اعزام  را  من  چرا 
و  است  پسر  تک  گفتند  کردیم،  جو  و 
تهران  شمال  در  فروش  طال  پدرش 
کسانی  تا  داریم  ما  افراد  این  از  است. 
شناسنامه اش  در  ورامین  قرچک  از  که 
فرزند   3 نشویم  متوجه  تا  می برد  دست 
دارد.  بدی  اقتصادی  اوضاع  و  دارد 
اند.  ایستاده  امام  و  انقالب  پای   اینها 

فرمانده بسیج مستضعفین: نفرین بر کسانی که به آمریکا لبخند می زنند  
انقالبی گری يعنی همه چيز را با فرمول هاي خشك ديپلماتيك نبينيم

خیالتان راحت؛ برجام به هم نمی خورد

ریاست جمهوری  نهاد  کل  معاون  بانک،  مرتضی 
گفت: بعضی خوشحالند که امروز کسی آمده که 
می تواند برجام را به هم بزند، خیال تان راحت باشد 
از آمدن ترامپ  آقایی که  اتفاقی نمی افتد،  چنین 
خوشحال هستی، برو و حرف های ترامپ را بشنو 
که می گوید ایران در ماجرای برجام سر ما کاله 
گذاشته، آیا این حرف ها نشان دهنده هنر دیپلماسی 

ما نیست؟ آیا نباید به خودمان افتخار کنیم؟

نیویورک تایمز: ترامپ گزینه مناسبی
 برای مقابله با ایران ندارد

به  اشاره  با  گزارشی  در  تایمز  نیویورک  روزنامه 
آمریکا  رئیس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  هشدار 
به ایران در واکنش به آزمایش موشکی در این 
کشور نوشت: رئیس جمهور ترامپ گزینه مناسبی 
برای پشتیبانی از حرف های مشاورش در قبال 
ایران ندارد. اگر چه مقامات دولت ترامپ مدعی 
های  پاسخ  از  متنوع  گزینه  سری  یک  که  اند 
مناسب و موثر در قبال ایران دارند، حقیقت این 
است که چنین نیست و بسیار مسخره خواهد بود، 
اگر رئیس جمهور ترامپ که خود باراک اوباما را 
برای ناتوانی اش در اجرای خط قرمز آمریکا در 
را  هایش  حرف  نتواند  کند،  می  محکوم  سوریه 
با  های  حرف  این  از  پشتیبانی  و  کند  عملیاتی 

اقدامات مناسب و قابل توجه سخت خواهد بود.

به دو نفر نیروی آقا در زمینه 
کاری نصب و تنظیمات سیستم 
دوربین مدار بسته  با مدرک 
لیسانس یا فوق لیسانس   

برق مسلط به 
نرم افزار کامپیوتر نیازمندیم.
 شماره تماس :32450702-3

آرمان صعود آسانبر
به اطالع مالکان و مدیران ساختمان می رسانـد:

ادواری آسانسور  بازدید  اداره کل استاندارد  از  اطالعیه صادره  به  توجه  با  احتراماً 
اجباری می باشد. در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری 

سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران 
ساختمان های دارای آسانسور می باشد.

09158630313 - واحدی

جناب آقای دکتر اصغر زربان 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور جناب عالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای شما و بازماندگان داغدار، صبر و اجر
 و برای آن عزیز سفرکرده غفران الهی آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی  

جناب آقایان غالمحسین ، احمد وجواد چهکندی 
با تاثر ضایعه رحلت پدرگران مهرتان 

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم 
از خداوند برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما صبر مسئلت داریم.

کانون هنرمندان شهرستان بیرجند

جناب آقای عبدا... علمی
موفقیت جناب عالی را در کسب 

 مقام نخست مسابقات تنيس روی ميز شهرستان سرايان
تبریک عرض نموده، توفیق بیش از پیش شما را خواهانیم.

گروه ورزشی کارکنان و کارگزاران حج و زیارت استان 

قدردانی و سپاسگزاری
اگر لطف بيکران الهی و همراهی و همدلی

 اقوام و خويشان ، دوستان عزيز و ياران مهربان
 علی الخصوص معلمين بزرگوار و همسايگان 
باوفای محله خيرآباد نبود تحمل اين بار گران 

بسيار شکننده تر می نمود.
اکنون به حکم ادب و حق شناسی از همه خوبان 
و سروران گرامی که در مراسم تشييع و تدفين 

و مجالس ترحيم مادرمان مرحومه

 حاجیه صغری حقی نیا
)همسر مرحوم غالمخان خاکی(

شرکت نموده و يا با ارسال پيامك، درج آگهی ، صدور اعالميه ، تماس تلفنی و يا حضوری 
اظهار همدردی نمودند، صميمانه سپاسگزاريم. باالخص از: 

اداره کل آموزش و پرورش استان   بيرجند -  اداره آموزش و پرورش  مديريت محترم 
اداره کل صنعت  اداره کل تامين اجتماعی استان - مديريت محترم  مديريت محترم 
و معدن استان - اداره ثبت احوال بيرجند - معاونت محترم سازمان داوطلبان جمعيت 
بازنشستگی  هالل احمر استان - مديريت جمعيت هالل احمر شهرستان - سازمان 
کانون پيشکسوتان - سرپرستی و پرسنل موسسه اعتباری افضل توس منطقه 7 کشور  
شرکت صنايع کاشی نيلوفر- مديريت محترم شرکت معدنی الماس گرانيت - مديريت و 
پرسنل شرکت ساختمانی و راهسازی کوير زدا بيرجند - پزشکان و کارکنان دارالشفاء 
امام جعفر صادق )ع( توحيد - دارالشفاء امام حسين)ع( - دارالشفاء فاطمه زهرا)س( 
درمانگاه حضرت ولی عصر)عج( - هيئت های مذهبی )بنی فاطمه )س( توحيد - فاطميه و 
هيئت ابوالفضلی( - دارااليتام حضرت ابوالفضل)ع( - دارااليتام حضرت فاطمه زهرا )س(  
نمازگزاران مسجد توحيد و مسجد محمد رسول ا... )ص( - مديريت محترم روزنامه وزين 
آوای خراسان جنوبی - مدير عامل محترم خانه مطبوعات استان و کليه اقوام و خويشان

 که از شهرهای مشهد- تهران- اصفهان قدم رنجه فرمودند ، تشکر و قدردانی نموده
 و خاضعانه ترين سپاس ها را نثارتان می کنيم، برقرار و مستدام باشيد.

خانواده های : خاکی ، حقی نیا ، ساالری نیا ، درویشی ، نسری
 صفائی ، قدبا ، کیمیا  ، زرنگ  و سایر بستگان

ضمن تشکر از 
هم استانی های عزیز که

 روزنامـه آوا 
را برای مطالعه انتخاب نمودید.

مشترکین محترم  روزنامـه 
از شما که در این وضعیت 

یخ زدگی معابر با صبر
 و حوصله ما را یاری می کنید 
ممنونیم. همکاران ما در واحد 
توزیع ، تمام سعی خود را برای 
رساندن آوا به شما همراهان 

همیشگی انجام می دهند.

امور  مشترکین 
روزنامه آوای خراسان جنوبی


