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سرمقاله

مطالبه گری یا 
مطالبه پذیری؟
* هرم پور

توان  نمی  گاهی  مردم  سؤالهای  از  بعضی  برای 
پاسخی پیدا کرد. سؤالهای ملت، هیچگاه پیچیده 
و فلسفی نیستند و چه بسا  بیشتر حق محورند. 
 مردم، همانقدر از مسئوالن انتظار دارند که حقشان
به مسئولی  اینکه  و  کمتر  نه  و  بیشتر  نه   است؛ 
دادن پاسخ  یا جرأت  نیست  آگاه  وظایفش   حوزه 
 را ندارد، مشکل آن مسئول است و کسانی که انتخابش
 و انتصابش کرده اند! ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

رئیس مجلس  : 
نمایندگان با اظهارات خود

شأن مجلس را تضعیف نکنند

اسحاق جهانگیری : 
رابط مستقیم اصالح طلبان با 

رهبری شدم ؛ ایشان استقبال کردند

احمد توکلی : 
نمی گویم کسی ثروت نداشته باشد

 اما هر کسی ثروت دوست دارد وزیر نشود

محمد تقی رهبر : 
آیت ا... رئیسی ،  نامزد نهایی

 اصولگرایان نیست ؛  با جلیلی دعوا نداریم

 تا مردم می خواهند نشاط داشته باشند ، می گویند اشکال شرعی دا رد / خاتمی :  اگر ما به سمت حاکمیت نرویم همین وضعیت هست / مشاور شهردار تهران: به نظرم قالیباف قصد کاندیداتوری ندارد / عربستان برای آشتی با ایران دست به دامان عراق شد / روحانی شروط مان را رد کند از وی عبور می کنیم / استمداد صدا و سیما از رهبری  / صفحه ۲
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طرح نوروزی هالل احمر ؛ معطل پول
معاون استاندار : برای رسیدگی به وضع هالل احمر فرمانداران پیگیری کنند تا مشکالتشان رفع شود /  مردم باید از آداب ، آیین و رسوم ایرانی اسالمی در نوروز استفاده کنند

شهرستان های استان میزبان جشن های ایرانی اسالمی  /  12مدرسه مرکز استان آماده ارائه خدمت به مسافران / 34دوربین ثبت تخلف در جاده های استان / آشکارسازی 26نقطه پرحادثه  

بیرجند ؛  امروز 
میزبان  مهمانانی
از جنس آسمان

بیرجند  تشنه  کویر  به  قدم  کربال  فاتحان  امروز 
می گذارند تا باری دیگر فضای شهر را عطرآگین 
کنند. معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای 
دفاع مقدس استان گفت: پیکرهای مطهر این شهدا 
امروز ساعت 8 صبح با استقبال خانواده های شاهد، 

مسئوالن ، فرماندهان و ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

برخورد قاطع و قانونی با
عرضه کنندگان و فروشندگان  

حیوانات وحشی دراستان
صفحه  ۷

پیگیری آوا برای نوبت دهی
در بیمارستان تامین اجتماعی

صفحه ۷

آمادگی کامل پلیس 
راهور استان برای 

سفرهای نوروزی
فرمانده پلیس راهور خراسان جنوبی از آمادگی کامل 
برای اجرای طرح های ویژه نوروز خبر داد و گفت: 
این طرح از طرح های مهم عملیاتی در حوزه حمل 

و نقل برون شهری است ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

زلزله ای به بزرگی
3.2 ریشتر مود را لرزاند

صفحه 6

معاون سازمان ملی استاندارد ایران در بازدیدازکویرتایر:

کیفیت تایرهای داخلی از تایرهای وارداتی باالتر است

جناب آقای دکتر کیانی متخصص محترم داخلی 
جناب آقای دکتر خیاط  جراح محترم 

مدیریت محترم و پرسنل گرامی بیمارستان شهید دکتر رحیمی 
اینک که در سایه توجهات ایزد متعال و تالش خستگی ناپذیر شما و پرسنل 

محترم بخش مردان و اتاق عمل بهبودی برای اینجانب حاصل گردیده
 مراتب سپاس و تشکر خود را از یکایک شما عزیزان اعالم داشته 

و توفیق روز افزون برایتان مسئلت می نمایم.

سید حجت موسوی و خانواده 

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

به چند نفر خانم جهت کار در رستوران 
نیازمندیم.  

تلفن: 32342244   09366684800  
ساعت تماس: 11 ظهر الي 1٧

آگهی مزایده فروش اراضی
 تجاری شهرداری سربیشه 

مرحله دوم  

شرح در صفحه 2 

آگهی مزایده 
اداره کل اموال و امالک 

خراسان جنوبی

شرح در صفحه آخر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه نجمی گنجی
)همسر مرحوم مصیب فرازان(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:

مراسم تشییع آن عزیز امروز دوشنبه 95/12/9 ساعت 15 الی 16 از محل بهشت متقین 
برگزار می گردد. ضمناً مراسم ترحیم آن مرحومه چهارشنبه 95/12/11 از ساعت 16 الی 1٧ 

در محل هیئت محترم حسینی منعقد می باشد.

خانواده های: گنجی ، فرازان ، تهوری ، فنائی ، میرزاپور ، مباشری ، قضائی  و فامیل وابسته 

جناب آقای حامد رئوفی فرد 
ضایعه ناگهانی درگذشت پسر عموی عزیزتان 

شادروان

 امید رئوفی فرد 
را حضور شما و خانواده محترم تان 

صمیمانه تسلیت عرض نموده
 ما را در غم خود شریک بدانید.

دکتر مهرزاد ، بنی اسدی مقدم 
مهدویان

شرکت بیمه کارآفرین مدیریت استان خراسان جنوبی 

در شهرستان های فردوس،  بشرویه،  درمیان، سربیشه از بین افراد عالقه مند 
 به حرفه بیمه گری طبق مقررات بیمه مرکزی نماینده فعال جذب می نماید.

آدرس: خیابان طالقانی، روبروی بیماستان امام رضا)ع(،بیمه کارآفرین مدیریت
 خراسان جنوبی         تلفن: ٧1 - 056322139٧0 

 khorasan-j@karafarin_insurance.ir :ایمیل

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه 

رباب عاملی همسر مرحوم علی محمد گنجی )بازنشسته بانک کشاورزی( 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/12/9 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران معزز مزید امتنان است.

خانواده های: گنجی ، عاملی ، زهرایی ، صالحی ، خطیب زاده ، نیک شعار 
جواهری ، عابدپور، قبولی و سایر بستگان 

به مناسبت درگذشت 

مرحـومه موسـوی
 )والده حاج عیسی کاظمی( 

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/12/9 از ساعت 4/30 الی 5/30 بعدازظهر 
در محل مسجد النبی)ص( بیرجند برگزار می گردد.

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی 

کسب رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی سال 1394 

در بین ادارات کل دامپزشکی کشور برای دومین سال پیاپی 
را که حاصل عملکرد موثر و تالش های بی وقفه جناب عالی و همکاران محترم 

آن مجموعه می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
توفیقات روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق  

همسـر عزیـزم 
درگذشت مادر گرامی تان مرحومه نجمی گنجی 

را حضور شما و خانواده محترم فرازان صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال 

برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم.

دکتر میرزاپور 

جعون 
ه را

ا الی
هلل و ان

انا 
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جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون بخشیده می شود 

جام جم-نمایندگان مردم در خانه ملت با بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ موافقت کردند. براساس بند 4 الحاقی 
تبصره ۱7 حکم تبصره 35 اصالح قانون بودجه سال ۹5 برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم 
وام های زیر ۱۰۰ میلیونی نمی شود و حکم تبصره 3۶ قانون مذکور در سقف ۱7 هزار و 5۰۰ میلیاردتومان برای سال ۹۶ تمدید می شود.

خبر خوش برای رانندگان متخلف!

قبوض  حساب  تسویه  و  پرداخت  صورت  در 
جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان 
آذر ماه ۱3۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت 
تا پایان سال ۱3۹5 بخشیده می شود و مبلغ وصولی 
از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 
۱5۰۱۲3 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.

شرایط جدید تخلیه خطوط
 بدهکار تلفن ثابت

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت:  در 
گذشته در صورت عدم پرداخت دو دوره قبض خط 
دوطرفه قطع و پس از گذشت یک سال از بدهی 
عدم  صورت  در  جدید  شرایط  می شد.در  تخلیه 
پرداخت دو دوره پی درپی قبض، خط تا نرسیدن به 
سقف ودیعه قطع نمی شود. علت عدم پرداخت را 
از مشترک جویا خواهیم شد، اگر مایل به واگذاری 
خط بود خط تخلیه می شود و اگر مایل به حفظ 

خط بود به مشترک فرصت داده می شود.

تخفیف ۵۰ درصدی جریمه غیبت سربازی 
برای خانواده های کمیته امداد و بهزیستی

سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس  اعتبار-  عصر 
آخرین  درخصوص  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
 5۰ تخفیف  و  سربازی  غیبت  جریمه  جزئیات 
درصدی جریمه غیبت سربازی برای خانواده های 
کل  وی  گفت.  سخن  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
مدرک  بنابر  را  غایب  مشموالن  جریمه  میزان 
تحصیلی از ۱۰ میلیون تومان  تا 5۰ میلیون تومان 
اعالم و بیان داشت: به ازای همسر 5 درصد و به 
ازای هر تعداد فرزند نیز 5 درصد تخفیف به افراد 
متقاضی جریمه غیبت سربازی تعلق خواهد گرفت.

وضعیت تعطیلی پنج شنبه های 
مدارس در سال ۹۶

و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پنج شنبه های  تعطیلی  وضعیت  درباره  پرورش 
دراین  گفت:   آینده،  تحصیلی  سال  در  مدارس 
نهایی  تصمیم  به  پرورش  و  آموزش  هنوز  باره 
ارتباط  در  تحقیقی  کار  یک  قبال  است.  نرسیده 
که  بود  گرفته  صورت  مدارس  پنج شنبه های  با 
از نظر علمی و نظارت، به عنوان مبنای  آن کار 
تصمیم گیری مورد تایید قرار نگرفت و قرار شده 
است که کار جدیدی در این ارتباط صورت بگیرد.

مجلس با ۳ برابر شدن نرخ اینترنت 
در سال ۹۶ مخالفت کرد

تسنیم-نمایندگان مجلس با اکثریت آراء نسبت 
در  برابر   ۸ سقف  تا  اینترنت  نرخ  افزایش  به 
الحاقی  بند  طبق  کردند.  مخالفت  آینده  سال 
ارتباطات  وزارت   ،۹۶ بودجه  الیحه   ۱۸ تبصره 
و فناوری اطالعات موظف است به ازای فروش 
از  )۱۰(ریال  ده  مبلغ  اینترنت،  مگابیت  هر 
شرکتهای فروشنده أخذ و به حساب خزانه داری 

کل کشور واریز نماید.

جهانگیری : رابط مستقیم اصالح طلبان با رهبری شدم ؛ ایشان استقبال کردند

 جهانگیری معاون اول  رئیس  جمهور به دیدارش با رهبرانقالب اشاره و گفت : اینکه همیشه
بود. هیچ وقت   تأکیدات مقام معظم رهبری  از  باشند،  ارتباطی داشته  جریان اصالحات 

 ارتباط قطع نشده و اگر هم این اتفاق رخ داده، از طرف جریان اصالحات بوده است. ایشان
گفتند که حتی شخصیت هایی گفته اند ما می خواهیم رئیس جمهور شویم و من وقتی پذیرفتم،  

 به این معناست که اصالح طلبان حضور داشته باشند.ایشان گفتند از نظر من مشکلی وجود
نداشته و االن هم دوست دارند رابطه مستقیمی با ما داشته باشند. از من خواستند که این نقش را ایفا کنم. 

رهبر : با جلیلی دعوا نداریم ؛ آیت ا... رئیسی نامزد نهایی نیست 

عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با رد این تحلیل که آیت ا... ابراهیم رئیسی نامزد 
مکانیزم  به  پایداری  جبهه  و  جلیلی  سعید  نپیوستن  درباره   ، است  اصولگرایان  نهایی 
انتخاب نامزد جبهه مردمی نیروهای انقالب اظهار داشت : طبعا خودشان مستقل عمل 
می کنند و هیچ کس هم با آنها دعوا ندارد. رهبر در پاسخ به این سوال که اگر پایداری 
و جبهه مردمی مستقل عمل کنند این اقدام آنها برای اصولگرایان رأی شکن نخواهد 

بود؟ گفت: اگر تعدد نامزد باشد به طور طبیعی آرای اصولگرایان خرد می شود.

حسینی : دولت از انجام وظایف خود عاجز و ناتوان است
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با اشاره به ناکارآمدی و 
و  جامعه  در  تحول  ایجاد  دنبال  مردمی  جبهه  گفت:  مشکالت،  حل  در  دولت  ناتوانی 
روی کار آمدن افراد کارآمد و متخصص است. حسینی افزود: دولت وعده داده بود که 

به دلیل سیاست خارجی و تعامل با دنیا، فضای داخلی کشور را بهبود می بخشد در حالی که این طور نیست.

فومنی :روحانی شروط مان را رد کند از وی عبور می کنیم
دبیر کل حزب مردمی اصالحات درباره آخرین تحرکات انتخاباتی حزبش برای انتخابات 
گفت : قطعاً این حزب در انتخابات آینده به صورت مستقل وارد صحنه انتخابات خواهد شد 
و هیچ ائتالفی با شورای سیاست گذاری اصالح طلبان نخواهیم کرد. محمد زارع فومنی با 

بیان اینکه ما با هیچ کس عهد اخوت نبسته ایم، گفت: روحانی شرط و شروط ما را نپذیرد از وی عبور می کنیم.

برخی  چرا  دانم  نمی   : گفت  جمهور  رئیس 
از تعامل با جهان  بدشان می آید. تقابل با 
جهان برای برخی نان می آوردحجت االسالم 
روحانی اظهار داشت : برخی فکر می کنند 
باشد  بیشتر  قفلهایش  کشور  دروازه  چه  هر 
امنیت و سالمت آن بیشتر می شود که درست 

نیست .  وی افزود : درباره دولت گذشته می 
آن  وقتی  شوند  می  ناراحت  بعضی  گوییم 
دولت بود می گفتند انتقاد نکنید تضعیف می 
شود االن هم می گویند چکار دارید آن دولت 
 که رفته درباره دولت خودتان حرف بزنید . 
تا جامعه می خواهد  اینکه  بیان  با   روحانی 

اشکال  گویند  می  باشد  داشته  نشاط  کمی 
شرعی دارد افزود : مگر مردم فقط باید گریه 
کنند؟ وی با انتقاد از صدا و سیما در خصوص 
هجمه به دولت گفت : در صدا و سیما وقتی 
دو روز جایی گوشت گران شود، خبر اول می 
شود  اما اگر ارزان شود، حتی اگر یادشان هم 

باشد می شود خبر آخر . روحانی در خصوص 
وضعیت سالمت نیز گفت : از ابتدای دولت 
درصد   ۲۰ خارجی  داروهای  قیمت  یازدهم 
و قیمت تجهیزات پزشکی 4۰ درصد ارزان 
شده اما برخی متاسفانه آلزایمر سیاسی دارند 

و اقدمات دولت را فراموش می کنند

جهان نیوز نوشت : خاتمی در پاسخ 
انتقادات برخی چهره های تندرو  به 
طرح  شکست  درباه  طلب  اصالح 
آشتی ملی گفته است قرار نیست به 
صورت فاتحانه به حاکمیت برگردیم. 
با  همچنین  اصالحات  دولت  رئیس 

انتقاد از رسانه ای شدن طرح سیاسی 
اش توسط اصالح طلبان گفته است:  
سؤال من این است که چه باید کرد 
و آیا دست روی دست بگذاریم و به 
همین وضعیت ادامه بدهیم یا باالخره 
باید اقدامی کرد؟ من کی آشتی ملّی 

را مطرح کردم؟! من در حال مذاکره 
بودم!« وی گفته است: »قرار نیست 
که  بگوییم  و  بیاییم  فاتحانه  ما  که 
صحبتی نکنیم و بعد قاطعانه برویم بر 
مسند قدرت هم بنشینیم یا برعکس، 
بحث من این بود که در یک فضای 

کامال بُرد -بُرد این مسأله را باید حل 
به سمت  ما  اگر  باالخره  می کردیم. 
حاکمیت نرویم همین وضعیت هست 
دست  از  را  بدنه  هم  روز  به  روز  و 
خاصیت  هم  دیگر  و  داد  خواهیم 
یک جریان و یک حزب را نخواهیم 

داشت. اگر هم ادامه بدهیم باید یک 
سری امتیازات بدهیم و بهترین حالت 
برای این جریان به خصوص بعد از 
فوت آقای هاشمی این است که احیا 
کنیم و گر نه فقط اسمی در کتابها و 
تاریخ از اصالحات باقی خواهد ماند.«

ناامید  من  کرد:«اما  تصریح  وی 
نیستم و ادامه می دهم و دنبال کانال 
دوستان  هستم،  خودم  خاص  های 
ما سکوت کنند و کاری به کار این 
قضیه نداشته باشند و بگذارند کارها 

را در یک فضای آرام پیش ببریم«

خاتمی :  اگر ما به سمت حاکمیت نرویم همین وضعیت هست ؛ اسم اصالحات فقط در کتابها خواهد ماند

 تا مردم می خواهند نشاط داشته باشند ، می گویند اشکال شرعی دارد
وقتی آن دولت بود می گفتند، انتقاد نکنید تضعیف می شود؛ االن می گویند چکار دارید آن دولت که رفته / برخی آلزایمر سیاسی دارند

عربستان برای آشتی با ایران 
دست به دامان عراق شد

نخست وزیر  با  دیدار  در  عربستان  خارجه  وزیر 
می تواند  بغداد  بی طرفی  که  گفته  عراق 
 زمینه های آشتی ایران و عربستان را فراهم آورد

طبق  عربستان،  خارجه  وزیر  الجبیر«،  »عادل 
منتشر  عراق  نخست وزیری  دفتر  که  بیانیه ای 
مناقشات  در  عراق  بی طرفی  خواستار  کرده 
طبق  است.   شده  عربستان  و  ایران  میان 
گزارش شبکه خبری راشاتودی، الجبیر که در 
دیداری اعالم نشده وارد بغداد شده بود آمادگی 
در  ثبات  برقراری  به  کمک  برای  را  کشورش 
مناطق آزاد شده از گروه های تروریستی اعالم 
کرده است.  الجبیر، همچنین در این دیدار از 
هرگز  که  فردی  عنوان  به  عراق  نخست وزیر 
سعودی«  عربستان  علیه  تهاجمی  »لحن  از 

استفاده نکرده، تمجید کرده است. 

مشاور شهردار تهران: به نظرم 
قالیباف قصد کاندیداتوری ندارد

برای  قالیباف  گفت:  قالیباف  سیاسی  مشاور   
جبهه  با  مذاکره ای  انتخابات  در  کاندیداتوری 
مردمی نداشته است و این جبهه براساس لطف 
و عالقه خود نام وی را مطرح کردند. قربانزاده  
برای  قالیباف قصدی هم  بنده  به نظر   : افزود 

حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

استمداد صدا و سیما از رهبری 

اینکه به مقام معظم  بیان  با  رئیس رسانه ملی 
رهبری نامه نوشته و درخواست افزایش بودجه 
صدا و سیما را داشته و ایشان به رئیس مجلس 
فرموده اند که کمک کند، افزود: با این شرایط 

رسانه ملی در سال آینده قابل اداره نیست.

توصیه توکلی به وزرای میلیاردر

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: 
من نمی گویم کسی ثروت نداشته باشد اما هر 
کسی ثروت دوست دارد وزیر نشود. احمد توکلی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا ورود به 
دارایی برخی وزرا مهم است افزود : شاید برخی 
از این ثروت ها از طریق مشروع بدست نیامده 
باشد که باید تکلیفش روشن شود تا کسی که 
صاحب قدرت است از موضع قدرت کسب ثروت 
از سه  نکند . وی گفت : مثال کسی که بیش 
در سه  باید  چرا  بوده  وزیر  معاون  یا  وزیر  دهه 
کالنی  ثروت  نداشته  مسئولیت  که  چهارسالی 
بدست آورد ؟ و یا کسی که هشت سال معاون 
پتروشیمی وزارتخانه ای بوده است چرا مشاور و 
سهامدار چندین شرکت پتروشیمی باید باشد ؟ 
توکلی گفت : آیا ما حق نداریم بفهمیم که چطور 

کسی ساالنه هزاران میلیارد درآمد دارد.

الریجانی:نمایندگان با اظهارات 
 خود شأن مجلس را تضعیف نکنند

که  کرد  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
را  مجلس  شأن  خود  اظهارات  با  نمایندگان 
مردم  نماینده  صادقی  محمود  نکنند.  تضعیف 
گفت:  آیین نامه ای  تذکر  در  مجلس  در  تهران 
وارد مجلس شدیم  نماینده  عنوان  به  که  ابتدا 
از نمایندگان قدیمی عباراتی می گفتند  برخی 
کم  کم  فهمیدیم،االن  نمی  را  آن  معنای  که 
متوجه می شویم. می گفتند ما ابتدا که نماینده 
در  اختیاریم،  به  فاعل  کردیم  می  فکر  شدیم 
به  مفعول  که  شدیم  متوجه  نمایندگی  انتهای 
صادقی  به  خطاب  هستیم.الریجانی  اضطرار 
به  را  این حرف ها  قدیمی  نماینده  کدام  گفت: 
ذکر  را  نماینده  آن  اسم  باید  است،  گفته  شما 
کنید، شما با لفظی که بکار بردید شأن مجلس 

را ضایع می کنید.

سرمقاله

مطالبه گری یا 
مطالبه پذیری؟

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( مثاًل مردم می خواهند 
چرا  بدانند  که  دانند  می  خودشان  حق  و  بدانند 
بعضی  آستانه عید، همه چیز گران می شود،  در 
چیزها نایاب می شود و بعضی چیزها ُپریاب، چرا  
حقوق ها به موقع پرداخت نمی شوند، چرا عیدی 
و پاداششان در بعضی موارد آب می رود و فراموش 
می شود، چرا تخلفات و سوء استفاد هایی در بعضی 
ادارات وجود دارد و اقدامی نمی شود، چرا همه ی 
کارمندان یک اداره از مدیر آن اداره بیشتر و  بهتر 
آن  جایگاهها،  و  افراد  برخی  اصرار  و  فهمند  می 
بر مجموعه ای تحمیل کرده  را سالهاست  مدیر 
و  تولیدات  عرضه  برای  نمایشگاهی  چرا  است، 
مرکز  در  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  خانگی  لوازم 
یک  کردن  پیدا  برای  و   شود  می  برگزار  استان 
کاالی ایرانی در این نمایشگاه باید چراغ بدست 
گرفت و ساعت ها چرخید، چرا بعضی ها دیوانه 
 وار در این شهر می رانند و فقط اخم و ترش رویی
و جریمه ها نصیب آن موتور سوار بی پشتوانه و آن 
کارمند و کارگری می شود که زبان دفاع از خودش 
، چرا استخدام های بی ضابطه علیرغم  ندارد  را 

اطالع همه از قانون انجام می شود و به
آن  خواهر  مدیر،  آن  همسر  مختلف،  های  بهانه 
مسؤول، و دختر آن مشاور، جایگاه و پست و میز 
دیگران سرشان  و  نصیبشان می شود  و صندلی 
بی کاله می ماند، چرا حق دولت مهم می شود و  
حق مردم فراموش، چرا صدای دولت و مسؤولین 
 مافوق می شود و صدای ملت مادون، چرا سایه ی
بی حجابی بر سرحجاب هر لحظه فراخ تر و کیف 
و بی خیالی بعضی مسؤولین بیشترمی شود، چرا 
از قبل است چه در  بیشتر  با مردم  نامهربانی ها 
قول و چه در عمل، چرا، چرا ، چرا ... ؟ و مردم به 
دنبال راه فراری تا فشارها کم شود و پر و بالشان 
پرخاش  را  فرار  راه  گاهی  و  بازتر،  زندگی  برای 
زبان  گاهی  و  بینند  می  جامعه  در  قانونی  بی  و 
در کام فرو کشیدن و سکوت معنادار و انتظاری 

فاجعه بار را به دل راضی کردن.
باز به همان نقطه سر خط می رسیم؛ که همه چیز 
به خود ما مردم بر می گردد ، به نوع نگاهمان، 
 به نحوه تفکرمان، به میزان مطالبه پذیر بودنمان
 و مطالبه گری هایمان. ما فقط می گوییم و فقط
می نویسیم، فقط درمیان خودمان ُغر می زنیم و 
افسوس می خوریم، و البته برخی مدیران برگرده 
میتازند،  و  شوند  می  سوار  ها  افسوس  همین 
آه  قهرمان  دیروز،  نسل  آسان.  و  ناجوانمردانه 
توانسته  می  آنچه  بر  بود  سوزناک  های  کشیدن 
 انجام دهد و نداده، و قهرمان حسرت نثارکردن های
بی مانند. نسل امروز، به انتظار نشسته تا قطار توجه 
به ایستگاهش برسد و مسؤولی را پیاده کند غافل 
از اینکه در  ایستگاههای قبلی، هم برنامه ها و 
هم خوِد مسؤوالن را سفت و سخت پیاده کرده 
اند!!  و البته حاال همه ی امیدها به نسل فردای 
این استان است،  نسلی که انگار قرار است نه بی 

خیالی مسؤولین را بر تابد و نه بی زبانی مردم را.
به  هم  باز  بار  چندمین  برای  بفرمایید  اجازه   
خودم بگویم که ما مردم خراسان جنوبی مطالبه 
دامنه  و  باشیم،  اینگونه  وقتی  تا  و  نیستیم  گر 
چه  هر  باشد؛  محدود  وسعِت  این  به  مطالباتمان 
می گویم چون باد هوا،  نوازشگر الله ی گوش 
مسؤولین هم نمی شود چه رسد به قلقلک دادن 

ذائقه ها و به چالش کشیدن تصمیم هایشان!
توسعه  تقصیرهای  از  بخشی  که  بپیذیرم  باید 
مردم  ما  خیالی  بی  در  ریشه  استان  نایافتگی 
از مسؤولین وقتی  هم دارد، همه ی مطالبات ما 
یا جمع شدن  محله  های یک  چراغ  تعویض  به 
زباله های یک کوچه یا به آسفالت یک خیابان یا 
قطعی آب و برق و گاز و تلویزیون یک منطقه ختم 
و شهرستانی هم،  استانی  مدیر  آنوقت  می شود، 
چه بومی باشد چه غیر بومی، در پازلی تعریفمان 
میکند که خودمان قالبش را برای خودمان چیده 
ایم؛ انحصاری می شویم و گرفتار در حصاری چند 
الیه که ظاهرش آرامش است و باطنش آشفتگی.

آنوقت مطالبات ما هم معکوس می شود و مدیران 
و مسؤوالن، به جای پاسخ دهی به مطالبات مردم، 
خود مطالبه گِر تالش های ناکرده و زحمت های 

ناکشیده شان می شوند. 
آنوقت دیگر حقی باقی نمی ماند که به دنبالش 
باشیم، )به یاد فرمایشی از امیرمؤمنان علی علیه 
السالم افتادم که فرموده بودند: ما را حّقی است اگر 
به ما داده شود ،وگرنه بر پشت شتران سوار شویم، 
و برای گرفتن آن برانیم هر چند شب ُروی به طول 
انجامد )یعنی اگر حق ما را ندادند، خوار خواهیم 
شد و باید بر ترک شتر ، سوار و چون عبد و اسیر 
بنشینیم(( دیروز در همین روزنامه از قول عضوی 
که  بودند  نوشته  شهر  شورای  محترم  اعضای  از 
شبهای مرکز استان مرده است، و من فکر می کنم 
نه تنها شب های مردم مرکز استان مرده است  که 
روزهای همه ی استان هم حال و هوای خوشی 

ندارد!!همه باید فکری بکنیم و چاره ای.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
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874.4۰۰.۰۰۰382.8۰۰.۰۰۰۱9.5۰۰.۰۰۰تجاری ۱75۱

834.434.۰۰۰368.۰22.۰۰۰۱8.5۰۰.۰۰۰تجاری ۱852

724.467.۰۰۰32۱.624.۰۰۰۱6.5۰۰.۰۰۰تجاری ۱953

744.3۰۰.۰۰۰3۱8.2۰۰.۰۰۰۱6.۰۰۰.۰۰۰تجاری 2۰56

7۱4.3۰۰.۰۰۰3۰5.3۰۰.۰۰۰۱5.5۰۰.۰۰۰تجاری 2۱57

644.3۰۰.۰۰۰275.2۰۰.۰۰۰۱4.۰۰۰.۰۰۰تجاری 2258

6۰4.۱67.۰۰۰25۰.۰2۰.۰۰۰۱3.۰۰۰.۰۰۰تجاری 236۰

6۰4.۱67.۰۰۰25۰.۰2۰.۰۰۰۱3.۰۰۰.۰۰۰تجاری 246۱

6۰4.267.۰۰۰256.۰2۰.۰۰۰۱3.۰۰۰.۰۰۰تجاری 2562

آگهی مزایده فروش اراضی تجاری 

مرحله دوم     شناسه آگهی: 245۰5
با رعایت آیین نامه  شهرداری سربیشه در نظر دارد: 
بند یک  استناد  به  و  شهرداری ها مصوب 46/4/12 
شورای   95/10/08 مورخ   4/95/496 شماره  مصوبه 
 25 تعداد  فروش  به  نسبت  سربیشه  شهر  اسالمی 
قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری واقع 
در خیابان جانبازان و شهید گورکانی)مجتمع تجاری 
ثامن( به شرح مندرج در جدول به منظور تامین  منابع 
صورت  به  کتبی  مزایده  طریق  از  را  نیاز  مورد  مالی 
نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
فرم شرکت  اخذ  نیز  و  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 
در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 95/12/18 به واحد حسابداری شهرداری واقع 
در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداری در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط 
گردیده  لحاظ  مربوطه  درفرم  مزایده  فرم  در  شرکت 
های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   است. 
فرمایند.  حاصل  تماس   32664437 -  32662508

شهرداری سربیشه
ارزش  بر  مالیات  پیشنهادی %9  قیمت های  به 
افزوده اعمال خواهد گردید. ضمناً ساخت طبق 

ضوابط اعالم شده توسط شهرداری خواهد بود.

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

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

 0 9 1 5 8 6 2 6 2 2 8
 0 9 1 5 8 3 4 6 7 7 9

اسحاقی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
دوشنبه* 9 اسفند 1395 * شماره 3734

ارائه خدمات مشاوره ای به 19 هزار نفر در استان
 

معاون  شدند.  مند  بهره  بهزیستی  ای  مشاوره  خدمات  از  امسال  جنوبی  خراسان  در  نفر  هزار  سیما-19  و  صدا 
پیشگیری بهزیستی استان گفت: از ابتدای امسال 12 هزار نفر به صورت حضوری و7 هزار نفر در تماس با سامانه 

جنوبی 1480 بهزیستی، از خدمات مشاوره بهره مند شدند. خراسان  در  سازمان  ترین  کفایت  بی 
همین رادیو تلویزیون شبکه خاوران است . مگر 
چهار  از  میگن  که  کردن  تصور  چی  را  مردم 
قطره باران کانال ها به هم ریخته پس این همه 
آب  ساعت  یک  اگر   . کنند  می  چکار  مهندس 
رسانی  اطالع  کنند  قطع  بخواهند  را  ای  محله 
می کنند آن وقت 20 روز است شبکه ها بهم 
ریخته آن روابط عمومی اعالم نکرده که مردم 

کلی پول تعمیرات دادن
915 ... ۶۳9
دهه فجر هم تمام شد و از افتتاح سیمان باقران 
 خبری نشد باز هم وعده و وعید واقعا ما سهام داران
 جزء که بیست ساله پولمون رو دادیم سهام خریدیم
پیش  سال  بیست  از  کردیم؟؟؟سهام  گناهی  چه 
به  این شرکت  بار اسم  ارزونتر شده!!!و فقط هر 

میان میاد برای ما شده دروغ و خسرت و اندوه 
915 ... 704
حرکات چند روزه عده ای که کامال نیت و قصدشان 
دراستان که  داد  نشان  است  روشن  مردم   برای 
 گروههای سیاسی حتی روش صحیح نشان دادن
 اعتراض را بلد نیستند . یک طرف باتمام توان و 
تواند نمی  ولی  کند  می  استفاده  ها  تریبون   از 
 آن طورکه دلش می خواهد توده مردم را با خود

همراه و علیه دولت مشروع بسیج کند. 
915 ... ۳05
آباد  حاجی  حال   به  فکری  یه  خواهشا  باسالم 
و  نیست  آسفالت  آن  خیابانهای  بیشتر  که  کنید 
فقط خیابان اصلی آن اتوبوس دارد وبقیه که در 
انتهای حاجی آباد هستند باید مسافت زیادی را 

برای رسیدن به اتوبوس طی کنند
915 ... 79۳

اینکه بعد از چندین سال معافیت مالیاتی یکسان 
در  آزاد  مشاغل  وسایر  دولت  کارکنان  حقوق 
دومیلیون  دولت  کارکنان  برای   9۶ سال  بودجه 
هزار  پانصد  و  میلیون  یک  آزاد  مشاغل  برای  و 
تومان تعیین گردیده مصداق یک قانون تبعیض 
آمیز وظلم آشکار توسط مجلس است امید است 

شورای محترم نگهبان درستش کند
915 ... 211

فرموده  که  همشهری  جواب  در  آواجان  سالم 
بودند مسیحیان در ایام عید با شراب شادی خود 
با  آنها  بله  را جشن می گیرند ولی ما مسلمانیم 
با  مسلمانیم  که  ما  ولی  شوند  می  شاد  شراب 
اختالس  سه هزار  و نه هزار ملیاردی خوشیم و 

جشن میگیریم
915 ... 124

سالم آوا جان ،برایم جای سوال شده که این پیام 
را چندبار ارسال کردم و چاپ نشده ؟...پلیس راه 
محترم:تقاطع جاده علی آباد لوله با جاده دانشگاه 
بویژه در ساعات شروع و پایان ادارات و دانشگاه 
از مسیر رفت و آمد خطرآفرین است.خواهشمند 
فاصله  در  راهنما  چراغ  و  گیر   سرعت  نصب  با 

مناسب از تصادفات پیشگیری کنید.
915 ... 0۳5

اصالحات  سران  که  زمانی  ام   مانده  من 
رسانه  چراغ  و  چشم  شان  اغلب  امروز  )که 
سرخ  جناب  عالی  بحث   ) انقالبند  ضد  های 
فائزه  امثال  چرا  کردند  می  مطرح  را  پوش 
کردند  نمی  اعتراضی  هیچ  هاشمی   خانم 

 که حاال این قدر پسرو دختر خاله شده اند
915 ... ۶۳9
استاندارخداپدرومادرزنده یامرده شماروبیامرزه؛ماکه 
طرفدارتیم حاال اقایونی که وقت و پول بیت المال 
روخرج حرافی می کنن اجرشون باخدا ؛ اگه اون 
پوالخرج بیکاری وعمران وشادی مردم بشه ایران 

گلستان میشه
901 ... 10۳

با  جهت اطالع آقای شهردار و مدیر کل میراث 
خانه   ، افتاد  اکبریه  قنات  در  که  سیلی  به  توجه 
وسایل  وتمام  افتاد  سیل  زیر  اینجانب  مسکونی 
زندگیم زیر گل والی شده است و فقط برادران 
هالل احمر زحمت کشیدند و آبها را با چند دستگاه 

لجن کش کشیدند که دست آنان درد نکند
915 ... 24۶
سالم در عجبم چرا تعدادی معتمدین و نماز شب 
خوان  که بایستی الگوی یک جامعه باشند با یک 
خبر کذب و بد  تفسیر شده چنان  با تهمت خود را 

جهنمی می کند که عواقب آن ....
915 ... 007

و  بیکاری  از  دم  همه  که  روزگاری  در 
جوانی  می زنند،  اشتغال  راه  سر  مشکالت 
با همسر خود از شهر و مشکالت آن کوچ 
را در یک روستا ساخته  آینده خود  کرده و 

است.
اخیر،  سال  چند  در  ایسنا،  گزارش  به 
شهرها  به  روستاییان  بی رویه  مهاجرت 

باعث  است،  گوناگونی  عوامل  از  ناشی  که 
تخلیه بسیاری از روستاها شده است.

اجتماعی  مهم  پدیده های  از  یکی  مهاجرت 
بوده که افزایش سریع جمعیت شهرها، نبود 
محله های  ایجاد  متناسب،  شهری  امکانات 
بهداشت،  کمبود  و  فقر  و  حاشیه نشینی 

است. بیشترکشورها شده  گریبان گیر 
نیاز  معکوس  مهاجرت  شکل گیری  روند 
این  از  یکی  که  دارد  عواملی  و  علل  به 
شغل  نوع  به  نگرش  تغییر  می تواند  عوامل 
امکانات  از  استفاده  با  آن  شکل گیری  و 
جاده  از  کیلومتر   15 باشد.وقتي  موجود 
فرعي  راه  کیلومتر   ۶ و  زاهدان  بیرجند- 
کوه  رشته  دامنه  سرسبز  و  پیچ  در  پیچ 

روستاي  به  می کنیم  طي  را  باقران  زیباي 
استاد  و  عالم  چندین  زادگاه  »بهدان« 
سردرختي  محصوالت  مرکز  و  دانشگاه 
هلو  توت، گیالس،  گردو،  از جمله  مرغوب 

می رسیم.
تابلو  بهدان  روستای  به  منتهی  جاده  در 
جلب  خود  به  را  توجه  شیرینی  سفارش 

می کند، بنا به گفته مردم محلی خانواده ای 
در  براي خود  نیز  روستا  به  از شهر  با کوچ 
این روستا کاری محیا کرده و هم عده ای را 

از اهالي روستا را به سرکار برده اند.
و  بیکاری  از  دم  همه  که  روزگاری  در 
جوانی  می زنند،  اشتغال  راه  سر  مشکالت 
با همسر خود از شهر و مشکالت آن کوچ 
را در یک روستا ساخته  آینده خود  کرده و 

است.
کار  از  برایمان  بهدان  اکبری  مهدی  سید 
گفت،  روستا  به  آمدنش  علت  و  تالش  و 
کارگاه  اجاره  باالی  هزینه های  اینکه  از 
و  نکرده  مأیوس  را  او  شیرینی  پخت  برای 
به جای دست روی دست گذاشتن چاره ای 

روستای  از  بهتر  مکانی  و  اندیشیده  دیگر 
این  جوانان  می گوید:  است.او  نیافته  پدری 
منتظر  همه  و  نبوده  تالش  بدنبال  دوره 
عالیه  تحصیالت  اینکه  واسطه  به  هستند 
محیا  برایشان  نشینی  میز  پشت  کار  داشته 

شود.
نفر   4 برای  حاضر  حال  در  بهدان  اکبری 

حجم  به  توجه  با  اما  کرده،  ایجاد  اشتغال 
نیروی  به  خواستی  در  سفارشات  باالی 
واسطه  به  منتها  داشته  نیاز  بیشتری 
شدن  کم  و  شهرها  به  مردم  مهاجرت 
روستا  در  جوانی  نیروی  روستاها  جمعیت 
شیرینی  آموزش  و  مهارت  است.از  نمانده 
مهارت  این  فراگیری  چگونگی  و  پزی 
به  ابتدا  در  می گوید:  می پرسیم،  او  از  که 
بیرجند  با خواهرم در شهر  صورت شراکتی 
به  این حرفه و  فراگیری  با  و  کار می کردم 
در  ابتدا  مستقل  کارگاهی  ایجاد  منظور 
گشتیم  کارگاه  برای  مکانی  بدنبال  شهر 
هزینه های باالی اجاره و محیا سازی مکان 
مسکونی  زمین  در  تا  شد  باعث  شهر  در 

روستا  اقدام به ساخت کارگاه کردیم.
وقتی درباره هزینه های راه اندازی کارگاه از 
به مشکالت  توجه  با  او جویا شدیم، گفت: 
دریافت وام منصرف شده و با بضاعت خود 
موفقیت  وی،  کردم.  کار  شروع  به  اقدام 
تولیدکننده را در صداقت با مشتری دانست 
مردم  صداقت،  فرهنگ  از  دوری  گفت:  و 

داشتن  و  کشانده  اعتماد  عدم  سمت  به  را 
و  کرده  جلب  را  مشتری  اعتماد  صداقت 
مشتری  جذب  به  می تواند  نیز  تنوع گرایی 
شدن  بهتر  برای  تحقیق  کند.او  کمک 
محصوالت را نیز از دیگر علل موفقیت خود 
می داند و گفت: در هر رشته و زمینه ای که 
می توانیم  هستیم،  مشغول  و  داشته  فعالیت 
بهترین محصوالت را به بازار ارائه کرده و 
رو شویم.اکبری  به  رو  مشتریان  رضایت  با 
و  شرینی  نوع   20 حاضر  حال  در  بهدان 
بیرجند،  شهرهای  به  و  کرده  تولید  کیک 

سربیشه، نهبندان و زاهدان می فرستد.
پخش  مسئولیت  حتی  حاضر  حال  در  او 
و  داشته  عهده  به  خود  نیز  را  شیرین ها 

فکر  دوره  این  جوانان  می کند:  گالیه 
نباید  داشته  تحصیالت  چون  می کنند 
تحصیالت  که  کارگرانی  کرده،  کارگری 
حرفه  فراگیری  با  می توانند  باشند،  داشته 
کارگر  و  باشد  موفق  کننده  تولید  یک  خود 

تحصیل نکرده نیز همیشه کارگر می ماند.
کارگاه  نیز  گذشته  در  بهدانی  اکبری 

در  را  استادکاران  و  داشته  کابینت سازی 
این زمینه آموزش داده و در حال حاضر نیز 
داشته  شرینی پزی  به  عالقه  که  فردی  هر 
باشد نیز می تواند در این کارگاه کارکرده و 
آموزش ببیند. وی تا کنون 14 تا 15 نفر را 
در شیرین پزی و کابیت سازی آموزش داده 
خود  برای  توانسته اند  نیز  افراد  از  برخی  و 

کارگاهی ایجاد کرده و درآمدزایی کنند.
کرده  تحصیل  و  جوان  قشر  که  زمانی  در 
اشتغال  مشکالت  و  بیکاری  دغدغه  از  دم 
می زنند، همت و تالش این جوان نشان از 
اما  بوده  فراهم  این است که شرایط کاری 
کمی نیاز به همت و پا گذاشتن روی برخی 

خواسته ها و دل مشغولی ها دارد.

وقتیروستایپدریشیرینیرزقحاللراجاریمیکند زلزله آسیب های اجتماعی

مطلب  در  که  موضوعی  ؛  عزیز  آوای  بر  سالم 
صفحه هشت روزنامه آوا روز شنبه 7 اسفند مورد 
 بررسی قرار می گیرد که دغدغه ی رهبر عزیز مان 
آسیب های  مانند  اجتماعی  آسیب های   ( هست 
طبیعی اند؛ مانند زلزله که می تواند بنای خانه ها را 
تخریب کند، این آسیب ها بنیان خانواده و اجتماع را 
برهم می ریزد. اگر به موقع و به هنگام شناخته شود و 
یا پیشگیری شود، احتمال کاهش خسارت ها افزایش 
خواهد یافت. اما اگر نسبت به آن غفلت شود؛ خدای 
نکرده ممکن است بنای جامعه را متزلزل کند. (و 
آسیب های  است:  گفته  نیز  محبوب  رییس جمهور 
و  است  جهانی  پدیده ای  شهرها  در  اجتماعی 
 مواجهه با آن نیازمند مطالعه، تجربیات، برنامه ها

و اقدامات سریع می باشد.
مشارکت  مدیران طرح  زبان  از  را  موضوع  وقتی   
مشاهده می کنی.مدیران با مطالعه و با جان ودل 
عنوان  به  موانع  رفع  در  آمادگی  و  توان  آخرین  با 
یک طرح ملی در راه کنترل و پیشگیری آن اقدام 
عمل گرایانه دارند هرچند با این موضوع بیگانه و 
انگیز وهم  خیلی  آن  موضوعی  طرح  اما   غریبند 
 و ویرانگر در کانون خانواده و جامعه است از اصطالحات

و موضوعاتی نام برده می شود که کار با اعتبار و 
جلسات و همایش ها موفق نخواهد بود .

گردیده  عنوان  و  بررسی  و  که مطرح  موضوعاتی 
جرم،  اخالقی،  اجتماعی،  آسیب  ناامنی،  )حس 
تا...،  نوجوانان  از  سطوح  همه  در  اعتیاد  طالق، 
زناشویی  های  خیانت  اجتماعی،  اخالقی،  مفاسد 
تعزیری،  و  اخالقی  امنیت  جرایم  مهاجرت، 
مجازی، فضای  اجتماعی  های  بزه  مخدر،   مواد 

حاشیه نشینی، ابتذال رفتار های پر خطر، اختالالت 
 ، نامشروع  خودکشی،روابط  روان،  و  سالمت 
HIV،کودکان کار و ... (  این ها موضوعاتی بود 
که در ارتباط با طرح ملی کنترل و کاهش آسیب 
های اجتماعی آنالیز و برای رفع آن اقدام می شد 

اما چه فایده !!! 
وقتی  تئاتر  و  سینما  هنرمندان  دور  زمانهای   در 
می خواستند نقشی ایفا کنند مثال نقش یک معتاد 
یا یک زن یا کودک خیابانی روز ها ، حتی ماه ها 
در مراکزی که حضور داشتند با آن ها دم خور و 
زندگی می کردند تا شرایطی می رسیدند که آینه 
می شدند تا جایی که خود را نه نقش، بلکه خود او 
 می دیدند گفتار، رفتار، حرف زدن و حتی تیک های

عصبی آنها را به خوبی ادا می کردند یک آینه از 
واقعیت فرد مورد نظر را ایفای نقش می کردند. 

ولی امروز مدیران و کارشناسان موضوعات مطرح 
ارتباطی  هیچ  فوق  های  آسیب  معلولین  با  شده 
از علت بوجود آمدن موضوع درک  ندارند و حتی 
و  جلسه  یک  ریزی  برنامه  از  ندارند،  صحیحی 
یک همایش دیگر در پشت میز این جلسه حضور 
حول  فقط  کنند  می  مطرح  که  مطالبی  و  دارند 
اتفاق  که  هایی  کارگاه  اعتبارات،  و  ها  آمار  محور 
دانند که  بیفتد که خودشان هم می  افتاده، شاید 
این  نماند که در  ناگفته  البته  ندارد،  هیچ خروجی 
و  اجتماعی  فرهنگی  محترم  معاون  فقط  برنامه 
اجتماعی  محترم  معاون  و  دادگستری،  پیشگیری 
 نیروی انتظامی،مدیریت محترم اداره کل زندان ها

این موضوعات برایشان ملموس و قابل درک بود 
چون از نزدیک با آن آشنا بودند البته اگرفرماندهان 
محترم آگاهی و امنیت اخالقی حضور می داشتند 

بقیه را بهتر آشنا می کردند .
پیشنهاد : اینکه مدیران و کارشناسان موضوع مثل 
آرتیست های سینمایی در مکان های حضور آسیب 
ها یا نگهداری یا مراکز اصالح و تربیت، یا مراکز 
ترک اعتیاد حضور فعال داشته باشند بعد از لمس 
موضوع، برنامه ریزی و همایش اجرا کنند، یا مثل 
طرح آمار گیری عده ای با سطح علمی مورد نظر 
مشخص  زمان  مدت  در  و  استخدام  وقت  پاره  را 
تحقیقات  و  گزارش  بعد  و  اعزام  مذکور  مراکز  به 
مفصل موضوع را به مدیران و کارشناسان حوزه و 
دستگاه مورد نظر اعالم نمایند تا نسبت به برگزاری 
های آسیب  وکاهش  کنترل  جلسات  یا   همایش 
 اجتماعی اقدام گردد، باشد که مورد وثوق قرار گیرد.

یک  حدود  که  کنم  گزارش  نکته ای  به  پایان  در 
 هفته از محتوا و سخن سردبیر و گزارش صفحه ی

با کودکان کار گفتید و گفتید ولی  ارتباط  سه در 
به موضوع  باید  ؟  کند  پیگیری  باید  که  را  نتیجه 
کودکان کار به عنوان یک زلزله بزرگ نگاه کنیم 
چون این کودکان معصوم امروز با در آمدهای بعضًا 
 باالیی که در می آورند در آینده این در آمد ها}

و  داد  نخواهد  را  ها  آن  ی  روزانه  خرج  کفاف 
خواهند  تر  خطرناک  و  بزرگتر  کارهای  به  دست 
 زد و مطمئن باشید که این گروه از کودکان کار
 فرهیخته،  هنرمند، معلم و یا مدیر و یا....بیرون نخواهد
 آمد بلکه شکل آسیب کار به متکدی، فروشنده ی
 مواد، معتاد، بیسواد، عامل ناهنجاری های خانواده

مشاهده  آن  خروجی  از  شرارت   ، خیانت  طالق، 
و  استکبار  که  مهمتر  همه  از  و  کرد  خواهیم 
کنار  در  موضوعات  این  روی  ها  صهیونیست 
شبکه  طریق  از  هوشیارانه  ها  تهدید  و  تحریم 
های اجتماعی و پیام رسان صهیونیستی فرهنگ 
و اخالق و امنیت خانواده چه از نظر روانی و روحی 
به طور قهرآمیز هجوم آورده اند و بنیاد خانواده را 
هدف قرار داده اند و اگر تدبیر اندیشه نشود جامعه 

آسیب جدی خواهد دید .

از میان نامه های رسیده

علوم پزشکی دانشگاه  جوابیه 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/11/17 در خصوص  بالاستفاده 
سرچاه  منطقه  بهداری   ساختمان  ماندن  
و  آمبوالنس  دستگاه  یک  اختصاص  عماری، 
می  استحضار  به  ای   جاده  پایگاه  اندازی  راه 
شبکه  گسترش  طرح  مصوبات  برابر  رساند: 
بهورز  توسط  آباد  قائم  بهداشت  اتاق  خدمات 
خانه بهداشت علی آباد زارعین به صورت یک 

یا دو روز در هفته انجام می شود. 
در حال حاضر جهت راه اندازی پایگاه اورژانس 
ندارد. وجود  مجوزی  فوق  منطقه  در  ای  جاده 
قلعه  منطقه  برای  مجوز  اخد  پیگیر  مرکز  این 
راه  مجوز  صدور  صورت  در  و  باشد  می  زری 
قرار  اولویت  در  منطقه  آن  در  پایگاه  اندازی 
گونه  هر  حاضر  حال  در  ضمنا  گرفت.  خواهد 
زمان  حداقل  در  رسانی  امداد  درخواست 
اورژانس  پایگاه  ترین  نزدیک  توسط  مممکن 

115 )خوسف( پوشش داده می شود.
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یادداشت طنز

اندر حکایت ازدواج دختر فرانسوی

 با یک ربات!

که  مدت هاست 
ازدواج ها  پیش بینی 
این  به  آینده  در 
که  رسیده  نقطه 
انسان ها تا 35 سال 
ربات ها  با  آینده 
ازدواج خواهند کرد. این پیش بینی انگار کمی 
زودتر اتفاق افتاده، زیرا یک زن فرانسوی  با 
یک ربات زندگی می کند و در حقیقت نامزد 
اوست. این خانم فرانسوی می گوید که تا قانونی 
شدن ازدواج با ربات انسان نما در فرانسه، صبر 

خواهد کرد.
چیزی شان  یک  خارجی  دخترهای  این  واقعا 
می شود! االن دختر و پسری که نامزد هستند 
و برای آشنایی بیشتر و کامال زیر نظر والدین 
می روند کافی شاپ، تا پسر می رود سفارش بدهد 
و برگردد می بیند یکی جایش را گرفته که اتفاقا 
نخواستیم  جانشین  خواستیم  جا  ضرب المثل 
این  بعد  قضایا ساخته اند،  برای همین  را هم 
دختر فرانسوی می خواهد تا قانونی شدن این 
موضوع صبر کند! بعد چطور صبر می کند هم 
مسئله ای است! مثال رباتش را می برد می گذارد 
توی انباری، بعد که قانون تصویب شد کت و 
شلوار تنش می کند و می آورد می گذاردش روی 
مبل توی پذیرایی و به جواب خواستگاری اش 
بله می گوید؟ بعد مثال یک عشوه ای هم می آید 
که قصد ادامه تحصیل دارد و می خواهد پله های 
ترقی را طی کند و ربات می گوید من خودم یک 
هارد اکسترنال دارم که داخلش پر از فرمول و 
جزوه است، درس می خواهی چکار؟ تازه پله ها 
را هم خودم تی می کشم. بعد هم عروس ذوق 
مرگ می شود و می رود گل می چیند و روغن 
چرخ می آورد و دفعه سوم با اجازه بزرگترها بله 
را می گوید. اصال حاال که فکر می کنم خیلی 
ربات  را  خانه  کارهای  همه  است.  خوب  هم 
می کند، دِر ُرب و شیشه مربا را هم که می تواند 
با هم قهر کنند، عروس  تازه  باز کند.  راحت 
ربات را تا می کند و می گذارد داخل چمدان و بعد 
می برد می گذارد داخل انباری. نظر شما چیه ؟!

داستان طنز

را  االغش  مال  روزی 
کرده  خطایی  که 
شخصی  زد.  می  بود، 
که از آنجا عبور می کرد 
اعتراض نمود و گفت: ای 

مرد چرا حیوان زبان بسته را می زنی؟ مال گفت: 
ببخشید نمی دانستم که از خویشاوندان شماست 

اگر می دانستم به او اسائه ادب نمی کردم؟!

میگم یه وقت زشت نباشه ...

وقتی بچه رو با باباش تنها بزاری-  جواد رسولیقاب عکس کاریکاتور طرز صحیح نشستن روی صندلی :     رسول آذرگون

حالیا نوبت این فک و دهان خواهد شد

نفس باد صبا آفت جان خواهد شد
عید می آید و اجناس گران خواهد شد
قیمت میوه و شیرینی و آجیل و لباس
باز سرویس گر فک و دهان خواهد شد

همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد
و سرا پای وجودم نگران خواهد شد
می زنم ساز مخالف دو سه روزی اما

عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد
می رسد مرحله ی سخت و نفس گیر خرید

نوبت گند ترین کار جهان خواهد شد
کل عیدی و حقوقم به شبی خواهد رفت
بر سر جیب بغل ،فاتحه خوان باید شد
یک الف آدم و یک عائله آنهم پر خرج

وقت فرسودن اعصاب و روان خواهد شد
پول را با علف خرس یکی می دانند

فکر کردید که منطق سرشان خواهد شد
هانیه نعره بر آرد که ندارم مانتو

کامران از پی او تیز دوان خواهد شد
که پدر کفش و کت و پیرهنی می خواهم
بعد از او نسترنم مرثیه خوان خواهد شد
سام هم لنگه ی جوراب به پا می گوید

شستم از پنجه اش امسال عیان خواهد شد
قیمت پسته به قلب منِ آسیب پذیر

باز هم وای که آسیب رسان خواهد شد
زیر بازارچه با قیمت ماهی یا گوشت
آسمان دور سرم ُپر َدَوران خواهد شد

مغز گردو شده مانند طال مثقالی
مغزم از قیمت آن سوت کشان خواهد شد
کمرم گشت که در خانه تکانی سرویس
حالیا نوبت این فک و دهان خواهد شد

* نمکستان

1. پشت به عقب متمایل شده و حمایت 
شود.

2. کمر حمایت شود.
3. زانو باالتر از لبه صندلی قرار گیرد و 

سطح زیر ران آزاد باشد.
4. کف پاها روی سطح زمین قرار گیرد.

داده نما: آوای خراسان جنوبی

از شوهرم  هرشب  ساله  چند  نباشه  زشت  وقت  یه   *
میپرسم: فردا ناهار چی درست کنم؟

اونم میگه نمی دونم! نه من از این سؤال خسته میشم، نه 
اون بزرگوار از کمک کردن دریغ میکنه !!

* یه وقت زشت نباشه ، پالتوئه دخترمو شستم، با تعجب 
میگه: چرا پالتومو شستی من با چرکاش خاطره دارم !!

* میگم یه وقت زشت نباشه، یه مانتو واس خودم دوختم، 
قیمت پارچش شده 15 هزار تومن، اونوقت یه تور واسه 

خوشگلی دورش گرفتم شده 24هزار تومن !!
* یه وقت زشت نباشه: پله های ترقی رو یکی یکی 

دارم میرم سمت پایین !!
* یه وقت زشت نباشه بچه های االن تو صورت باباشون 

نگاه می کنن و میگن : امتحان فالن رو تقلب کردم !!
* میگم یه وقت زشت نباشه روزی بیست ساعت سرمون 

تو گوشیه ولی روزی نیم ساعت کتاب نمی خونیم !!
* میگم یه وقت زشت نباشه سالی پنج هزار میلیارد تومن 
لوازم آرایشی وارد میشه ؟ حاال با پولش کاری ندارم اینهمه 

لوازم آرایشی رو چیکار می کنیم ما ؟!
 * یه وقت زشت نباشه من با جوراب سوراخم به راحتی می تونم 

دمپایی الانگشتی بپوشم !!
* میگم یه وقت زشت نباشه. همسر آیندمو میگم !!

* یه وقت زشت نباشه بغضیا شغل اصلیشون خواستگاریه 

و شغل دومشون ازدواج ... !!
دعوا  تو  داداشم  و  من  نباشه  زشت  وقت  یه  میگم   *

همدیگرو به قصد کشت می زنیم !!

* یه وقت زشت نباشه من انقد مهربونم آخرشم همه بهم 
بي احترامي مي کنن !!

* یه وقت زشت نباشه اجدادمون روغن زرد می خوردن و 
ماها داریم روغن پالم می خوریم !!

* میگم یه وقت زشت نباشه هرکی دانشجو میشه از ترم 
اول ابرو برمیداره شلوار پاره می پوشه و ... بعد من تا ترم 
آخر هنوز با لباس رسمی و مو های مرتب میرفتم دانشگاه !!

* میگم یه وقت زشت نباشه من خودم دهه هفتادی ام، 

بچم دهه هشتادی !! آخه هرچی دقت می کنم همه بین 
خودشون و بچشون حداقل یه دهه فاصله هست!

* میگم یه وقت زشت نباشه که من دارم میرم تو 29 

سالگی!! و هنوز مجردم اما تو خواب هام سه ساله ازدواج 
کردم و به تازگی بچه هم دارم !!

* میگم یکوقت زشت نباشه من دیر کارت امتحانات گرفتم 
از یکی از امتحاناتم جا موندم تازه سه واحدی ام بوداها !!

* یه وقت زشت نباشه من هر وقت میخوام پیاده برم 
توی کوچه ، اگه خلوت باشه .با یه دست ادای فرمون 
ماشین رو درمیارم و یه دستی می پیچم توی کوچه. 

شما که اینطوری نیستید ؟!

* یه وقت زشت نباشه: ما تو دانشگاه ترم بوقیارو از لباسای 
چروکشون تشخیص میدیم !!

* یه وقت زشت نباشه ... دیروز بستنی لیوانی خریدم تا 
رسیدم خونه بازش کردم دیدم عه... پنیر خامه ای بهم داده. 
* میگمااا یه وقت زشت نباشه من رانی میخورم آخرش ته 
قوطی رو نگاه کنم بعد ی دونه پالپ تهش مونده باشه یکم 

آب بریزم تو قوطی رانی؛ اونم بخورمش !!
* یه وقت زشت نباشه 18 ساله فکر می کردم گروه خونیم 

A بعد االن فهمیدم O... اره دانشجو هم هستم بعله !!
* میگم یه وقت زشت نباشه ما قبال پولدار بودیم ولی االن 
چند ساله که بی پولیم و تنها پولی که داریم پول یارانست !!
* میگم یه وقت زشت نباشه من روز اول دانشگاه اشتباهی 

رفتم کنار یه دختره نشستم؟
* میگم یه وقت زشت نباشه همه هم سن و سال های من 
که هیچ، از من کوچیکترا هم ازدواج کردن و بچه دارن، 
اونوقت من میشینم جلو تلویزیون بره ناقال نگاه می کنم !!
دارم  با مدرک دکترا  ها  نباشه  یه وقت زشت  میگما   *
کارگری می کنم تازه می خوامم برم خواستگاری موندم 

بگم مهندسم یا کارگرم !!
* یه وقت زشت نباشه با وجود اینکه ما هنوز انتخاب واحد 
نکردیم از دانشگاه زنگ بزنن و بگن بیا واست انتخاب واحد 

کردیم . هروقت دوست داشتی کالسارو بیا ... !!    بیتوته
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 دعوت نامه تشکیل  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(   شرکت تعاونی مسکن پویش کار  شرق خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی)نوبت دوم( شرکت تعاونی پویش کار شرق خراسان جنوبی دوشنبه 95/12/23 ساعت 17 در محل دفتر شرکت 
واقع در خیابان پاسداران 15 رسالت 3 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از 
تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستور 
جلسه: انتخاب 3 نفر هیئت تصفیه برای مدت 2 سال- تعیین حق الزحمه اعضای هیئت تصفیه                                                                  
 هیئت مدیره

آگهی دعوت بستانکاران شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی
) درحال تصفیه( نوبت دوم

بدین وسیله در اجرای ماده 225 الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ) اعم از حقوقی و 
حقیقی( دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک و مستندات الزم در مهلت 
مقرر قانونی ) حداکثر به مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی( به دفتر شرکت تعاونی به نشانی بیرجند، خیابان 17 
شهریور، 17 شهریور 17 ، متوسط حرفه ای تالشگران مراجعه نمایند. در غیر این صورت و پس از پایان مهلت قانونی مذکور 
هر گونه ادعایی علیه شرکت تعاونی مذکور مسموع نخواهد بود. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه 

رسمی و کثیراالنتشار شرکت آگهی می شود.
مدیران تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ) در حال تصفیه(

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت بهساز کویر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت بهساز 
کویر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای ابوالقاسم شریفی با کد شناسایی بیمه 68916319  ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
 عناوین شغلی کارگر ساده و کارگر تاسیسات  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون ،
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید در صورت عدم اعتراض 

در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت طوس امکان 
)مجری پروژه بیمارستان 224 تختخوابی بیرجند(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت طوس امکان 
)مجری پروژه بیمارستان 224 تختخوابی بیرجند(  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای ابوالقاسم شریفی با کد شناسایی بیمه 
68916319   ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساده داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید در 

صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن  پویش کار شرق خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی روز دوشنبه تاریخ 95/12/23 
ساعت 16 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 15 - رسالت 3 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
 اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد

می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل 
مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی                                                          هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی  پویش کار شرق خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی روز دوشنبه تاریخ 95/12/23  

ساعت 15 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 15 - رسالت 3 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 

 تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد

 می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه:  استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - تصویب ترازنامه سال های 1394
 هیئت مدیره

اطالعیه تصویب آیین نامه اجرایی

 موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
قابل توجه وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی، 

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای وابسته به دولت
کلیه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیر دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه اطالعات را در اختیار دارند و یا به نحوی 
موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، 
نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمه ای و معامالت دارایی ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها می باشند، کلیه نهادهای بازار متشکل 
پولی و بازار غیر متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این آیین نامه می باشند.

وظایف اشخاص دارنده اطالعات: اشخاص دارنده اطالعات موظف اند اقالم اطالعاتی را طبق بسته های اطالعاتی، از طریق بسترهای تعیین 
شده، با رعایت مفاد آیین نامه مذکور در اختیار پایگاه اطالعات سازمان قرار دهند.

بسته های اطالعاتی شامل: بسته های اطالعات هویتی، معامالتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی ها، اموال و امالک و همچنین 
نقل و انتقال آنها می باشد. چارچوب و ساختار تبادل اطالعات: حد آستانه )حداقل رقم اطالعات( متناسب با بسته های اطالعاتی مربوط به 

شرح جدول ذیل ماده 8 آیین نامه مزبور اعالم شده است. مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 
25628

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی
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چرا از موفقیت دیگران غمگین و ناراحت می شویم؟

دوشنبه * 9  اسفند  1395 * شماره 3734

آیه روز  

پروردگارا آنها )بتها( بسياري از مردم را گمراه ساختند هر كس از من پيروي كند از من است و هر كس   
نافرماني من كند تو بخشنده و مهرباني. سوره ابراهيم / آیه 14

حدیث روز  

چون خدا خير بنده اي را خواهد او را نسبت به دنيا بي رغبت و نسبت به دین دانشمند كند و به دنيا بينایش سازد 
و به هر كه این خصلتها داده شود خير دنيا و آخرت داده شده  است.امام جعفر صادق )ع( 

تـو را بر كوه خواندم آب مى شد    
      به دریا گفتمت بى تاب مى شد

چو بر شب نام پاكت را سـرودم     
     ز خورشيد رخت سيراب مى شد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

برای مغزی عاری از نگرانی 
مدیتیشن انجام دهید 

مدیتيشن مى تواند به مغز در تمرین توقف نگرانى 
آثار  روی  گرفته  صورت  پژوهش  كند.  كمک 
مدیتيشن نشان داده اند كه این كار به طور ویژه 
برای كاهش اضطراب شناختى یا نگرانى خوب است. 
اگرچه برخى افراد به این مساله اشاره مى كنند كه 
از زمان كافى برای انجام مدیتيشن برخوردار نيستند، 
ها  بستن چشم  سادگى  به  تواند  مى  كار  این   اما 
به مدت 30 ثانيه یا بيشتر باشد. دوری گزیدن از 
منابع استرس گامى فعال برای تمرین دادن مغز به 

منظور جلوگيری از نگرانى است.
برای دوری گزیدن  آگاهانه  كوتاهى كه  لحظات 
خود  زندگى  در  طبيعى  غير  صدای  و  سر  هر  از 
انتخاب مى كنيد، این اجازه را مى دهد به مواردی 
كه بيشترین اهميت را در حال حاضر و در آینده 
كننده  نگران  افکار  كنيد.  توجه  دارند،  شما  برای 
ممکن است هنگامى كه در حال مدیتيشن هستيد 
به سراغ شما بيایند و این امری عادی است. بنابر 
توصيه كارشناسان، شما باید افکار نگران كننده را 
زیر نظر داشته باشيد و با ورود آنها به ذهن، همانند 
ابرهایى كه در یک روز بادی حركت مى كنند، به 

آنها اجازه دهيد از ذهن شما خارج شوند.
از  را  بقا  به مغز كمک مى كند چگونگى  نگرانى 
سيستم  كردن  فعال  برای  گيری  تصميم  طریق 
جنگ یا گریز فرا بگيرد. بالفاصله هجوم آدرنالين 
را در بدن خود احساس خواهيد كرد و این واكنش 
ترس مشابه آن چيزی است كه در زمان نگرانى 

برای بدن رخ مى دهد.

گرسنه را نان تهی، كوفته است

مسافر فقيری خسته و گرسنه به سرایى رسيد، دید 
 مجلس باشکوهى است، گروهى به گرد هم آمده اند 
از ميهمانان پذیرایى مى كند و  و ميزبان بزرگوار 
مهمانان هر كدام با لطيفه و طنز گویى مجلس را 
شاد و بانشاط نموده اند.یکى از حاضران به مسافر 

فقير گفت: تو نيز باید لطيفه ای بگویى. 
دارای  دیگران  مانند  من  گفت:  فقير  مسافر 
باشم.  مى  سواد  بى  و  نيستم  هنر  و  فضل 
نمایم. مى  قناعت  شعر  یک  ذكر  به   تنها 

همه حاضران گفتند: بگو.او گفت:
من گرسنه و در برابرم سفره نان

 حاضران فهميدند كه او بى نهایت فقير و نادار و 
بينواست. سفره غذا را به نزد او كشيدند ميزبان 
به او گفت: اندكى صبر كن تا خدمتکاران كوفته 

برشته بياورند.
مسافر فقير گفت:

كوفته بر سفره من گو مباش
گرسنه را نان تهى، كوفته است

حکایت هایى از سعدی 

خيلى حس زشتى است اینکه از موفقيت كسى 
ناراحت شوید  ولى آدمها اغلب زشت هستند. 
و مطمئن هستم كه شما هم تا بحال حس 
مشابهى را تجربه كرده اید. وقتى این اتفاق ها 
برای كسانى غير از شما مى افتد، حتى ممکن 
است دیوانه شوید: همسر پيدا كردن. نمره باال 
دانشگاه،  در  شدن  قبول  كالس،  در  گرفتن 
بودن،  خوش هيکل  باحال،  والدین  داشتن 
كردن  فکر  از  هم  شما  كاری،  ترفيع  گرفتن 
به این چيزها خسته شده اید؟ خشمگين بودن 
نسبت به آدمها انرژی زیادی از آدم مى گيرد، 
مخصوصاً اگر بدی در حق شما نکرده باشند. 
پس با این احساسات چه باید بکنيد؟ چطور 
كه  بدبختى  آدم های  آن  از  یکى  مى توانيد 
مدام از وضعيت خودشان شکایت مى كنند و 

به وضعيت دیگران حسادت مى كنند نباشيد؟ 
 ۱. همه چیز را مدنظر قرار دهید 

یک راه برای كنار آمدن با همه خستگى تان 
و  بردارید  عقب  به  قدم  یک  كه  است  این 
به این فکر كنيد كه چه كرده اید. من وقتى 
شاید  بودم،  بيست سالگى ام  دهه  ابتدای  در 

از كتاب هایم چاپ نشده بود، ولى  هيچکدام 
نامزد خيلى مهربانى داشتم كه در همه كارها 
به من كمک مى كرد. سالمت بودم و رابطه  
فوق العاده ای هم با پدر و مادرم داشتم. دفعه 
بعدی كه متوجه شدید بخاطر موفقيت یک نفر 
مى خواهيد خودخوری كنيد، به چيزهایى مثل 
این فکر كنيد: او والدین مهربان و حمایتگری 
مثل من ندارد، من خيلى خوش شانس بوده ام 
كه در همچنين خانواده ای هستم. قدر چيزهایى 
كه دارید را بدانيد، مخصوصاً چيزهایى كه شما 
دارید و دیگران ندارند. شاید باز هم از خشمتان 
برای  ولى  نکند  كم  دیگران  موفقيت  برای 
شروع بد نيست. به این فکر كنيد این چيزی 
تنها  است،  آورده  دست  به  االن  فرد  آن  كه 
چيزی نيست كه شما در زندگى مى خواهيد و 
تنها چيزی هم نيست كه در دنيا اهميت دارد. 

۲. لیستی از تمام كسانی كه به آنها 
حسادت می كنید تهیه كنید 

حاضرم شرط ببندم كه بيشتر آنها افراد هم سن 
و سال خودتان هستند  حتى دوستانتان. یک 
نکته خيلى عالى درمورد دوستان این است كه 

با هم بزرگ شده اید و پير مى شوید. من در سن 
3۲ سالگى چندین دوست دارم كه با خيلى از 
آنها از دوران دبيرستان دوست بوده ام و خيلى ها 
دارند.  تعلق  دبيرستان  دوران  از  قبل  به  هم 
به هر  بيست سال گذشته  مطمئنم كه طى 
كدام از آنها در یک نقطه از زندگى ام حسادت 
كرده ام  و این هيچ اشکالى ندارد. همه ما بزرگ 
رشد  خودمان  سرعت  با  و  مى شویم  بالغ  و 
مى كنيم. سعى كنيد هميشه به خاطر داشته 
باشيد كه همه ما دلمان مى خواهد دوستانمان 
و  مى شویم  پير  روز  یک  چون  باشند  موفق 
به  تولدمان  دلمان مى خواهد وقتى در جشن 
اطرافمان نگاه مى كنيم به تک تک كسانى كه 
اطرافمان هستند افتخار كنيم و از طرف دیگر، 
داشتن دوستان موفق احتمال موفقيت شما را 

هم بيشتر مى كند.
۳. با بدنتان به عنوان بخشی

 از خودتان رفتار كنید 
با این  برای كنار آمدن  كار دیگری كه واقعاً 
بود.  یوگا  انجام  كرد،  من كمک  به  وضعيت 
من هميشه در مغزم زندگى مى كردم و بدنم 

را درواقع دشمن مغزم مى دانستم. یادم مى آید 
فيلسوف  گفته  بودم،  دبيرستانى  وقتى  كه 
كه  بودم  شنيده  را  دكارت  معروف  فرانسوی 
مى گفت، ذهن و جسم دو موجودیت جداگانه 
هستند، حتى اگر بر هم تاثير داشته باشند و این 
بدترین شکل تفسير یک فلسفه بود. با خودم 
فکر مى كردم چرا همه طوری رفتار مى كنند كه 
انگار خيلى عجيب است ذهن و جسم از هم 
جدا باشند؟ اینطور است دیگر! البته به استثنای 
اینکه به آن سادگى ها كه من فکر مى كردم 
هم نبود. جسم ما به شدت به مغز و احساسات 
ما مرتبط است. حركت دادن بدنتان مى تواند 
خيلى مفيد باشد. من در سن 1۲ تا ۲4 سالگى 
به این ایده مى خندیدم ولى واقعيت این است 
كه آن زمان بيشترین احساس ناراحتى را در 
زندگى ام داشتم. چه دویدن باشد چه یوگا یا 
دوستانتان،  كنار  دیگری  ورزش  هر  انجام 
حركت دادن بدنتان مى تواند تاثير فوق العاده ای 
بر وضعيت ذهنى تان داشته باشد. من خودم به 
معلم  دارم كه یک  را دوست  یوگا  دليل  این 
كالس  از  قبل  هميشه  كه  كردم  پيدا  عالى 

كمى درمورد اینکه كاری كه ما روی زیرانداز 
یوگایمان انجام مى دهيم با زندگى آن زیرانداز 
در ارتباط است، برایمان حرف مى زند. یوگا با 
تنفسم  كندتر كردن  برای  مجبور كردن من 
و برخورد با بدنم بعنوان قسمتى از خودم، به 
من كمک كرد بتوانم چيزهایى كه در كنترلم 

نيستند را رها كنم و به هيچ چيز وابسته نشوم.
 ۴. فریاد بکشید 

وقتى همه چيز با شکست مواجه مى شود و از 
عصبانيت و حسادت و انواع و اقسام احساسات 
فریاد  شده اید،  خسته  ناراحت كننده  و  زشت 
بزنيد. همه نيرویتان را جمع كنيد و جيغ بزنيد  
بى صدا. از آنجایى كه من در یک محله بسيار 
كشيدن  بلند  جيغ  مى كنم،  زندگى  ساكت 
دارید  دوست  اگر شما  ولى  مى كند  عصبى ام 
كه سر و صدا كنيد، مى توانيد یک جيغ بلند 
بکشيد! مى دانم شاید به نظرتان احمقانه بياید 
ولى مطمئن باشيد كه اثر دارد. گاهى وقت ها 
باید به خودتان یک لحظه خشم كامل بدهيد، 
بدون  كاماًل  و عصبانيت  آن خشم  اگر  حتى 

دليل و بى هدف باشد.

عارفانه روز

آنان كه مى خواهند خوب زندگى كنند 
باید به حقيقت نزدیک شوند؛ زیرا پس

 از نيل به مقام حقيقت یابى است كه دست
 از غم و اندوه دنيا برمى دارند.

اگر دریچه های ادراک شسته بودند،
 انسان همه  چيز را همان گونه 

كه هست مى دید: بى انتها.

تنها راه نيک بختى و خشنودی جاودانى 
این است كه بر پایه ی ارزشهای راستين 

خود زندگى كنيم.آنتونى رابينز

درسهائى كه بر زانوی مادر آموخته شده، آموزش هایى 
كه پدر داده، همراه با داستان های شيرینى كه
 در كنار بخاری به گوش خورده، یادگارهای
 شيرینى است كه هرگز كاماًل از یاد نمى رود.

                        

بناهاي ميدان نقش  از  افقي:1- 
كشور  نژاد   -۲ توانایي   - جهان 
ارمنستان - محل كار - شریفتر 
3- ابر سفيد -  مقدمه و دیباچه - 
پایان شطرنج  4- ضميرانگليسي 
اقساطي-   صورت  به  بدهي   -
موضوع و زمينه  - ژاندارم قدیم  
5- ميان دوزخ و بهشت - سازمان 
آلماني -6  آقاي  نفت -   جهاني 
هذیان-  روباه - رسم كننده 7- 
نوع مرغوبي از برنج كه در شمال 
كشت مي شود - از پيامبران قوم 
شطرنج  بازنده   - اسرائيل  بني 
دادگاه   - درج شده    - چليپا   -8 
بين المللي 9- زمين آماده كشت 
- از پيامبران بني اسرائيل - دیوار 
قلعه 10-  فریاد بلند -  پيکر و 
جسم - زیر فرنگ 11- شهر ارگ 
در استان كرمان -  غرور - تاوان 
و جریمه 1۲- ساز شبيه سنتور-  
سفيد  لکه   - فارسي  جمع  نشانه 
عرب 13-  نفي   - ناخن   - روي 
اميدواري - خانه هاي كه اجزاي 
ساخته  مختلف  سطح  دو  در  آن 
مي شود - زعفران 14- مرغابي 
و  تندرستي   - و صنعت  پيشه   -

سالمتي 15-  از مركبات - خالق

كسى  از  آنچه    -1 عمودي: 
و چون  حاجتى  رفع  برای  ستانند 
رفع حاجت كنند بازدهند -  كنایه 
مقابل   - گالبي   -۲ نيکبخت  از 
فرعي - حادثه 3- گياه تاجریزي 
- فکر - پادشاه افشاري 4- چشمه 
- افشره گوجه فرنگي - حق ناحق 
 - استفراغ   -5 پردرخت  جاي   -
موروثي -  یاقوت 6- پایکوبي و 
دست افشاني - صوفيان  - كج 
سال   -7 الهي  پيام   - خميده  و 

امام 8-  و  پيشوا  یارو    - گذشته 
از دنيا رفتن - شهرداري  - علف 
حصير 9- تاراج -  فرمان مغولي 
-  پناهگاه 10- پسوند شباهت - 
بيهوده گو - پرنده الشخور 11- 
یدک  - شهرهاي عرب  - حرف 
نداري 1۲- حرف فاصله - فيلمي 
فرهاد  بازي  با  مقدم  سامان  از 
با   - عرب  نفي  حرف   - آیيش 
دليل و برهان 13- خصم  تمرین 
دادن  نشان   -14 پسر  فرزند    -
دشمن   - نفساني  خواهشهاي   -

سرسخت 15- تدریجي - ناظر
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آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

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

تجربه کنید.   09158668002

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

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  

 09155614208
09155612431

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( به اطالع می رساند 
کمیته مددکاری آمادگی دارد همچون سال های گذشته بار دیگر 

با حضور مهربان و سراسر امید بخش تان شادی را به خانواده های نیازمند 
هدیه نماید. چشم انتظار مساعدت شما خواهیم بود.)تا  95/12/15(

هزینه هر سبد غذایی کامل 100/000 تومان
 و بسته حمایتی پوشاک 55/000 تومان می باشد.

شماره کارت بانک ملی: 6037991199511233
شماره حساب بانک ملی: 0105543248003

تعداد 
افراد تحت 

پوشش

جمعنیازمندان سادات ایتام 
27508030زن1830زن3450زن
5651495مرد280مرد650مرد

روابط عمومی بین الملل موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(

2 برگ از سند موتور سیکلت به شماره پالک 
792 - 18672 و شماره موتور  

NEG 405872 0149 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه صنف کیف و کفش
تعدادی کیف و کفش نو و با کیفیت باال به دلیل 

تعطیلی مغازه به فروش می رسد. 09308282846

زمینی به مساحت 300 متر به ابعاد 25*12 
واقع در دشت علی آباد خیابان اردیبهشت )مسکونی( 

به فروش می رسد.     09355831507

واگذاری موبایل فروشی با  کلیه امکانات 
دکور و لوازم جانبی به دلیل تغییر شغل 
واقع در میدان شهدا - روبروی هیئت 

محبان الزهرا)س( با موقعیت عالی 
و قیمت مناسب       09153632045

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار      
09011251205

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

09153613243 - شریفی

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

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



6
دوشنبه * 9 اسفند 1395 * شماره 3734

مسابقات والیبال لیگ استان به پایان رسید

به گزارش روایط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قاین، 
منتخب  والیبال  دوتیم  مسابقه  المبین  فتح  ورزشی  سالن  در 
مهمان  توانست  قاین  تیم  که  گردید  برگزار  سربیشه  و  قاین 
از  دوره  این  سوم  مقام  و  دهد  3بر 0شکست  نتیجه  با  خودرا 

مسابقات را از آن خود نماید.

والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا؛ترکیب تیم ایران مشخص شد

»مایدا چیچیچ« سرمربی تیم والیبال نوجوانان دختر  اسامی 12 
بازیکن اعزامی به یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را اعالم 
کرد.این بازیکنان وارد آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم والیبال 
نوجوانان می شوند و پس از دو روز تمرین، 10 اسفند راهی چین 
میزبان یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا می 
شوند. یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان 

آسیا از 15 تا 23 اسفند در چین برگزار می شود.

تیم طالی کویر طبس بر دانشگاه علمی کاربردی 
بشرویه غلبه کرد 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان طبس 
، در ادامه رقابتهای فوتسال لیگ دسته یک استان ، تیم فوتسال 
کاربردی  علمی  دانشگاه  میزبان  طبس  کویر  طالی  شرکت 
بشرویه و صدر نشین لیگ بود. طالی کویر با برتری محسوس 
در طول بازی به خوبی توانست مزد جسارت و برتری خود را در 
این رقابت خانگی بدست آورد، رقابتی که موجب شد تا عالوه 
بر شکست تیم صدرنشین رقابتها ، جایگاه خود در جدول را نیز 

یک پله بهبود بخشد و به رده سوم جدول دست یابد.

آموزش و پرورش بر سکوی نخست مسابقات والیبال 
 شهرستان سربیشه ایستاد

با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات والیبال جام 
پرونده   ، برتر  تیم های  ادارات سربیشه و مشخص شدن  فجر 
گزارش  شد.به  بسته  فجر  دهه  گرامیداشت  ورزشی  مسابقات 
در   ، سربیشه  جوانان شهرستان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط 
 5 حضور  با  که  فجر  دهه  گرامیداشت  والیبال  مسابقات  ادامه 
تیم از ادارات شهرستان برگزار شد ، تیم های بسیج و آبفای 
روستایی در دیدار رده بندی به مصاف هم رفتند که در پایان 
آبفا از سد حریف خود گذشت.در دیدار فینال نیز تیم آموزش 
و پرورش با برد سه ست متوالی ، شبکه بهداشت و درمان را 
مغلوب خود ساخت.بنابراین با پایان این رقابت ها ، آموزش و 
پرورش بر سکوی نخست ایستاد و شبکه بهداشت و درمان و 

آبفای روستایی مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

تخم کتان؛ ماده ای برای تنظیم قندخون 

یا آسیاب  به صورت درسته  را  این دانه ها 
شده تهیه کنید. حواستان باشد که بعد از 
آسیاب شدن هر چه زودتر مصرف شوند. 
بهتر است میزان مورد مصرفتان را خودتان 
آسیاب کنید. طعم تخم کتان تا حدودی 
مانند طعم فندق است.این دانه ها سرشار 
دانه  گرم  هستند. 15  پروتئین  و  فیبر  از 

آسیاب شده حاوی 2 میلی گرم از این مواد 
است.تخم کتان منبع خوب منیزیم است. 
خون  قند  کنترل  برای  معدنی  ماده  این 
ارزش باالیی دارد چون به سلول ها کمک 
می کند تا انسولین تولید نمایند. نتایج نشان 
می دهند که کمبود منیزیم در بدن خطر 

ابتال به دیابت نوع 2 افزایش می یابد. 

دردی که با ویتامین D درمان می شوند

سطح  می شود  باعث   D ویتامین  کمبود 
رسوب  و  بیاید  پایین  خون  کلسیم 
این  به  شود.  کم  استخوان ها  در  کلسیم 
ایجاد  استخوان  نرمی  بیماری  ترتیب 
درد  بیماری  این  اصلی  عالمت  می شود. 
بخصوص  استخوان ها،  سراسری  شدید 
دیگر  از  است.  لگن  و  تنه  استخوان های 

عضالنی  ضعف  بیماری  این  مهم  عالئم 
بعالوه  است.  شانه  و  ران  عضالت  بویژه 
شکستگی  معرض  در  نرم  استخوان های 
دسترسی  آفتاب  به  که  دارند.افرادی  قرار 
ندارند و مواد غنی از ویتامین D نیز مصرف 
نمی کنند، به اجبار باید از انواع مکمل های 

ویتامینی موجود در بازار استفاده کنند.   

خداحافظی با کبد چرب

مواد  مصرف  از  چرب  کبد  به  مبتالیان 
کلسترول  حاوی  و  کردنی  سرخ  غذایی 
ترک  وزن،  کاهش  با  کنند.  خودداری 
سیگار، مصرف غذای سالم و بدون چربی، 
انجام حرکات نرمشی به صورت روزانه از 
افزایش چربی در خون و در نتیجه چربی 
غذایی  مواد  کنید.مصرف  جلوگیری  کبد 

کالباس،  سوسیس،  جگر،  کردنی،  سرخ 
جامد  روغن  و  گوسفند  مغز  پاچه،  کله 
افراد  در  چرب  کبد  عارضه  بروز  باعث 
می شود که با مصرف مواد غذایی مانند 
میوه  و  سبزیجات  زیتون،  روغن  آبزیان، 
مانع  فیبر  حاوی  مواد  و  آبپز  تازه،  جات 

انباشته شدن چربی در کبد شوید.

ویتامینی علیه کلسترول بد خون

از عوامل  این چربی ها یکی  نسبت میان 
تعیین خطر ابتال به بیماری های قلبی است.

افزایش چربی های خون به ویژه کلسترول 
بد  یکی از عوامل اصلی ابتال به بیماری های 
خطر  افزایش  باعث  و  است  عروقی  قلبی 
از  شود.گروهی  می  قلبی  سکته  به  ابتال 
محققان با بررسی موش های آزمایشگاهی، 

تاثیر ویتامین C را در کاهش چربی خون 
ارزیابی کردند. نتایج نشان داد میزان چربی 
خون موش هایی که از ویتامین C استفاده 
کرده اند، کمتر از دیگران است. استفاده از 
ویتامین C، بر کاهش میزان تری گلیسرید 
افزایش چربی  باعث  بد خون،  و کسترول 

مفید خون یا  HDL نیز می شود.

با افزایش مصرف لبنیات تولید این فرآورده 
ها نیز افزایش یافته است، یکی از محصوالت 
که  باشد  می  پنیر  آب  صنعت  این  جانبی 
کاربردهای زیادی شامل تولید نوشابه، آب پنیر 
تخمیری، پودر آب پنیر، کنسانتره آب پنیر، 
پروتئین های فعال زیستی  پنیر،  ایزوله آب 
پنیر هیدرولیز شده،  پروتئین آب  پنیر،  آب 

،تولید  نانوایی  کودک،  غذای  الکتوز،  تولید 
الکل و گاز از آن متصور است. تصفیه و تخلیه 
فاضالب های کاخانجات تولیدی فرآورده های 
لبنی اغلب به موقعیت کارخانه بستگی دارد. 
شهرها،  حومه  نزدیکی  در  واقع  کارخانجات 
تصفیه  یک  از  بعد  را  خود  فاضالب  اغلب 
اولیه و حذف چربی و مواد جامد به سیستم 

فاضالب تخلیه می کنند. در مناطق روستایی 
ممکن  شیر  صنایع  کارخانجات  فاضالب  از 
شود.  استفاده  ها  زمین  آبیاری  برای  است 
اگر این فاضالب ها به طور صحیح مدیریت 
نشوند نمک های محلول در فاضالب ها می 
توانند بر روی زمین تاثیرات نامطلوب داشته و 
باعث شور شدن زمین شوند .با توجه به وجود 

کارخانجات تولیدی متعدد لبنیات در استان 
تحت  را  شیر  تن  دهها  در حدود  روزانه  که 
برنامه  دهند  می  قرار  گوناگون  فرآیندهای 
ریزی و سرمایه گذاری جهت استفاده بهینه از 
پساب ارزشمند این کارخانجات فرصتی برای 

سرمایه گذاران و کارآفرینان می باشد.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

استفاده از پسماند صنایع لبنی )آب پنیر(

برنج را در آب خالی نخیسانید

پیشنهاد می شود که افراد برنج را آبکش 
کنند تا لزوجت برنج کم شود اما ایرادی 
که به این کار وارد می شود این است که 
برنج طی این فرآیند بسیاری از ویتامین ها 
و مواد مغذی خود را از دست خواهد داد.
روش های پیشنهادی در منابع طب سنتی 
برای اصالح لزوجت برنج که مواد مغذی 

می کند,  زیادی حفظ  حد  تا  نیز  را  برنج 
وجود دارد.بهتر است برنج را قبل از طبخ 
در آب سبوس گندم بخیسانند و بعد از آن 
به خوبی شسته و طبخ شود خیساندن برنج 
در سبوس نه تنها باعث کاهش لزوجت آن 
است بلکه باعث می شود ویتامین ها و مواد 

مغذی مفید سبوس نیز وارد برنج شوند.

کشف یك تن و 600کیلوگرم برنج قاچاق در نهبندان

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف کاالي یک تن و 600کیلوگرم برنج قاچاق 
در این شهرستان خبر داد.سرهنگ غالمرضا شاهوردي گفت:مأموران انتظامي شهرستان 
در اجراي طرح ممنوعیت ورود کاالي قاچاق،به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو 
را جهت بازرسي متوقف کردند.وي افزود:در بازرسي ازخودرو،یک تن و 600کیلوگرم برنج 
خارجي قاچاق که فاقد هرگونه اسناد گمرکي بود کشف شد.فرمانده انتظامي شهرستان 
نهبندان بیان داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی قاچاق کشف شده را 71میلیون ریال 
برآورد کردند که در این رابطه متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي 
معرفي شد.سرهنگ شاهوردي با تاکید بر عزم جدي پلیس در برخورد با برهم زنندگان 
نظم اقتصادي جامعه اظهار داشت: پدیده قاچاق موجب آسیب به اقتصاد و سرمایه هاي 

ملي مي شود که در این راستا پلیس با قاطعیت با این پدیده شوم برخورد خواهد کرد.

زلزله ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر مود را لرزاند

زلزله ای به بزرگی 3.2 ریشتر شهر مود در استان 
خراسان جنوبی را لرزاند. زلزله ای به بزرگی 3.2 
ریشتر در ساعت 11 و 26 دقیقه یکشنبه شهر 
لرزاند. را  جنوبی  خراسان  استان  در  واقع  مود 

تهران  دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  اعالم  به  بنا 
این زمین لرزه در عمق 12 کیلومتری زمین رخ 
داده است.تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی 
خراسان  است.استان  نشده  اعالم  لرزه  زمین 
جنوبی دومین استان زلزله خیز کشور است که 

سال گذشته بیش از 6 هزار بار لرزیده است.

کشف 118میلیونی البسه قاچاق در نهبندان

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف کاالي قاچاق به ارزش 118میلیون و 500هزار ریال 
در این شهرستان خبر داد.سرهنگ غالمرضا شاهوردي گفت: مأموران انتظامي شهرستان در 
اجراي طرح ممنوعیت ورود کاالي قاچاق،به یک سواري دوو مشکوک و خودرو را جهت بازرسي 
متوقف کردند.وي افزود:در بازرسي ازخودرو،100کیلوگرم البسه خارجي قاچاق که فاقد هرگونه 
اسناد گمرکي بود کشف شد.سرهنگ شاهوردي بیان داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی 
قاچاق کشف شده را 118میلیون و 500هزار ریال برآورد کردند که در این رابطه متهم دستگیر و 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان تصریح 
کرد:اجراي این گونه طرح ها یکي از راهبردهاي عملیاتي پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتي 
مبارزه با قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود و در این زمینه 

همراهي و همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

0990۳189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ ۲ 4 5  0 0  1 4   
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 بیرجند میزبان مهمانانی از جنس آسمان است

صدا و سیما-امروز شش تابوت به رنگ شقایق از شش وادی عشق بر دوش زخمی شهری که داغ آالله های 
کربالی شام را در دل دارد وارد می شود.زمان تشییع پیکر 6 شهید گمنام را 12 اسفند همزمان با شهادت سالروز 

حضرت فاطمه)س( اعالم شد. پیکر 4 شهید در بیرجند و 2 شهید در فردوس به خاک سپرده می شود.
دوشنبه* 9  اسفند 1395 * شماره 3734

7
برخورد قاطع و قانونی با عرضه کنندگان و 

فروشندگان  حیوانات وحشی دراستان

حفاظت  مدیرکل  مقدم-آرامنش  دادرس 
محیط زیست استان گفت:  با توجه به فرارسیدن 
فروش  و  خرید  افزایش  و  سال  پایانی  روزهای 
متأسفانه  ایام،  این  در  جانوران  برخی  غیرمجاز 
کنار  در  سودجو  و  طلب  فرصت  افراد  عده ای 
فروش  و  عرضه  به  اقدام  قرمز،  ماهی  فروش 
سمندر  جمله  از  وحشی  حیوانات  غیرمجاز 
لرستانی، الک پشت، مار و... می کنند.وی گفت: 
با توجه به ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش 
حیات وحش بر اساس مواد ۷ و 1۰ قانون شکار 
در  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  صید،  و 
رهاسازی  و  حیوانات  توقیف  ضمن  جهت،  این 
آنها در طبیعت، با افراد خاطی بر اساس قوانین 

و مقررات به شدت برخورد می شود.

اعضای هیأت بازرسی انتخابات استان 
منصوب شدند

 ۳1 ماده   ۹ تبصره  اجرای  راستای  غالمی-در 
 66 ماده  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون 
اولین  کشور،  اسالمی  شوراهای  انتخابات  قانون 
خراسان  استان  انتخابات  بازرسی  هیأت  جلسه 
بازرسی  هیأت  اعضای  کلیه  حضور  با  جنوبی 
امور  هماهنگی  معاونت  دفتر  محل  در  استان 
عمرانی برگزار شد.رئیس هیأت بازرسی انتخابات 
معاونت  فرهادی سرپرست  آقایان، محمد  کشور 
هماهنگی امور عمرانی استانداری )رئیس(، سید 
مهدی موسوی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی استانداری )دبیر و عضو(، 
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  خامسان  جواد 
پارک  ناصری رئیس  استان )عضو(، محمد علی 
نخعی  نفیسه  و  )عضو(  استان  فناوری  و  علم 
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری را 
استان  انتخابات  بازرسی  هیئت  عضو  عنوان  به 
خراسان جنوبی منصوب نموده است.این گزارش 
و  کنترل  ابالغی،  دستورالعمل  برابر  حاکیست؛ 
از  اطمینان  حصول  انتخابات،  جریان  بازرسی 
قانونی  وظایف  موقع  به  و  دقیق  صحیح،  انجام 
توسط عوامل اجرایی انتخابات در استان، تعامل 
با عوامل اجرایی و تذّکر در صورت مشاهده نقض 
قوانین یا مقررات، شناسایی اعضای واجد شرایط 
شهرستان  انتخابات  بازرسی  هیأت  در  عضویت 
اطالعات  و  اخبار   ، تخلفات  کنترل  و  پایش   ،
بازرسی  هیأت  به  ارسال  و  استان  سطح  در 
انتخابات کشور و مراجع ذی ربط در موعد مقرر 
بازرسی  هیأت  به  محوله  وظایف  مهمترین  از 

انتخابات استان می باشد.

افتتاح نخستین نمایشگاه معرق کاشی 
در نگارخانه شهرداری بیرجند

از  کاشی  معرق  نمایشگاه  کاری-نخستین 

و  است،  دایر  بیرجند  شهر  نگارخانه  محل  در 
و  دانشجویان  هنری  آثار  نمایشگاه  این  در 
به  بیرجند  هنر  دانشکده  هنری  کارشناس  دو 
معرض دید عموم گذاشته شد.کارشناس هنری 
هنر  معرق کاشی،  گفت:  بیرجند  هنر  دانشکده 
آثار  خلق  برای  شکسته  کاشی های  از  استفاده 
دارد. طوالنی  قدمت  ایران  در  که  است  هنری 

 12 الی   6 از  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  وی 
هنری  کاشی،  معرق  افزود:  است،  دایر  اسفند 
کاربردی است و به مکان های عمومی و منازل، 
یادآورشد:  می بخشد.بدیعی  خاصی  زیبایی 
امیدواریم با استقبالی که مردم از این نمایشگاه 
در  هنر  این  پیشرفت  و  حمایت  می کنند،زمینه 

خراسان جنوبی فراهم شود. 

درآمد حدود 3 میلیارد تومانی
 فرآوری پسته در استان

و  میلیارد   2 امسال  پسته  وسیما-فرآوری  صدا 
882 میلیون تومان برای خراسان جنوبی درآمدزایی 
داشت. مدیر صنایع جهاد کشاورزی استان گفت: این 
درآمد با فرآوری هزار تن پسته در استان حاصل شد.

کشت دیم در حدود 7 هزار هکتار
 از اراضی خراسان جنوبی

صدا وسیما-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: از آذر تاکنون محصوالتی از جمله گندم، جو، 
هندوانه  و  خاکشیر  زیره،  هندوانه،  خربزه،  عدس، 

بذری، به صورت دیم در استان کشت شد.

 کارگاه های علوم قرآنی و روانشناسی
 در خراسان جنوبی تشکیل شود

اینکه  بیان  با  بیرجند  جمعه  تسنیم-امام   
شکوفایی  و  هدایت  معلم  وظیفه  مهم ترین 

تربیت  مسیر  در  دانش آموزان  استعدادهای 
اسالمی است گفت:کارگاه های مختلف قرآن در 
زمینه های علوم قرآنی، تربیت قرآنی و روانشناسی 
در  رضایی   علی  شود.حجت االسالم  تشکیل 
به  اشاره  با  تربیتی  امور  روز  گرامیداشت  مراسم 
اینکه انبیاء برای شکوفا کردن اندیشه های بشری 
آمده اند اظهار کرد: عظمت انسان به عقل اوست 
و از سویی دیگر تمامی مشکالت ما در جامعه از 

فرهنگ و اندیشه نادرست است.

آمادگی کامل راهور خراسان جنوبی
 برای سفرهای نوروزی 

برزجی- فرمانده پلیس راهور خراسان جنوبی از 
آمادگی کامل برای اجرای طرح های ویژه نوروز خبر 
داد و گفت: طرح نوروزی از طرح های مهم عملیاتی 
در حوزه حمل و نقل برون شهری است که اقدامات 
با آمادگی 1۰۰  الزم درون سازمانی انجام شده و 
درصدی این طرح اجرا می شود. سرهنگ رضایی در 
گفتگو با آوا ایجاد امنیت روانی کامل برای مردم را از 
مهمترین اهداف اجرای طرح نوروزی در حوزه راهور 
دانست و گفت: تمام محورهای اصلی شناسایی شده 
و تمرکز نیز بر محورهایی است که بیشترین سفر در 
آنجا انجام می شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
استان های مرکزی و جنوبی از محورهای اصلی 
خراسان جنوبی برای سفرهای نوروزی استفاده می 
کنند آمادگی کامل برای حضور این مسافران داریم. 
از  جنوبی همچنین  راهور خراسان  پلیس  فرمانده 
آنالین بودن سامانه های ثبت تخلف در محورهای 
استان خبر داد و گفت: دوربین هایی که دارای نقص 
فنی بوده اند نیز اشکال یابی شده اند. وی با اشاره به 
ممنوعیت تردد در روزهای خاص از تعطیالت نوروز 
نیز خاطر نشان کرد: محدودیت های طرح نوروزی 
با ممنوعیت تردد روزهای 2۹ و ۳۰ اسفند ماه  و 
12،1۳،14 فروردین در محورهای بیرجند- قاین و 

بالعکس و طبس به سمت اصفهان  اجرا می شود.

ساخت، تعمیر و بهسازی بیش از هزار
 واحد مسکونی نیازمندان

ویژه  مسکونی  واحد  و ۳۵2  سیما-هزار  و  صدا 
نیازمندان در خراسان جنوبی ساخته، تعمیر، بهسازی 
و تحویل شد. مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی 
برای  امسال،  گفت:  استان  امداد  کمیته  ساختمان 
ساخت و تعمیرات مسکن مددجویان یک میلیارد 

و 884 میلیون تومان از سوی این نهاد هزینه شد.

پیش بینی هواشناسی از افزایش موقت ابر 
و احتمال خفیف بارندگی در استان

پیش  صدور  و  بینی  پیش  کارشناس   - ایرنا 
گفت:  جنوبی  خراسان  جوی  های  آگاهی 
یابی و تصاویر ماهواره  نقشه های پیش  الگوی 
هواشناسی امروز در برخی مناطق، افزایش موقت 
ابر و احتمال بارندگی خفیف پیش بینی می شود.

نخعی افزود: بررسی نقشه های هواشناسی نشان 
دما  تغییر  روند  دیروز  دمایی  لحاظ  به  دهد  می 
بطور نسبی افزایشی داشته و امروز موقتا قدری 

کاهش دما رخ می دهد.

بیمه دامهای سبک به جای دریافت غرامت

در  سبک  های  دام  تهاتر  بیمه  سیما-  و  صدا 
خراسان جنوبی محقق شد. بیمه گزاران با استفاده 
از طلب خود از صندوق بیمه می توانند دام های 
بیمه کشاورزی  بیمه کنند. مدیر صندوق  را  خود 
استان گفت: در سال زراعی گذشته 4۰ هزار راس 
دام در استان تلف شدند،که صاحبان این دامها 6 
بیمه  از  دامها،  این  خسارت  بابت  تومان  میلیارد 

طلبکارند که بخشی از آن پرداخت شده است.

۴3۰۰ بافنده فرش استان بیمه هستند؛ 
پیگیری برای افزایش سهمیه

بیان  با  استان  اجتماعی  تأمین  مهر-مدیرکل 
اینکه چهار هزار و ۳1۵ بافنده فرش استان تحت 
افزایش  هستند،گفت:برای  سازمان  این  پوشش 
هستیم. پیگیری  حال  در  قالیبافان  بیمه  سهیمه 

درویشی اظهارکرد:زمانیکه قانون بیمه قالی بافان 
به تصویب رسید، مقرر شد بخشی از سهم کارفرما 
توسط دولت پرداخت شود تا آنها تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعی قرار گیرند.

سوگواره یاس نبوی در ۵ بقعه متبرکه 
شهرستان فردوس برگزار می شود

مهر-رئیس اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: 
سوگواره یاس نبوی در پنج بقعه متبرکه فردوس 

برگزار و عزای فاطمی در این بقاع برپا می شود. 

معاون سازمان ملی استاندارد ایران در بازدیداز کویر تایر:

جایگاه نخست کویرتایر از نظر بهینه سازی مصرف انرژی در کشور

رونمایی از اولین نرم افزار جامع معرفی استان تا پایان سال

کیفیت تایرهای داخلی از تایرهای وارداتی باالتر است

سازمان  استاندارد  اجرای  بر  نظارت  معاون 
تایرهای  کیفیت  گفت:  ایران  استاندارد  ملی 
الستیک  از  بهتر  و  باالتر  مراتب  به  داخلی 
در  الستیک  تولید  و  است  وارداتی  های 
کشور از استاندارد باالیی برخوردار است.وحید 
تولید کارخانه  از خط  بازدید  در  مرندی مقدم 
کیفیت  و  نوآوری  با  کرد:  اظهار  کویرتایر 
توانیم می  تایر  صنعت  در  داخلی   تولیدات 

اروپایی  از استانداردهای کشورهای  با برخی   
به  اشاره  با  کنیم.وی  را محقق  آن  و  برابری 
تحوالت و تغییرات صورت گرفته در صنعت 
تایر کشور گفت: تقاضا و نیاز به این صنعت به 
لحاظ مصرف و رشد تولید صنایع خودروسازی 
و مصرف مردم، در کشور روز به روز بیشتر می 
شود. وی با بیان اینکه هر کشوری برای توسعه 
نیازمند آن است تا حمل و نقل خود را توسعه 
دهد افزود: در این راستا توسعه حمل و نقل جاده 
ای و خودرو کمک به صنعت تایر است. معاون 
نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد 
خوداظهاری  طرح  اجرای  از  همچنین  ایران 
استاندارد تشویقی خبر داد و گفت: این طرح به 
زودی به صورت پایلوت درکشور اجرا می شود.

تایر سبز تولیدی کویرتایر دستاوردی 
بسیار مهم برای کشور است

مدیرعامل شرکت کویرتایر هم در گزارشی 
با تشریح روند شکل یابی این کارخانه از تولید 
پاک  روز هوای  در  تایر سبز کشور  نخستین 
خبر داد و گفت: کویرتایر با استفاده از روش 
مهندسی معکوس و نرم افزارهای شبیه ساز 
سبز  تایر  تولید  و  طراحی  به  اقدام  پیشرفته، 
اظهار  زینلی  محمدحسین  است.سید  کرده 
کرد: ساالنه حدود 16 میلیون حلقه الستیک 
در داخل کشور تولید و حدود 6 میلیون حلقه 
الستیک هم از خارج کشور وارد می شود و 
به این ترتیب حدود 22 میلیون حلقه تایر با 
سایزهای مختلف در کشور مصرف می شود.

وی بیان کرد: در فرآیند تولید کویرتایر، ایمنی 
تایر مهم ترین عامل محسوب می شود بنابراین 
با استفاده از دانش و تجهیزات پیشرفته، کلیه 
مراحل طراحی و تولید با باالترین استانداردها 
تایر   کویر  شرکت  شود.مدیرعامل  می  دنبال 
کویرتایر  تولیدی  سبز  تایر  کرد:  خاطرنشان 
دستاوردی بسیار مهم برای کشور است چرا که 
این تایر با تکنولوژی ساخت خود می تواند در 

مصرف سوخت خودروها به میزان قابل توجهی 
 1۰ سبز  تایر  افزود:  کند.زینلی  جویی  صرفه 
درصد وزن کمتر، 2.۵ درصد مصرف سوخت 
غلتشی  مقاومت  درصد  تا 16  تر، 12  پایین 

مفهوم  به  کمتریا  فرسایش  و2۰درصد  کمتر 
دیگر طول عمر بیشتری نسبت به سایر تایرها 
دارد.وی تصریح کرد: باتوجه به این که حدود 
6۰ درصد از مواد اولیه ساخت تایر از خارج از 
کشور وارد می شود، تایر سبز با قابلیت های 
و  بیشتر  عمر  طول  همچون  خود  استثنایی 
کاهش آالینده های زیست محیطی می تواند 
اقتصاد کالن  به  ارزی   جویی  ضمن صرفه 

کشور کمک شایانی ارائه دهد.

جایگاه نخست کویرتایر از نظر بهینه 
سازی مصرف انرژی در کشور

استاندارد  اجرای  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
ملی  سازمان  انرژی  مصرف  معیار  و  خدمات 
استاندارد ایران نیز در این بازدید گفت: کویرتایر 
جزء الستیک سازی های کشور است که از 
جایگاه  در  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  نظر 
این  افزود:  قزلباش  داد.پریچهر  قرار  نخست 
روند طی ۵ سال گذشته سبب شده است تا 
از سوی  این طرح  تشویق  کویرتایر مشمول 

اما  گیرد  قرار  نیرو  و  نفت  های  خانه  وزارت 
قانون  به  مزبور  های  خانه  وزارت  تاکنون  
عمل نکرده و این مجموعه از تشویق قانونی 
تاکنون  کرد:  بیان  وی  است.  نشده  برخوردار 
۳۵ استاندارد ملی در زمینه تعیین معیار مصرف 
انرژی صنایع انرژی بر تدوین شده است که 
سازمان ملی استاندارد ایران با تایید صالحیت 
شرکت های بازرسی بر اجرای این استانداردها 
نظارت  دفتر  دارد.مدیرکل  مستمر  نظارت 
مصرف  معیار  و  خدمات  استاندارد  اجرای  بر 
انرژی سارمان ملی استانداردگفت : در راستای 
و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاستهای  اجرای 
اصالح الگوی مصرف،فرآیند نظارت بر اجرای 
درحال  انرژی  مصرف  معیار  استانداردهای 
انجام است.قزلباش افزود: در همین راستا طی 
سالهای 1۳8۹ تا 1۳۹1 نیز 6۰1 کارخانه انرژی 
برتوسط شرکت های بارزسی تایید صالحیت 
شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران مورد 
 16۹  ، تعداد  این  از  که  گرفت  قرار  ارزیابی 
کارخانه در صنایع مختلف، موفق به دریافت 
گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سوی 

سازمان ملی استاندارد ایران شدند.

طرح نوروزی هالل احمر؛ معطل پول

آمادگی تبدیل بازارچه مرزی استان به شهرک صنعتی مشترک

پیگیری آوا برای نوبت دهی در بیمارستان تامین اجتماعی

استان  نوروزی  ستاد  جلسه  مالیی-اولین 
به ریاست فرهادی سرپرست معاونت عمرانی 
استاندار و به دبیری رمضانی مدیرکل میراث 
در  دستی  صنایع  و  گردشگری   ، فرهنگی 
استانداری برگزار شد. مدیرکل میراث در این 
جلسه  از وجود  16۵غرفه صنایع دستی  در 
استان خبر داد و گفت: 1۰ سیاه چادر نیز پیش 
بینی شده و  بیش از 1۰واحد بومگردی آماده 
ارائه خدمت به مسافران می باشد.عباس زاده 
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی 
نیز در این جلسه از نرم افزار معرفی مناطق 
گردشگری ، صنایع دستی ،غذاهای سنتی ، 
استان به سه زبان انگلیسی ، عربی و فارسی 
خبر داد و عنوان کرد:  این نرم افزار شامل رادیو 
استان ، کلیپ از مکان های گردشگری ، دعای 
سفر ، تاریخچه هر شهرستان ، معرفی مکان 
های خدماتی است که تا پایان اسفند   رونمایی 
خواهد شد. وی ادامه داد: برای هر شهرستان 
کتابچه ای در همین باره طراحی کردیم که به 

مسافران  اهدا می شود.

شهرستان های استان میزبان 
جشن های ایرانی اسالمی 

میراث  سازمان  گردشگری  معاون  عربی 

فرهنگی نیز در این جلسه از برگزاری جشن 
های بومی محلی در هر شهرستان خبر داد و 
افزود: تورکویر نوردی ، شتر سواری ، تورهای 
برگزاری جشن های   ، یک روزه گردشگری 
خاص هر شهرستان  و تجمیع خدمات نوروزی 
در شهرستان های طبس ، بیرجند و قاین   از 

دیگر برنامه نوروز ۹6 می باشد.

 بالتکلیفی طرح ملی هالل احمر
در نوروز 96    

محمد پور نماینده جمعیت هالل احمر استان 
نیز در این جلسه بیان کرد :رسالت هالل احمر 
خدمت رسانی به مردم است اما به دلیل نبود 
منابع مالی طرح ملی نوروزی در استان هنوز 
بالتکلیف است.وی با اشاره به اینکه 2۵ پایگاه 
،افزود:  استان فعال هستند  امداد و نجات در 
راهنمای  سفر و ایجاد کمپ در ورودی شهر    

ویژه ایام نوروز انجام خواهد شد.

ارائه  آماده  استان  مرکز  12مدسه 
خدمت به مسافران

در  نیز  بیرجند  شهرستان  فرماندار  ناصری 
 ، مهمانپذیر   6 ، از وجود ۵ هتل  این جلسه 
12مسافرخانه سنتی و 12مدسه با ۹۰کالس 

برای ارائه خدمت به مسافران  خبر داد و بیان 
نوروز  ویژه  موقت  اسکان  برای  کرد:4پارک 
و  قاضی  افزود: ۳  است.وی  بینی شده  پیش 

2۰ بازرس سازمان تعزیرات حکومتی کشیک 
نوروز هستند.

34دوربین ثبت تخلف در جاده های 
استان/ آشکارسازی 26نقطه پرحادثه

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  شهامت 
۳4دوربین  فعالیت  از  نیز  استان  ای  جاده 
و  داد  خبر  استان  های  جاده  در  تخلف  ثبت 
خاطرنشان کرد:26دوربین تایید نیروی انتظامی 
را گرفته و الباقی آن زیر بار ترافیک است.وی 
سرعت  متوسط  ها  دوربین  این  کرد:  تاکید 
خودرو را مالک قرار می دهند و اگر راننده ای 

هنگام نزدیک شدن به دروبین سرعت را کم 
و بعد از گذشت سرعت خودرو را افزایش دهد 
در دوربین بعدی جریمه خواهد شد.“شهامت “ 

از آشکارسازی 26نقطه پرحادثه در جاده ها با 
نصب تابلوهای فسفری خبر داد .وی در این 
جلسه خواستار یکپارچه سازی کمیته حمل و 

نقل درون شهری و برون شهری شد.

افزایش103درصدی باران در استان
میر جلیلی رئیس سازمان مدیریت بحران 
بارندگی  افرایش  کرد:  بیان  نیز  استانداری 
گذشته 1۰۳درصد  سال  به  نسبت  استان  در 
مسافران   افزود:  وی   . است  داشته  افزایش 
باید با توجه به پیش بینی های هواشناسی از 
وضعیت آب و هوا اطالع کافی داشته باشند. 

حامل  خودرو  وقوع1۷واژگونی  از  میرجلیلی 
سوخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: 
با تغییراتی که در سازمان های راه و شهرسازی 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان   ،
صورت گرفته است ، اگر خودروی واژگون شود 
فرماندهی عملیات صحنه به عهده راهداری 
است که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

هم برای بازگشایی معبر باید اقدام کند.

رسوم  و  آیین   ، آداب  از  باید  مردم 
ایرانی اسالمی در نوروز استفاده کنند

عمرانی  معاونت  سرپرست  فرهادی 
نوروزی  سفرهای  ستاد  رئیس  و  استانداری 
نیز در این جلسه گفت:برای نصب عالئم در 
ورودی شهرها از اعتبارات ابالغی استفاده کنید.

وی با تاکید براینکه باید پارک ها و فضاهای 
سبز در ورودی شهرها آماده میزبانی مسافران 
باشند افزود: مردم باید از آداب ، آیین و رسوم 
ایرانی اسالمی در نوروز استفاده کنند و تمام 
با  تا  هستند  موظف  اجرایی  های  دستگاه 
دبیرخانه این ستاد هماهنگ بوده و همکاری 
کنند.فرهادی بیان کرد: برای رسیدگی به وضع 
هالل احمر فرمانداران هر شهرستان پیگیری 

کنند تا مشکالتشان رفع شود. 

مردم  متعدد  اعتراضات  پی  در  حسینی- 
بیمارستان  تلفنی  دهی  نوبت  سیستم  درباره 
تامین اجتماعی با فیروزی مدیر درمان تامین 
اجتماعی گفتگو کردیم. وی با اشاره به این که 
طبق دستورالعمل تمام مکان های ملکی تامین 
اجتماعی ملزم هستند تا سیستم نوبت دهی 
تلفنی داشته باشند ادامه داد: با راه اندازی این 
سیستم به جای نوبت دهی حضوری عدالت 
بین فرد ساکن بیرجند و سایر شهرستان ها 
برقرار می شود.مدیر درمان تامین اجتماعی با 

بیان این که سال گذشته تعداد خطوط تلفن 
اضافه  یافت  افزایش  خط   12 به  خط   8 از 
کرد: این کار نه تنها مشکل را حل نمی کند 
بلکه بیشتر هم می شود. به گفته فیروزی با 
این کار چون عده زیادی در یک زمان شروع 
به تماس گرفتن می کنند، و از طرفی تعداد 
پذیرش محدود است نوبت ها در عرض چند 
دقیقه پر می شوند. وی افزود: این گونه مردم 
که در همان ساعت اولیه تماس می گیرند و 
اعالم می کنیم نوبت ها تمام شده است، تصور 

می کنند سخن ما خالف واقع است و نوبت 
ها را زودتر به آشنایان خود داده ایم! به گفته 
مدیر درمان تامین اجتماعی می توان پیشنهاد 
داد تا در کنار سیستم نوبت دهی تلفنی از نوبت 
دلیل  به  اما  کرد  استفاده  نیز  اینترنتی  دهی 
اینکه بیشتر بیمه شدگان قشر کارگر هستند، 
و با پیاده سازی این سیستم،سهمیه نوبت دهی 
تلفنی نیز کاهش می یابد، نمی توان این کار 
دهی  نوبت  اجرای  به  فیروزی  داد.  انجام  را 
ترکیبی از حضوری، اینترنتی و تلفنی که در 

بیمارستان های مشهد و تهران   اشاره کرد 
و افزود: از طرفی تعداد پزشکان نیز در آن جا 
زیاد است. وی همچنین در پاسخ به سوال ما 
درباره نحوه پوشش دهی بیمه درباره چکآپ 
پزشکی عنوان کرد: این خدمت در تمام بیمه 
ها آزاد حساب می شود.وی با تاکید بر این که 
با راه اندازی طرح پزشک خانواده این مشکل 
که  آزمایشاتی  کرد:  اضافه  نیز حل می شود 
پزشک خانواده با تایید خود هر 6ماه یک بار 
می  اجتماعی  تامین  بیمه  شامل  نویسد  می 

همچنین  اجتماعی  تامین  درمان  شود.مدیر 
آزمایشاتی  مواقع  برخی  که  این  به  اشاره  با 
پزشک بیمارستان، برای بیمار می نویسد که 
بیمارستان نیست  آنان در  از  دستگاه تعدادی 
اظهار کرد: در این جا پزشک باید در دو نسخه 
از  هم  فرد  تا  بنویسد  را  آزمایشات  جداگانه 
خدمات رایگان بیمارستان بهره مند شود و هم 
آزمایشاتی را که نمی توان در بیمارستان گرفت 
بگیرد. ها  آزمایشگاه  سایر  در  مشکل  بدون 

 )Ava.news13@gmail.com(

قاسمی- با توجه به سخنان احمد جمالی، 
مدیرکل جذب سرمایه گذاری وزارت اقتصاد 
بازارچه  تبدیل  مورد  در  کشور  دارایی  و 
برای  مشترک  صنعتی  شهرک  به  مرزی 
گفت وگویی  افغانستانی  سرمایه گذار  جذب 
بازارچه  سازمان  رئیس  فخر  محمودرضا  با 
گو  و  گفت  در  داشتیم.وی  استان،  مرزی 
که  کرد  بیان  مرزی  بازارچه  مورد  در  آوا  با 

نقطه  در  محصوری  مکان  مرزی  بازارچه 
صفر مرزی است که به صورت مستقل و یا 
مشترک با کشور مقابل در قالب مقررات به 
مبادله کاال می پردازد.رئیس سازمان بازارچه 
مرزی اضافه کرد: از آنجا که بازارچه مرزی 
ایران  در خاک  فقط  و  است  استان مستقل 
صادراتی  معادالت  حجم  اکثراً  دارد،  وجود 
هرچند  است،  کاال  واردات  باالتراز  خیلی 

نظر  از  ولی  داریم  هم  را  کاال  واردات  که 
کرد  بیان  اقتصادی خیلی کم می باشد.فخر 
به  را  بازارچه  این  بخواهیم  که  صورتی  در 
باید  کنیم  تبدیل  مشترک  بازارچۀمرزی 
و  از آن در خاک جمهوری اسالمی  نصفی 
نصف دیگر آن در خاک کشور مقابل باشد 
و این نیازمند تفاهم هایی با کشور همسایه 
در  که  کرد  تأکید  همچنین  می باشد.وی 

بازارچه های  کشور  استان های  از  برخی 
آنان کامال به صورت مشترک است  مرزی 
که از امکانات کشور مقابل بهره می برند و 
از نظر اقتصادی پیشرفت هم کرده اند.رئیس 
سازمان بازارچه مرزی با بیان اینکه آمادگی 
الزم برای تبدیل به بازراچۀ مرزی مشترک 
داریم، اظهار کرد: در مرداد ماه امسال طی 
جلسه ای که با استان های خراسان رضوی و 

سیستان و بلوچستان داشتیم در مورد همین 
مشترک شدن بازارچه صحبت کردیم که اگر 
پروتکل های مرزی کشور مقابل هم موافقت 
کنند این امر انجام شود.وی در ادامه افزود: 
هم اکنون نیز امکان حضور تجار افغانستانی 
بستر  اگر  ولی  دارد  وجود  نقاط  برخی  در 
فراهم شود بخشی از توقعات برآورده خواهد 

شد و منفعت دوطرفه ای دارد .

خانواده های محترم رئوفی فرد ، حقگو و کریم پور
با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان امید رئوفی فرد را حضور شما تسلیت عرض نموده 

آمرزش الهی و علو درجات برای آن مرحوم از خداوند منان مسئلت داریم.
موسسه فرهنگی داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(- موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 
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 امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:
ُجِعلِت الَخبائُِث فی بَیت َو ُجِعل ِمفتاُحُه الَکِذَب

تمام پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.
)بحار االنوار، ج78، ص377(

گوشت شترمرغ از لحاظ ارزش غذایی کم چرب ترین و سالم ترین نمونه گوشت است.
گوشت شترمرغ کلسترول و چربی بسیار پایین تری نسبت به سایر گوشت ها داشته و به دلیل 
دارا بودن اسید چرب امگا 3 بهترین گوشت برای استفاده سالمندان، ورزشکاران و بیماران قلبی، 
عروقی می باشد. گوشت شترمرغ دارای پروتئین و آهن بسیار باالیی است و برای افراد کم خون، 

خانم های باردار و نیز کودکان در حال رشد بسیار مفید است
گوشت شتر مرغ دارای ویتامین B2 ، B1 و نیاسین می باشد

گوشت شترمرغ بسیار ترد و هضم آن آسان است
گوشت شترمرغ روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته در فروشگاه های مرغ و ماهی 

سطح شهر بیرجند عرضه می گردد.     09153614034

آگهی مزایده - مرحله دوم
در راستای مصوبه مورخ 1395/5/4 مجمع عمومی عادی سالیانه، شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند در نظر دارد: با عنایت به مجوز مجمع عمومی، ملک خود دارای 18 دربند مغازه تجاری در دو طبقه 
همکف و زیرزمین )به صورت پاساژ( و 15 واحد دفتر تجاری در 5 طبقه فوقانی آن، دارای 17 امتیاز آب، 17 امتیاز برق و 10 امتیاز گاز واقع در شهر بیرجند، خیابان مدرس 6 با مشخصات جدول ذیل را به صورت 
یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز )لغایت روز سه شنبه 95/12/24( از ملک بازدید نموده و فیش واریزی مبلغ تضمین به حساب شرکت 
 و قیمت پیشنهادی کتبی خود را به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس 6 تحویل نمایند. آخرین مهلت تحویل فرم های پیشنهادات و مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده تا ساعت 12 روز چهارشنبه 95/12/25 

می باشد. زمان و مکان جلسه بررسی پیشنهادات توسط کمیسیون مزایده روز دوشنبه 95/12/30 ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت خواهد بود.

مبلغ تضمین )به ریال(تعداد واحد تجارینوع کاربری هر طبقهمتراژ اعیان هر طبقه به متر مربعشماره طبقهمتراژ عرصه به متر مربعردیف
1

75/331
9تجاری )پاساژ(331/75زیر زمین

5/000/000/000

9تجاری )پاساژ(331/75همکف2
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 31
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 42
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 53
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 64
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 75

شرایط: 1- به پیشنهادات ناقص، مخدوش، مبهم، مشروط، واصله بعد از مهلت تعیین شده یا فاقد تضمین کافی شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2- شرکت تعاونی در قبول یا رد کلیه پیشنهادات با 
رعایت صرفه و صالح اعضای شرکت تعاونی مختار خواهد بود. 3- هزینه درج آگهی و کلیه هزینه های نقل و انتقال اسناد برعهده برنده مزایده خواهد بود. 4- به میزان 25 درصد قیمت کل ملک فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است طی 3  قسط سه ماهه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت مبلغ پرداختی اولیه به نفع شرکت ضبط و مزایده مجددا برگزار خواهد شد.

شماره تلفن شرکت برای کسب اطالعات بیشتر و مالحظه سند ملک مورد مزایده و سایر شرایط 32232475 056- همراه مدیرعامل 09151603085
ساعات کاری دفتر شرکت: صبح ها از ساعت 8/30 الی 12 به استثنای پنجشنبه ها عصر روزهای شنبه و چهارشنبه : از ساعت 4 الی 6 بعدازظهر

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( شماره های )63- 95 و 64- 95(
دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند 

موضوع مناقصات : 1- واگذاری خدمات بهداشتی درمانی 2- خدمات نظافتی و عمومی دانشکده دندانپزشکی بیرجند 
شرایط شرکت در مناقصات : کلیه شرکت هاي داراي مجوز و  داراي صالحیت از اداره کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی و دارای 

 صالحیت ایمنی کار درمناقصه خدمات نظافتی و در مناقصه امور بهداشتی درمانی مجوز از کمیسیون ماده 20 دانشگاه و دارای صالحیت ایمنی کار  
مدت و محل انجام کار : یک سال شمسی- دانشکده دندانپزشکی  مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه :  الف( واریز مبلغ 150/000 
ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان 
 اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس :  http://iets.mporg.ir  ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32395252 تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

نوع تضمینمبلغ تضمینموضوع مناقصهشماره مناقصه

95-63
واگذاری خدمات بهداشتی درمانی 

ضمانت نامه معتبر بانکي یا چك تضمین شده 11/200/000دانشکده دندانپزشکی بیرجند
بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 

2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به 
نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( 95-64

خدمات نظافتی و عمومی دانشکده 
12/700/000دندانپزشکی بیرجند

مهلت خرید اسناد : از تاریخ 95/12/9 لغایت 95/12/11 مهلت تحویل اسناد : ساعت 10صبح مورخ 95/12/21
محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي -  دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه- مورخ 95/12/21  ساعت 11 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي 

خویش مختار مي باشد. 
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

آگهی مزایده اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی
اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی در نظر دارد : محصول زرشک سال 1395 خود را از 
طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود 
 را به صورت کتبی تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95/12/14 به دبیرخانه این اداره کل واقع در

بیرجند - بلوار مدرس- چهارراه سیلو - خیابان امام موسی صدر شرقی اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی تحویل نمایند.

قیمت پایه هر کیلو از محصول میزان محصول )کیلوگرم(نوع محصولردیف
)ریال(

قیمت کل )ریال(

140.00077.000.000حدود 550زرشك1
1 - متقاضیان محترم می توانند جهت رؤیت محصول زرشک از تاریخ درج آگهی همه روزه از ساعت 8/30 لغایت 16/30 به استثنای روزهای 

تعطیل به واحد فروش اداره کل مراجعه فرمایند.
 2- متقاضی یا پیشنهاد دهنده می بایست 5 درصد قیمت پایه کل را به صورت چک تضمینی در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان 

انقالب اسالمی اخذ و ضمیمه فرم درخواست خود نمایند. 
3- چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر، کل مبلغ پیشنهادی را واریز ننماید یا از انجام معامله خودداری نماید به عنوان انصراف تلقی 

گردیده و سپرده وی ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.
4- سپرده برندگان اول تا سوم تا تسویه حساب کامل نفر اول نزد این اداره کل نگهداری خواهد شد و در صورت انصراف هر یک سپرده وی 

به نفع این اداره کل ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد. 
5- بازگشایی پیشنهادات یکشنبه مورخ 95/12/15 ساعت 10/30 در محل اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی انجام خواهد شد و نتیجه 

مزایده به صورت کتبی به برنده اعالم خواهد شد. 
6- متقاضیان محترم در فرم شرکت در مزایده می بایست قیمت پیشنهادی هر کیلو از محصول را اعالم نمایند که پس از مشخص شدن 

برنده مزایده و در زمان تحویل محصول و توزین آن قیمت کل محاسبه و نقداً اخذ خواهد گردید.  
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32441114 و 32437474 تماس حاصل فرمایید 

با مرغوب ترین چرم های تبریز 
تمام دست دوز با چرم گاوی 
سجادشهر، فلکه دوم 
روبروی بانک سپه 
32413754
 09155125536
 نخعی

تولیدی کفش آس

  با کادری مجرب و با بهره گیری از به روزترین سیستم ها و دستگاه های چاپ عکس اروپا، در جهت مبارزه با آرشیو سازی عکس های دیجیتال ، کمپین  # چاپ 
عکس- نوستالوژی- جاودانه  را راه اندازی کرده است و در این کمپین با حمایت از خانواده هایی که عکس های آرشیوی زیادی دارند آموزش مدیریت آرشیو ،انتخاب 

 بهترین عکس از آرشیو را به صورت رایگان انجام می دهد.
 چاپ عکس های دیجیتال و همچنین ایجاد آلبوم های کوچک 
و مرقوم به صرفه یکی دیگر از کارهای البراتوار تخصصی چاپ 
عکس " حباب " است که به صورت ماهیانه با تخفیف های ویژه 

برای باشگاه مشتریان خود انجام می دهد.
 این کمپین تالش می کند که هر خانواده بتواند از عکس های 
آرشیوی خود آلبوم های کوچک چاپ کند. ما با تخفیف های 
ویژه چاپ عکس و برنامه های آموزشی تالش خواهیم کرد تا با 

آرشیو سازی های بی رویه مقابله کنیم.
 کافیست در باشگاه مشتریان البراتوار تخصصی چاپ عکس 
 "حباب" عضو شوید و از برنامه های ویژه و آفرهاي ما بهره مند شوید

 لینك عضویت در باشگاه مشتریان چاپ عکس حباب: 
https://telegram.me/Bubblelab   telegram:Bubble LAB 

باشگاه مشتریان مرکز تخصصی چاپ عکس حباب  آدرس: بیرجند، خیابان معلم، روبروی دانشگاه علوم پزشکی،نبش ابوعلی سینا 

 البراتوار تخصصی چاپ عکس  حباب 

تلفن : 1060  45  32- 056


