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سرمقاله

   کسب رتبه نخست مرکز بانک خون 
بند ناف جهاددانشگاهی در حوزه تبلیغات

صفحه  ۷

رتبه نخست خراسان جنوبی
 در تعدد قنوات 

 صفحه ۷

تاکنون هشت پروژه بین المللی 
در خراسان جنوبی اجرا شده است

صفحه ۷

آشنا نبودن با تئوری موسیقی، 
نقطه ضعف گروه های سرود

صفحه ۷

طرح کارورزی فارغ التحصیالن
 جوان دانشگاهی اجرا می شود 

صفحه  ۷

اخذ 106 سند مالکیت موقوفات 
فردوس از ابتدای سال جاری 

صفحه ۷

الریجانی دستور ارتقای امنیت مجلس را ابالغ کرد / ابطحی: دست بوسی و پابوسی  مشکلی از مردم حل نمی کند / توضیح »حسام الدین آشنا« درباره تصویر دستبوسی آیت اهلل جنتی / حسینی: دولت با تفنگ مانع پیشرفت بخش خصوصی نیست / عطریانفر: آقای روحانی پدیده  است / تشکر کارشناس »من و تو«  از سپاه و سردار سلیمانی / الریجانی: امیدوارم از وجود آقای قالیباف به خوبی در نظام استفاده شود  / صفحه 8

 حضرت آیت ا... خامنه ای ، رهبر معظم انقالب :
امر به معروف یکی از

وظایف قوه قضاییه است

منصور حقیقت پور، مشاور رئیس مجلس :
تندروها پشت میز خود بنشینند،

نه جنگی هست نه آتش بس! 
محمد هاشمی: 

جنگی نبوده که
 آتش بس الزم باشد

باهنر:
بگومگوهای غیرضروری مسئوالن

 ظلم به انقالب است

غالمعلی رجایی:
مرحوم هاشمی بود که روحانی را

 برای ادامه برجام متقاعد کرد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

گمنامی میراث  فرهنگی
 استان مانعتوسعه گردشگری

* امین جم

 با شروع فصل تابستان و افزایش تردد ماشین ها 
 در شهر، پالک های غیر بومی هم بیشتر شده اند.
به  مسافران  افزایش  از  نشان  که  موضوع  این 
عالوه  است،  شهرمان  از  گذر  یا  بیرجند  مقصد 
نیاز  دارد،  بازاریان  و  کسبه  برای  که  منافعی  بر 
توجه هر چه بیشتر به بهبود زیرساخت های الزم 
ماندن  ناشناخته  دلیل  به  دهد.  می  نشان  نیز  را 
بیرجند شهر  گردشگری  جاذبه های  از   بعضی 
 متأسفانه مدت زمان حضور مسافران اندک است 
 و با توجه به اینکه افزایش زمان حضور مسافران 
در شهر عالوه بر معرفی قابلیت های گردشگری
نیز فراهم می کند  را  بازارهای شهر  زمینه رونق 
 ضرورت پرداختن به این مهم بیش از پیش احساس 
 و این سوال ایجاد می شود که ما چقدر در زمینه 
 ایجاد زیرساخت برای تفریح ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

صفحه ۷
 اولین رادیوتراپی در استان  

وال
س: ت

عک

هیچ شرکتی 
شرایط دریافت 
تسهیالت ندارد!

حسینی- سال هاست مشکل تحصیل منابع و پرداخت تسهیالت به صنایع استان یک دغدغه و معما بوده است. اما این معما در جلسه کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان توسط رئیس شعب بانک صادرات گشوده شد. اسماعیلی زاده به صراحت بیان کرد: » ما می خواهیم تسهیالت 
پرداخت کنیم ولی هیچ کدام از شرکت های استان شرایط استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی را ندارند!«   . . .   )مشروح  در صفحه 7 ( 

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحومه زینب استیال   »همسر سید جعفر طائفی« 
را به اطالع کلیه دوستان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز سه شنبه 

96/4/13 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( 
برگزار می شود، تشریف فرمایی شما عزیزان موجب امتنان است.

خانواده های طائفی و سایر بستگان
به یک نفر نیروی آقا لیسانس نرم افزار مسلط  به سیستم 

دوربین مدار بسته و شبکه نیازمندیم.     32450702

جناب آقای مهندس داود شهرکی
مدیرکل محترم صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد ساالری  معاون محترم امور معادن
جناب آقای مهندس شادنوش کارشناس محترم امور معادن
گرچه سخن گفتن و تقریر کالم از ارزش های سال های متمادی فعالیت های سازنده شما 

بزرگواران در امور معادن استان آسان نیست ولی برخود الزم دانستیم تا با تقدیری ناچیز
 گوشه ای از این زحمات را ارج نهاده و بدینوسیله مراتب سپاس و تشکر خود را اعالم نماییم.

طاهره ابراهیم آبادی - حاتمیان

بیمارستان ولی عصر )عج( واقع در خیابان غفاری با داشتن سه کلینیک ویژه آماده ارائه خدمات به شما همشهریان عزیز می باشد 

قابل توجـه همشهریـان محتـرم

1- کلینیک ویژه شماره )1( واقع در بیمارستان ولی عصر )عج( همه روزه به جز 
پنجشنبه ها 

نحوه نوبت گیری : تلفن گویا ساعت 12 ظهر روز قبل لغایت 24 همان روز 
حضوری همان روز از ساعت 13/30

شماره تلفن گویا: 32441195- 32441191     
ساعت حضور پزشکان: 17

برنامه پزشکان کلینیک شماره )1( در سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
موجود است و به شرح ذیل می باشد:

1- جناب آقای دکتر رئیسی )متخصص داخلی(
2- جناب آقای دکتر خادمی )جراح و متخصص چشم(

3- جناب آقای دکتر نوروزپور )جراح و متخصص چشم(
4- جناب آقای دکتر صالحی )فوق تخصص قلب اطفال(

5- جناب آقای دکتر حسین زاده )فوق تخصص جراحی قلب و عروق(
6- جناب آقای دکتر آموزشی )فوق تخصص جراحی قلب و عروق(

۷- جناب آقای دکتر اصغری )جراح  و متخصص گوش و حلق و بینی(

8- جناب آقای دکتر صابر محمدزاده رضایی )متخصص اطفال(
9- جناب آقای دکتر موسوی میرزایی )متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات(

10- جناب آقای دکتر پاشایی )متخصص بیماری های عفونی(
11- سرکار خانم دکتر فشارکی نیا )فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری اطفال(

12- سرکار خانم دکتر بلندی )فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری اطفال(
13- سرکار خانم دکتر احمدی )متخصص مغز و اعصاب(

14- سرکار خانم دکتر سوار رخش )متخصص زنان(
15- سرکار خانم دکتر تمیزی )متخصص زنان(

16- سرکار خانم دکتر آزاده خزایی )متخصص زنان(
1۷- سرکار خانم دکتر پرتوی )متخصص قلب و عروق(
18- سرکار خانم دکتر حنفی )متخصص قلب و عروق(

19- سرکار خانم دکتر آرین )متخصص داخلی(
20- سرکار خانم دکتر حیدری )متخصص داخلی(

21 -  سرکار خانم دکتر اعظم رضایی )متخصص داخلی(
برنامه کلینیک شماره 1 در سایت دانشگاه موجود است

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور " سهامی خاص"

شماره ثبت: 27263   شماره شناسه  ملی: 10100727308

 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور "سهامی خاص" دعوت 
 می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 1396/4/21 در تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان 31، پالک 82 
تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و عملکرد سال مالی 

منتهی به 1395/12/30 2- طرح و تصویب ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال 1395
البدل و حسابرس برای سال مالی 1396 و تعیین حق  قانونی اصلی و علی  بازرس  انتخاب   -3
الزحمه آنان 4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 5- انتخاب اعضای هیئت مدیره 6- سایر مواردی که در 

صالحیت مجمع عمومی عادی باشد. 
هیئت مدیره

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند " سهامی خاص"

شماره ثبت: 142194    شماره شناسه ملی : 10101851842

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند "سهامی خاص" دعوت می شود 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/4/21 

در تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان 31، پالک 82 تشکیل می گردد 
حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 
1395/12/30 2- طرح و تصویب ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال 1395 3- 
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس برای سال مالی 1396 و تعیین حق الزحمه آنان 
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 5- انتخاب اعضای هیئت مدیره 6- سایر مواردی که در صالحیت 

هیئت مدیرهمجمع عمومی عادی باشد.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی نسوز سمیرم  " سهامی خاص"

شماره ثبت: 156388   شماره شناسه ملی: 10101991224

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معدنی نسوز سمیرم "سهامی خاص" دعوت می شود در 
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/4/21 

در تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان 31، پالک 82 تشکیل می گردد 
حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به 
1395/12/30 2- طرح و تصویب ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال 1395 3- 
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس برای سال مالی 1396 و تعیین حق الزحمه آنان 
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 5- انتخاب اعضای هیئت مدیره 6- سایر مواردی که در صالحیت 

مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره

جناب آقاي مهندس علي بهداني
انتصاب بجا و شایسته جناب عالي را به عنوان

 مدیرکل اداري و مالي استانداري خراسان جنوبي
  که بیانگر تعهد، کارآمدي، لیاقت و شایستگي هاي برجسته شما در

 صحنه هاي خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمي است، تبریك عرض نموده 
 موفقیت و سربلندي شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

همکاران شما درمعاونت هماهنگي برنامه و بودجه

همکار ارجمند سرکارخانم مرضیه مهتدی
ضایعه درگذشت مادر مهربانتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان 

برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبرواجر مسئلت داریم.
ضمنا به اتفاق دوستان و همکاران در جلسه یادبود آن زنده یاد

 امروز سه شنبه 1396/04/13 ازساعت 5 الی6 بعدازظهر درمحل
 مسجد باقرالعلوم )ع( شرکت خواهیم کرد.

مدیریت و مربیان کانون فرهنگی - تربیتی حضرت زینب )س(

انصراف 48 واحد، 75 واحد مراجعه نکردند، 135 واحد ردشدند
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شروع پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی تکمیل مسکن روستایی

رییس بنیاد مسکن از پرداخت تسهیالت ۸ تا ۱۵ میلیون تومانی تکمیل واحدهای مسکن روستایی از امروز توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران خبر داد و گفت: سود 
این تسهیالت ۴ درصد و بازپرداخت آن ۳۶ تا ۶۰ ماه است. تابش تاکید کرد: بر اساس توافق صورت گرفته بالفاصله پس از امضای تفاهمنامه، تسهیالت از روز اول 

ایران پرداخت می شود. بانک قرض الحسنه مهر  )امروز( توسط 

سرمقاله

سمند، پراید و پژو گران شد

شورای  دیروز  عصر  جلسه  در  ایسنا،  گزارش  به 
رقابت حداکثر افزایش قیمت برای پراید و تیبا تا 
حدود  ۱.۵ درصد و برای پژو و سمند تا ۲.۵ درصد 
مصوب شده است. این در حالی است که با این 
مصوبه قیمت پراید و تیبا هر کدام حدود ۱۵۰ هزار 
تومان و قیمت پژو و سمند تا ۴۰۰ هزار تومان گران 
خواهد شد.موضوع افزایش قیمت براساس تقاضای 
در  سایپا  و  خودرو  ایران  خودروسازی  شرکت های 

دستور کار شورا قرار گرفته بود.

بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از 
حقوق به مستمری بازنشستگان ابالغ شد

ایرنا - مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان 
سهم  افزودن  بخشنامه  گفت:  اجتماعی،  تامین 
بازنشستگان  مستمری  به  حقوق  از  کار  اضافه 
ابالغ شد و اکنون در شعب تامین اجتماعی موجود 
است. قرار بود اوایل اردیبهشت ماه سال 9۶ این 
بخشنامه برای محاسبه سهم اضافه کار از حقوق 
به مستمری بازنشستگان ابالغ شود اما به دلیل 
جاری  هفته  در  آن،  در  اشکاالت  و  ایرادات  برخی 
این بخشنامه به شعب تامین اجتماعی ابالغ شده 
است.محمدعلی جنانی دیرکل امور مستمری های 
برای  که  تاخیری  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان 
ابالغ این بخشنامه بوده است در واقع برای اینکه 
اعتراضات بعدی وجود نداشته باشد، بود چون اگر 
دادیم،  می  شعب  تحویل  ای  ناپخته  بخشنامه 

شعب نمی توانستند آن را درست عمل کنند.

دالیل عدم تایید شبای بانکی برخی 
مشموالن سهام عدالت اعالم شد

به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی 
مشموالنی که پیامک عدم تایید شبا بانکی توسط 
سامانه سهام عدالت دریافت می کنند، باید دوباره به 
سامانه سهام عدالت مراجعه و شبای بانکی جدید 
نام خود  به  معتبر  بانکی  به یک حساب  مربوط 
گفت  باید  رو  این  کنند.از  ثبت  سامانه  این  در  را 
از مشموالن سهام عدالت به دو دلیل  این دسته 
مهم و اساسی با عدم تایید شبا بانکی خود مواجه 
هستند که این دو دلیل عبارتند از »مسدود و راکد 
بودن حساب بانکی مشموالن« و نیز »عدم درج 
شبا بانکی به نام شخص مشمول«.بر این اساس 
در هر دو حالت، باید شبا معتبر بانکی مشموالن 

جایگزین شبا بانکی ثبت شده قبلی شود.

تسنیم- بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در صورت فقدان 
انتقال  به  پلیس موظف  ثالث،  معتبر شخص  نامه  بیمه 
وسیله نقلیه به توقفگاه شد.هیئت وزیران آئین نامه اجرایی 

نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را 
تصویب کرد که بر این اساس، حرکت وسیله نقلیه بدون 
در  است.  ثالث  شخص  ممنوع  معتبر  نامه  بیمه  داشتن 
صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث پلیس موظف 
به انتقال وسیله نقلیه به توقف گاه است.بر اساس ماده ۶ 
این مصوبه، رفع هرگونه توقیف، از وسائل نقلیه مستلزم 
میباشد. ثالث  شخص  معتبر  نامه  بیمه  بودن  دارا  احراز 

همچنین از این پس در مبادی ورودی و خروجی جمهوری 
شخص  بیمه  احراز  به  موظف  ذیربط  مراجع  اسالمی، 
ثالث جهت ورود یا خروج وسائل نقلیه از کشور شدند.بر 
اساس ماده ۴۲- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به 

شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه )مصوب 
نقلیه موتوری زمینی بدون  ۲۰/۰۲/۱۳9۵(: حرکت وسایل 
کلیه  است.  ممنوع  قانون  این  موضوع  نامه  بیمه   داشتن 
دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد 
در صورت  و  باشند  داشته  همراه  رانندگی  هنگام  را  بیمه 
درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس  راه ارائه 
موظفند  راه  پلیس  و  رانندگی  و  راهنمایی  مأموران  کنند. 
از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن 
اعمال  به  نسبت  بیمه  نامه  فاقد  نقلیه  وسایل  شناسایی 
جریمه  های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی 
فقدان  احراز  صورت  در  موظفند  راه  پلیس  و  رانندگی  و 

بیمه  نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه  نامه موضوع این قانون 
را تا هنگام ارائه بیمه  نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف 
کنند. آیین  نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد 
بیمه  نامه شخص ثالث ظرف مدت سه  ماه پس از تصویب 
این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه 
و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه  می شود و 
به تصویب هیأت وزیران می  رسد.تبصره- نیروی انتظامی 
مکلف است هر شش  ماه یک  بار گزارش اجرای این ماده 
را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون  های 
و  ملی  امنیت  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوقی،  و  قضائی 

سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال کند.

جزئیات جرائم جدید خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث

مهر- یک مقام مسئول از افزایش ۱۵ میلیون تومانی وام 
قرض الحسنه نوسازی مسکن شهری تا سقف ۳۰ میلیون 
انقالب  بنیاد مسکن  تومان خبر داد.علیرضا تابش رئیس 
اسالمی در نشست امضای تفاهم نامه همکاری با بانک 
قرض الحسنه مبنی بر پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به روستائیان جهت احداث و بهسازی مسکن روستایی گفت: 
این وام کمکی فراتر از مصوبه دولت برای مسکن روستائیان 
است به خصوص روستائیانی که یا از تسهیالت مصوب دولت 

استفاده نکرده اند و یا تسهیالتی که گرفتند کافی نبوده است.
وی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان آورده بنیاد مسکن و ۳۰ 
میلیارد تومان آورده بانک قرض الحسنه است اظهار کرد: این 
وام با سود ۴ درصد پرداخت می شود، سقف آن بین ۸ تا ۱۵ 
میلیون تومان برای افراد متقاضی است و بازپرداخت آن نیز 
۳۶ تا ۶۰ ماهه است که برای 9 هزار واحد مسکن روستایی 
در نظر گرفته شده است.تابش با تأکید بر اینکه حذف وثایق 
این وام برعهده بانک قرض الحسنه است ادامه داد: مقرر شده 

بالفاصله پس از عقد قرارداد پرداخت این تسهیالت آغاز شود. 
ضمن اینکه آثار این وام در حوزه اجتماعی روستائیان نیز سبب 
ماندگاری آنها در روستاها و اشتغال زایی بیشتر روستائیان است.

مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض تصریح کرد: در سال 
9۵، ۵۱۰ فقره وام قرض الحسنه پرداخت شد که مجموع 
آن چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه 
از ابتدای سال جاری تاکنون، منابع این بانک با رشد ۱۵ 
درصدی توانستیم هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه 

از طرف مردم جمع آوری کنیم که با این منابع می توانیم 
تا پایان امسال، ۸۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به 
متقاضیان اهداء کنیم.وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
مبنی بر وام بهسازی مسکن شهری نیز تصریح کرد: در 
حوزه بهسازی شهری تسهیالت بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تا سقف ۱۳ میلیون تومان بود که در حال حاضر به ۳۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است. این وام به صورت قرض 

الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود.

وام قرض الحسنه ۳۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن پرداخت می شود

داوطلبان مقطع ارشد بدون دغدغه رشته 
محل های دانشگاه آزاد را انتخاب کنند

»کمیسیون  کرد:  اعالم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  ایسنا-روابط 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در جلسه ای مشترک با 
حضور وزیر محترم علوم، ، سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی و معاونین 
دانشگاه و اعضاء محترم کمیسیون تشکیل شد و مقرر گردید رشته 
محل های مقطع کارشناسی ارشد مورد بحث دانشگاه آزاد اسالمی 
کما فی سابق در واحدهای دانشگاهی دایر و داوطلبان بدون هیچ 
انتخاب  را  گونه نگرانی و دغدغه  رشته محل های مورد نظر خود 
کنند. دکتر نوریان اظهار امیدواری کرد این تعامل و همدلی سازنده 
در جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه آزاد اسالمی و آرمانهای نظام 

مقدس جمهوری اسالمی و ارتقاء مستمرکیفیت، تداوم یابد.

هشدار سازمان سنجش به 
کنکوری ها درباره کالهبرداران 

تسنیم-سازمان سنجش با صدور اطالعیه ای نسبت اقدام افراد سودجو برای 
کالهبرداری از داوطلبان کنکور 9۶ هشدار داد.با توجه به برگزاری آزمون 
سراسری در روزهای پنج شنبه ۱۵ و جمعه ۱۶ تیرماه 9۶ مشاهده می شود 
برخی از افراد و مؤسسات سودجود و کالهبردار با انجام تبلیغات در فضاهای 
مجازی و شبکه های جتماعی و با ادعای واهی دسترسی به سؤاالت آزمون 
سراسری یا ارتباط با طراحان سؤال این سازمان، اقدام به کالهبرداری می کنند.

از داوطلبان و خانواده های آنها درخواست می شود ضمن مراقبت از گرفتار 
شدن در دام این شیادان، هرگونه خبر مشکوک در این زمینه را از طریق شماره 
تلفن های ۸۸9۰۵۵۵۱ـ  ۰۲۱ و ۳۶۲7۰۰۰7ـ۰۲۶ و یا سایت سازمان سنجش 
کنند. اعالم  سازمان  این  به   www.sanjesh.org نشانی  به 

تعداد ثبت نام کنندگان آزمون استخدامی اخیر

میزان- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام 
برای شرکت در آزمون استخدامی کشور ساعت ۲۴ دیروز، یکشنبه ۱۱ تیر 
ماه به اتمام رسید.وی افزود: بر اساس آمار اولیه، ۳97 هزار و ۳۳۸ داوطلب 
برای شرکت در این آزمون نام نویسی کرده اند.مشاور عالی سازمان سنجش 
کشور در خصوص زمان برگزاری آزمون استخدامی خاطرنشان کرد: این 
آزمون روز جمعه سوم شهریور 9۶ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، 
حسب مورد در مراکز استان ها برگزار خواهد شد.توکلی با اشاره به قرار گرفتن 
کارت شرکت در آزمون داوطلبان به روی سایت سازمان سنجش کشور 
تصریح کرد: کارت شرکت در این آزمون از روز ۳۱ مرداد 9۶ به روی سایت 
سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند تا ساعت ۲۴ روز پنج 
شنبه دوم شهریور ماه جهت دریافت پرینت کارت خود اقدام کنند.

گمنامی میراث  فرهنگی
 استان مانعتوسعه گردشگری

* امین جم

مسافران  خرید  و  اسکان   )  ۱ از صفحه  سرمقاله  )ادامه 

به  عبوری  مسافران  حتی  تا  ایم  بوده  موفق 
به  ساعاتی  برای  را حتی  دیگر  مقصد شهرهای 
دیدن شهر و ویژگی های آن بکشانیم. درحالی  
و  تاریخی  های  مکان  وجود  با  بیرجند  که شهر 
بند  و  دره  بند  مانند  خود  طبیعی  های  جذابیت 
امیر شاه،به دلیل کم توجهی ها و بی مهری ها 
ناشناخته مانده و ارگ بهارستان ، باغ امیر آباد و 
شوکت آباد هم فی الحال به مخروبه ای تبدیل 
یا  را ارگ  توان اسمش  شده که دیگرحتی نمی 
مانند  متولیانی  هم  اینجا  اگر  گذاشت.شاید  باغ 
اصفهان و یزد داشت، با توجه به این همه بناهای 
بهارستان  شوکتیه،ارگ  مدرسه  مانند  تاریخی 
خودش! برای  شد  می  جهانی   نصف  قلعه   و 
همین  وضع  هم  استان  دیگر  های  شهر  در 
گویا  که   » دهسلم  کویر   « همین   است. 
و  زده  سند  خودش  نام  به  را  آن   کرمان 
قلمرو  کرمان،به  کویر  نام  به  را  گردشگرانش 
وحرص  نشسته  ای  گوشه  هم  ما  آورد!  می  ما 
خوریم! می  را  خود  نداشته  گردشگران 
دوران  را  کنونی  عصر  تحلیل گران،  از  بسیاری 
اوضاع،  همین  در  اما  می دانند.  اقتصادی  افول 
گردشگری  صنعت   ، کشورها  از  بسیاری  در 
می آید. شمار  به  درآمدزا  و  سودآور  صنعتی 
که  هم  دیگر  های  کشور  کفش  از  را  پایمان 
خیلی  جوارمان  هم  های  بیاوریم،استان  بیرون 
بیشتر از ما و گاه با جاذبه هایی کمتر از استان 
انجام  گردشگری  صنعت  در  بزرگی  کارهای  ما 
خارجی هستند.ما  مسافران  پذیرای  و حتی  داده 
هم که دلمان را خوش کرده ایم به چند مسافر 
می  استانمان  به  یکبار  چندماهی  خارجی،که 
به و »چه چهی« کرده  و می روند.  آیند و»به 
زحمات  ندارم  قصد  یادداشت  این  در  هرچند 
نادیده  را  استان  گردشگری  محترم  نیروهای 
به همت همین  بگیرم که هرچه هم که هست 
بزرگواران است،اما شکوفایی این صنعت نیاز به 
کوشی  سخت  و   خالقیت  و  جمعی  عزم  یک 
استان. مقامات  باالترین  تا  گرفته  مردم  دارد.از 
در  ضعف  ها،  زیرساخت  در  مشکل  بر   عالوه 
معرفی ویژگی ها و توانمندی های استان، باعث 
شده خیلی ها حتی نداند »بیرجند«  وبسیاری از 
استان در کجای نقشه  تاریخی  زیبا و  شهرهای 
مارا  هم  سراسری  اخبار  در  حتی  یا  دارد  قرار 
کنند! حساب  رضوی  خراسان  زیرمجموعه  گاه 
حال در پایان،این سوال بی پاسخ می ماند که آیا 
 عزمی برای معرفی توانمندی ها و قابلیت های
نه؟  یا  دارد  وجود  گردشگری  توسعه  و  استان 
یابد  ادامه  اگر  وضع  این  است  مسلم  آنچه 
نباید  حوزه  این  در  استان  آوری  نام  به  امیدی 
پرسود  صنعت  به  توجه  که  حالی  .در  داشت 
مشکالت  از  بسیاری  توانند  گردشگری،می 
صدها  اشتغال  زمینه  و  رفع  را  استان  اقتصادی 
به  ظلم  ها  انصافی  کم  کند.این  فراهم  را  نفر 
منطقه ، تاریخ ، فرهنگ ومردم نجیب آن است.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به ایدی amin_j_m@ ارسال فرمایید(         

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان خرازان و پالستیک فروشان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای 
شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 96/4/14 جهت ثبت نام در سامانه اصناف ایرانیان مراجعه و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی 

برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در 
اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق 
اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم- وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - 

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سیمان باقران )سهامی عام( شماره ثبت 1397

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان باقران )سهامی عام( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان باقران که ساعت 15 روز 
سه شنبه 96/4/27 به آدرس شهرستان درمیان- 34 کیلومتری جاده اسدیه - بازارچه مرزی میل 73 - کارخانه سیمان باقران برگزار می گردد، حضور بهم رسانید. شایان 
ذکر است سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند الزم است جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی 
و یا وکالت نامه معتبر در ساعت اداری روزهای 96/4/17 لغایت 96/4/26 )به جز روزهای تعطیل( به امور سهام شرکت واقع در خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان غفاری 

بیست متری یاس شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.
کلیه افراد یا موسسات واجد شرایطی که تصمیم به کاندیدا شدن به عنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل فرم و ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج 

روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی- تصویب ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 95/12/30- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و 
حسابرس شرکت برای مدت یک سال- تعیین روزنامه کثیر االنتشار به منظور درج آگهی های شرکت -  سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق می باشد.

هیئت مدیره شرکت سیمان باقران )سهامی عام(

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
خواربارفروشان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای 
شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 96/4/14 جهت ثبت نام در سامانه اصناف ایرانیان مراجعه و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی 

برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان:  تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در 
اموال مانند حجر ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق 
اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:  فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( 

- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

شماره ثبت: 3    شناسه ملی: 1061788183    سرمایه ثبتی : 5602489000 ریال

به استناد صورتجلسه مورخ 96/4/10 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی از کلیه اعضای 
محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز 
چهارشنبه 96/4/28 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی رسول اکرم )ص( واقع در فاز2 کوی 
امیرالمومنین )ع( با کدپستی 9791798010 تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از 
بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار 
جهت اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضور یابند ضروری است. عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی 
شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالت نامه را تکمیل نماید. برگ وکالت نمایندگی تام االختیار 
به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری 

مجمع در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.
دستور کار جلسه:

گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با عملکرد شرکت در سال 1395- اتخاذ تصمیم و تصویب صورت 
های مالی شرکت در سال 1395

اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و سود سهام و تقسیم آن طبق اساسنامه - تصیمم گیری در مورد خط مشی 
آینده شرکت - تصویب سرمایه در پایان سال 1395- تصویب بودجه پیشنهادی در سال 1396- تعیین 
مبلغی بابت بازپرداخت سهام اعضای مستعفی- اخذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها - پیشنهاد 
می گردد سود شرکت در پایان سال مالی محاسبه و براساس 50 درصد خرید و 50 درصد سهام مطلقه بین 

اعضای محترم تقسیم گردد.
انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای یک سال مالی- اتخاذ تصمیم پیرامون حسابرسی سال 

1395- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

دعـوت بـه همکـاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی 
ایرانیان جهت تکمیل کادر 
پذیرایی خود به افراد ذیل 

نیازمند است:
مهماندار خانم و آقا

منشی خانم
ساعت مراجعه: 10صبح الی 13

آدرس: نبش توحید 33 
 دفتر تاالر ایرانیان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ دو قطعه زمین 
مزروعی پالک های 4 و 8 فرعی از 547 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مزرعه و قنات شوروک مورد تقاضای 

علیرضا چاجی فرزند استان محمد حسن در روز 96/5/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار:۱۳96/۰4/۱۳    علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰9۱۵96۳9۰6۵
علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*13  تیر 1396* شماره 3823

تخلف 142 میلیون ریالی اصناف در ماه رمضان
صدا و سیما- 123 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی خراسان جنوبی در اجرای طرح نظارتی رمضان تشکیل شد. رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در این طرح 3 هزارو 390 
بازرسی موردی و نوبه ای از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شد که 123 پرونده به ارزش 142 میلیون و 575 هزار ریال تشکیل شد. علی تهوری افزود: 50 درصد تخلفات مربوط به درج نشدن قیمت و 25 
درصد تخلفات، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب نیز از دیگر تخلفات صنفی در طرح نظارتی بود . وی گفت : در این مدت 133 مورد گزارش و شکایت مردمی از طریق سامانه ارتباطی 124 دریافت و رسیدگی شد.

نت
نتر

س: ای
عک

رو  ما  آبی  بی  درد  بشه  پیدا  کسی  کاش  سالم 
درک کنه تو رو خدا بیاین ببینین وضع کم آبی 
چهکند  و ازکی شده قول میدن ولی عملی نشده 
هامو  بچه  نتونستم  من  که  است  هفته  دو  االن 

ببرم حموم ...  تورو خدا بداد  ما برسید 
915....346
در  لطفا  یک  منطقه  محترم  شهردار  سالم  با 
جلیالن  محله  کشی  جدول  و  آسفالت  خصوص 

اقدام نمایید باتشکر اجرکم عندا...
915...358
سالم آوا از شما ممنونیم که پیام های ما روچاپ 
و  نظرات  به  هم  مسئوالن  کاش  اما  کنین  می 
به  کمی همت  بزارن  احترام  مردم  پیشنهادهای 

خرج بدن اجراکنن باتشکر. 
938....309
گیرهای  سرعت  کنید  پیگیری  لطفأ  آوا  سالم 
کنن رنگ  را  وحدت  و  برگی  شهید  تقاطع 
939...615
پارکها  و  خیابان  در   سگ  با  که  افرادی  چرابا 
دور می زنند ،و بعضا باعت وحشت بعضی افراد 
انتظامی  شوند،نیروی  می  خانمها  خصوص  به 
فردی سگ  پیش  چند شب   ، کند  نمی  برخورد 
خود را از آبسرد کن خیابان مدرس آب می داد و 
سگ شیر آب سردکن را کامال در دهان خود فرو 
برده بود! آیا این کار باعث انتقال بیماری از سگ 
به انسان نیست؟؟؟دلم میسوزه واسه افرادی که 

از آن شیر آبسردکن آب می نوشند...
930...247
اماکن  از  بازدید  جهت  به  محترم  استاندار  از 
تامین  انشاا...  و  اباد  شوکت  و  آباد  امیر  تاریخی 
اعتبار برای این مناطق که می تواند جزو مناطق 
ابرو  هم  و  تفریحی  و  گردشگری  زیبای  و  بکر 
حصول  امید  به  سپاسگزاریم  بسیار  شود  شهر 

نتجه مطلوب
915....486
توانای   ونمایندگان  معزز  استاندار  توجه  قابل 
گزاری  سپرده  و  همکاری  بدینوسیله  استان  
استان  هن  آ  راه  و  رسانی  آب  طرح  در  را  خود 
گزاران  سپرده  از  گروهی  نماییم.  می  اعالم 

کاسپین)فرشتگان سابق(
936...884
خلق  تمام  بود  ابوذر  فلکه  کن  آبسرد  یک  قبأل 
خدا ازش استفاده میکردن همونم شهرداری جمع 

کرد رفت!
915...021
استاندار به همه جا سر میزنید  آقای   : آوا  سالم 
و  خود  اتاق  پنجره  از  ندارید  وقت  اگر  حداقل 
بی  و  محروم  روستای  روبرو  محترم  همکارن 
صدای رحیم آباد را نگاه کنید که به برکت حضور 
محرومند  شهری  اولیه  امکانات  کلیه  استانداری 
همکارانتان  دهند  نمی  را  شهرداری  جواب  چرا 
تا کی با بسازیم و بسوزیم تاکی باید منتظر یک 
پیت نفت باشیم که از مرکز شهر برای تهیه نفت 
انصاف داشته  به حومه شهر مراجعه کنیم کمی 

باشید بترسید از صدای مطلوم
915...495
سالم آوا سالم مسئوالن استانی کی قرار هست 
آخر  باشد  پدیده  سهامداران  وضع  پیگیر  یکی 
ومنتظر  بزنیم  خون  در  نان  بایستی  ما  کی  تا 
تماس  یک  نگاری  نامه  یک  حداقل  باشیم 
تلفنی با همتایان خودتان در استانداری خراسان 
از  استانی  هم  یک  عنوان  به  و  بگیرید  رضوی 
ما  تکلیف  تعیین  زمان  و  پدیده  وضعیت  آخرین 
نارضایتی  اعالم  و  کسب  اطالعاتی  سهامداران 

مارا هم برسانید ممنون
935...395
با سالم آخرین شب ماه مبارک پلیس راهنمایی 
منو  گواهینامه  و  گرفت  منو  ماشین  جلوی 
درخواست کرد و بعد از 30 دقیقه با برگ جریمه 
آمد و پرسیدم چرا جریمه کردین گفتن به علت 
و   تخلف  با  من  کمربند!مشکل  نبستن  درست 
جریمه نیست مشکل برخورد مامور با یک خانم 
باشد. می  افطاری  به  مانده  دقایقی  سر  هم  ان 
لطفا احترام شهروند را رعایت نموده و یک برگ 

جریمه صادر کردن 30 ساعت وقت نمیبرد 
915...079
قراره حل  این مشکل شمال شهر کی  آوا جان 
شهروند  منه  منظور  اخالقی  بحث  بار  بشه!این 
هست االن طوری شده که یک خانم ساعت 8 
شب به بعد نمیتونه اونجا رفت آمدی داشته باشه 
از بس آدمهای الت و لوت افتادن به جون اونجا 
از  پر  های  ماشین  و  موتور  با  شب  ساعت  اون 
چراغ های رنگی هی مزاحم نوامیس میشن )این 
موضوع در جنوب شهر با ماشین های پایین امده 
و صرفا با ی بوق طرف خوشون رو سوار می کنند 
تا  امام  از میدان  صرفا جهت اطالع عرض شد( 
ازادی هم آدم از ترس معتادا توی گوشه خیابون 

و کوچه ها نمیدونه باید به کی منعکس کنه!
ارسالی به تلگرام آوا
سطح  فروشان  میوه  این  با  شهرداری  آوا  سالم 
شهر که کاری هم به کسی ندارند آخه چی کار 
فروشی  میوه  های  مغازه  از  میوه  کیفت  دارد! 
بیشتر نباشد کم تر هم نیست .قیمت های آنها 
هم بدون چانه زدن خوبه تقریبا خوب پس چی 
کارشون داریم!توی این وضع اقتصادی دارن نان 
حداقل  و  خودشون  زندگی  توی  میبرن  حالل 
ندارند  نجومی  حقوق  یا  و  کنن  نمی  اختالص 
حاال نمی خوام دفاع کنم از کارشون از نظر من 
درسته که قانون مند نیست کارشون و حق برخی 
دیگه  ولی خوب گیرن مردم  بشه  صنوف ضایع 

خرج و مخارج زیادی رو متحمل هستن...!
936...905 

کارشناسان حوزه تولید بر این باورند، برجام و 
سیاست های دولت تدبیر و امید، درهای بازار 
از  که  است  گشوده  ایران  روی  به  را  جهانی 
ملی  اقتصاد  شکوفایی  برای  باید  فرصت  این 
توسعه  و  شود.رشد  استفاده  جنوبی  خراسان  و 
نفر  769هزار  با  جنوبی  خراسان  اقتصادی 
جمعیت و 151 هزار کیلومتر مربع مساحت به 
افزایش ، رونق تولید و سرمایه گذاری بستگی 
رونق  کار،  ابتدای  از  امید  و  تدبیر  دارد.دولت 
تولیدکنندگان  حضور  و  ها  تحریم  رفع  تولید، 
در بازارهای داخلی و خارجی را در دستور کار 
با  مذاکره  با  این خصوص  در  و  داد  قرار  خود 
کشورهای 5+1 و اجرای طرح های اقتصادی 
زمینه حضور تولید داخلی را در بازارهای جهانی 

فراهم کرده است.
صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
تاکید کرد: واحدهای تولیدی قبل از برجام در 
بحث خرید مواد اولیه با بحران رو به رو بود، 
سعودی  عربستان  جمله  از  کشورهایی  حتی 

حاضر به تحویل کاال نبود.
عباس جرجانی افزود: مواد پتروشیمی مثل لوله 
گاز و خط های آب استان از جنس پلی اتیلن 
است که قبل از برجام مشکل تهیه مواد اولیه 
داشتند که هم اکنون از هر کشوری می توانیم 

محصول مورد نیاز را خریداری کنیم.
وی اظهار کرد: کارخانه کویر تایر بیرجند که 
در  الستیک  تولید  واحد  بزرگترین  عنوان  به 
موادی  تهیه  برای  برجام  از  قبل  شرق کشور 
امروز  بود که  رو  روبه  با مشکل  مثل کائوچو 
به برکت برجام به راحتی مواد مورد نیار را از 
در  داد:  ادامه  کند.وی  می  تهیه  کشوری  هر 
گذشته صنعت چاپ خراسان جنوبی با مشکل 
صنایع  از  چون  و  بود  رو  روبه   ... و  رنگ 
را  آن  واردات  اجازه  بود  پیشرفته  تکنولوژی 
شد:  یادآور  دادند.وی  نمی  تحریم  دلیل  به 
دوران  در  جنوبی  خراسان  صنعتی  واحدهای 
بود که  مواجه  بسیاری  با هزینه های  تحریم 

امروز بسیاری از مشکل آنها رفع شده است.

 

تثبیت نرخ ارز
 از دستاوردهای برجام بود

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهای 
برجام تثبیت نرخ ارز است، امروز مواد اولیه به 
راحتی از تولید کننده دستگاه به طور مستقیم 
خریداری می شود و واسطه ها حذف شده اند.

ایجاد  برجام،تسهیالت  از  بعد  کرد:  تاکید  وی 
انگیزه  استان  صنعتی  واحدهای  برای  شده 
گفته  است.به  کرده  مضاعف  آنها  در  را  تولید 
جرجانی، در گذشته امکان دعوت کارشناس از 
کشورهای اروپایی را نداشتیم، امروز به راحتی 
و در صورت بروز مشکل کارشناسان کشورهای 
به  مشکل  بررسی  و  همکاری  برای  اروپایی 

استان سفر می کنند.

از فرصت ایجاد شده
 برای رونق تولید استفاده شود

وی افزود: برجام زمینه شکوفایی اقتصادی در 
باید  که  است  کرده  فراهم  را  استان  و  کشور 

از آن به بهترین شکل استفاده شود.وی اظهار 
برای رونق  با کشورهای همسایه  ارتباط  کرد: 
تولید و اقتصاد ضروی است، امروز این ارتباط 
یادآور  است.وی  شده  ایجاد  برجام  لطف  به 
شد: همه ما باید از رهبر معظم انقالب،رئیس 
که  ای  هسته  کننده  مذاکره  تیم  و  جمهوری 
آوردند، تشکر  ارمغان  به  برای کشور  را  برجام 
تولیدی  واحد   321 تعداد  حاضر  حال  کنیم.در 
خراسان  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک  داخل 

جنوبی فعال است.

برجام مثبت ترین دستاورد
 دولت یازدهم بود

پلیمر  فراز  شرکت  عامل  مدیر  همچنین 
دستاورد  ترین  مثبت  برجام  گفت:  فردوس 
دولت یازدهم بود، هرچند آثار بیش از 10 سال 
تحریم را نمی توان یک شبه رفع کرد.مسعود 

در  کننده  تولید  عنوان  به  من  افزود:  مهدوی 
سال 1386 از ایتالیا خط لوله با مشکل بسیار 

ارزی  هزینه  و  عربی  متحده  امارات  طریق  از 
سال  در  کرد:  اظهار  کردم.وی  خریداری  زیاد 

1396 مستقیم یک خط دیگر از ایتالیا از طریق 
ال سی« خریداری کردم.وی  اسنادی»  اعتبار 

اعتبار  ایجاد  امکان  برجام  از  پس  شد:  یادآور 
اسنادی در دیگر کشورها بدون واسطه باز شد 

و این دستاورد بزرگی در رونق تولید است.وی 
اسنادی گشوده می  اعتبار  امروز  تصریح کرد: 
شود و با دیگر کشورها تجارت برقرار می کنیم 
تولید  موانع  از  بزرگی  بخش  رفع  یعنی  این  و 
که در گذشته تولید کننده با آن مواجه بود.وی 
تولید  فردوس  پلیمر  فراز  شرکت  کرد:  اضافه 
اتیلن است که در حوزه  پلی  لوله های  کننده 
اتیلن آب رسانی وگاز رسانی فعال است. پلی 

هم اکنون حدود 22هزار نفر در بخش صنعت و 
معدن خراسان جنوبی فعالیت دارند.

اجرای  در  مشترک)برجام(  اقدام  جامع  برنامه 
توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و به 
دنبال تفاهم هسته ای لوزان، 23 تیر 1394 )14 
ژوئیه 2015( در وین اتریش بین ایران، اتحادیه 
اروپا و گروه 1+5 شامل چین، فرانسه، روسیه، 
انگلستان ، ایاالت متحده آمریکا و آلمان منعقد 
اقدام  جامع  طرح  برای  رسمی  شد.مذاکرات 
مشترک در باره برنامه اتمی ایران با پذیرفتن 
در  برنامه هسته ای  مورد  در  ژنو  موقت  توافق 
ماه   20 مدت  به  و  شد  شروع   2013 نوامبر 
آوریل  در  که  بودند  مذاکره  درگیر  کشورها 
گرفت شکل  لوزان  هسته ای  تفاهم   2015 

برجام درهای بازار جهانی را به روی ایران گشوده است
مدیرعامل شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

گفت:  جنوبی  خراسان  بیمه سالمت  مدیرکل 
با اجرای طرح بیمه سالمت همگانی در دولت 
در  بیمه  فاقد  افراد  100 درصد  امید،  و  تدبیر 
استان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند که در این 
راستا برای 56 هزار نفر دفترچه بیمه سالمت 

همگانی رایگان صادر شد.
100درصد افراد فاقد بیمه در خراسان جنوبی 
در دولت یازدهم زیر پوشش بیمه قرار گرفتند

با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  خوبان  حسین 
بیمه  ملی  طرح  اجرای  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
اقدامات  مهمترین  از  یکی  همگانی  سالمت 
دولت یازدهم است.وی ادامه داد: اجرای طرح 
همکاری  با  استان  در  سالمت  نظام  تحول 
از  دیگر  یکی  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
با  است که  امید  و  تدبیر  اقدامات مهم دولت 
اجرای این طرح خدمات ارزنده ای برای مردم 
انجام شد.وی اظهار کرد: یکی از این خدمات، 
گونه  به  بود  مردم  جیب  از  پرداخت  کاهش 

درصد   6 فقط  شهری  شدگان  بیمه  که  ای 
درصد  چهار  فقط  روستایی  شدگان  بیمه  و 
می  پرداخت  را  خود  بستری  های  هزینه  از 
کنند و مابقی بر عهده سازمان بیمه سالمت 
سالمت  نظام  تحول  طرح  افزود:  وی  است. 
که  داشت  نیز  دیگری  ارزشمند  اقدامات 
واحدهای  ساخت  سرانه،  بهبود  به  توان  می 
تحت  ها،  تعرفه  اصالح  درمانی،  و  بهداشتی 
پوشش قراردادن داروهای غیرتعهدی و گران 
خاص،  بیماران  برای  فرانشیز  حذف  قیمت، 
تسهیل  برای  ویژه  های  کلینیک  اندازی  راه 
و  متخصص  پزشکان  به  بیماران  دسترسی 
خیلی  ویزیت  های  هزینه  با  تخصص  فوق 
بیمه  سازمان  توسط  منابع  تامین  و  پایین 

سالمت ایران اشاره کرد.

 514 هزار نفر در استان
 زیر پوشش بیمه سالمت هستند

هم  شد:  یادآور  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
اکنون 514 هزار نفر در استان که 70 درصد 

جمعیت استان را تشکیل می دهند زیر پوشش 
بیمه سالمت هستند که در چهار سال گذشته 
هزینه  برای  ریال  میلیارد   230 و  هزار  حدود 

درمان  بیمه  ارتقای  طرح  یک  سطح  های 
روستاییان و عشایر و چهار هزار و 390 میلیارد 
سطوح  تمام  درمان  های  هزینه  برای  ریال 

توسط این اداره کل پرداخته شده است.
بین  از  برای  باید  ادامه عنوان کرد:  خوبان در 
توسعه  به  کمک  و  اضافی  های  هزینه  بردن 

تمام  در  مردم  کردن  توانمند  بدنبال  کشور 
سطوح و بویژه بخش سالمت باشیم و سازمان 
بیمه سالمت با اجرای طرح توانمندسازی بیمه 
شدگان که یکی دیگر از اقدامات ارزشمند این 
این  در  است  امید  و  تدبیر  دولت  در  سازمان 
و  حق  از  مردم  سازی  آگاه  جهت  در  و  راستا 
حقوق بیمه ای خود توانسته است گام مؤثری 
بردارد.وی گفت: زیر پوشش قرار دادن یکهزار 
و 700 نفر از اتباع خارجی استان برای استفاده 
از خدمات درمانی مناسب، واگذاری فرآیندهای 
بخش  مشارکت  و  پزشکی  اسناد  به  رسیدگی 
بیمه ای در  ارائه خدمات  خصوصی، گسترش 
راستای دسترسی آسان بیمه شدگان به خدمات 
قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت طرف قراداد 
جمله  از  دفتر   26 به   16 از  استان  سطح  در 
اقدامات اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی 

در دولت تدبیر و امید است.
هزینه  درصدی   10 کاهش  همچنین  وی 

خدمات  سایر  و  بخیه  و  پانسمان  و  تزریقات 
در مراکز بهداشتی و درمانی که از سوی هیچ 
هزینه  پوشش  نیست،  پرداخت  قابل  ای  بیمه 
داروهای مکمل از قبیل قرص آهن و ویتامین 
هزینه  و  زنان  سایر  و  باردار  مادران  برای  ها 
خانه  در  کودکان  برای  ویتامین  و  آهن  قطره 
واکسن  های  هزینه  پوشش  بهداشت،  های 
برای  ماهه   2 کودکان  تمامی  برای  پنتاواالن 
اقدامات  این  دیگر  از  را  کشور  در  بار  اولین 
اداره بیمه سالمت  الحاق  افزود:  ذکر کرد.وی 
تاسیس  کل،  اداره  این  به  طبس  شهرستان 
سرایان،  شهرستانهای  در  سالمت  بیمه  اداره 
درمیان و سربیشه، خرید ساختمان اداری برای 
درمیان  سرایان،  قاین،  فردوس،  شهرستانهای 
اداری  ساختمان  بهسازی  و  تعمیر  و سربیشه، 
شهرستان طبس و ساخت و راه اندازی سالن 
اجتماعات در مرکز استان از دیگر اقدامات اداره 
کل بیمه سالمت استان در دولت یازدهم است.

100درصد افراد فاقد بیمه در خراسان جنوبی در دولت یازدهم زیر پوشش بیمه قرار گرفتند

میهمان نشست ارتباط مردمی مسئولین استان در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
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یادداشت

پرورشبیشترازآموزش
اهمیتدارد

* حسن روانشید

رئیس  مظاهری،  آیت ا...  العظمی  حضرت 
مذهبی  سخنرانی  در  اصفهان  علمیه  حوزه 
شد،  پخش  رادیو  از  خردادماه   ۲۲ دوشنبه  که 
آموزش  و  نقش  پیرامون  ارزشمندی  نکات  به 
پرورش در حفظ حجاب اشاره فرمودند و ضمن 
انتقاد از گسترش بدحجابی در مدارس دخترانه 
را  مسئوالن  بزرگ،  معضل  این  از  تأسف  و 
از  و  داده  نشان  عمل  شدت  تا  کردند  موظف 
ارباب رجوع  و  کارمند  ورود  حتی  و  استخدام 
خود  محدوده های  به  چادر  بدون  و  بدحجاب 
از  آموزش  جستن  دوری  نمایند!  جلوگیری 
که  است  معضلی  اخیر  سال های  در  پرورش 
را  حجاب  قبح  رفع  نام  به  زائده ای  می تواند 
پسر  حتی  و  دختر  دانش آموزان  از  بعضی  در 
و  ساده  فرزندان  مقصر  البته  که  نماید  ایجاد 
اثر بی رنگ شدن  امر در  این  نیستند و  بی گناه 
آنچه  است!  مجموعه  این  در  پرورش  شاخه 
آیت ا...  العظمی  حضرت  سخنرانی  ادامه  در 
از  استفاده  پیرامون  بود  قابل توجه  مظاهری 
و  تبدیل  بیماری  یک  به  که  موبایل هاست 
بهترین  دارای  دانش آموزان  از  بسیاری  تعداد 

هستند!  آنها  برند  پیشرفته ترین  و 
وسیله  این  معضالت  از  بی خبر  آینده  نسل 
قشر  الیه  مطلق ترین  شاید  ارتباطی  به ظاهر 
این  مخاطرات  نتوانسته اند  که  هستند  جامعه 
خود  پرورشی  مربیان  از  را  ارتباطی  وسیله 

بپذیرند! اگر شنیده اند،  یا  دریافت داشته 
و  آماری  های  مؤسسه  وظایف  از  یکی 
که  است  این  کشور  دانش بنیان  و  تحقیقاتی 
پرورشی  فعالیت های  بازدهی  میزان  برای 
و  تعیین  ارزشیابی  جدول  وزارتخانه،  این  در 
را  به دست آمده  اطالعات  دقیق  مطالعاتی  در 
که  دهند  قرار  نظام  عالی  مقامات  اختیار  در 
توانسته  اخیر  سال های  در  پرورش  اصواًل  آیا 
نقشی در نشان دادن مسیر درست به فرزندان 
نه  یا  باشد  داشته  مدارس  در  و  آب وخاک  این 
که اگر اینچنین نشده بار کج مسیر خود را در 
پس   و  داده  ادامه  دانشگاه ها  و  عالی  مدارس 
آیت ا...  حضرت  می شوند!  جامعه  وارد  آن  از 
انگشت  جلسه  این  در  مظاهری   العظمی 
ریشه ای  معضالت  از  یکی  به سوی  را  اشاره 
مسئوالن  به  حقیقت  در  و  رفتند  نشانه  جامعه 
بدنه  در  تا  فرمودند  گوشزد  نظام  کالن 
بازنگری  پرورش  آموزش  و  عالی  شورای 
 ۲۰۳۰ شده و در پیگیری و کنکاش های سند 

نگاه شود.  نیز  عمیق تر  این موضوع  به 
آموزش وپرورش  پیگیری های  وجود  به 
موبایل  گوشی  ورود  عدم  رعایت  پیرامون 
مجدانه  کنترل ها  هم  هنوز  اما  مدارس  به 
می شود  مشاهده  مواقع  بعضی  در  و  نیست 
مرد  دخترانه  دبیرستان های  سرویس  راننده 
حساسی  نکات  از  یکی  خود  این  که  است 
بیننده  چشم  پیش  از  به سرعت  که  است 
آن  پیامدهای  به  کسی  کمتر  اما  می گذرد 

می اندیشد!  جوانان  و  نوجوانان  برای 
به هرحال به  نوبه خود سپاسگزار دقت نظر و 
مظاهری  العظمی  آیت  ا...  حضرت  باریک بینی 
احقاق خواسته حکیمانه  برای  و تالش  هستیم 
منکر  از  نهی  و  به  معروف  امر  که  را  ایشان 

از مسئوالن می طلبیم. است  عمومی 

هیپنوتیزم دقیقًا با آدم چه کار می کند؟   
وقتی کلمه هیپنوتیزم را می شنوید، احتماال تصویر یک 
فرد اسرارآمیز که مقابل چشمان فردی یک ساعت جیبی 
را به طرفین تکان می دهد در ذهن شما ظاهر می شود... 
هیپنوتیزم  به  نسبت  شدیدی  کنجکاوی  حس  ما  همه 
آن  که  خواسته ایم  دلمان  ته  از  ما  از  بسیاری  و  داریم  
را امتحان کنیم یا در موردش مطالبی بخوانیم تا سر از 
کار این اسم عجیب و غریب درآوریم.اما اصال هیپنوتیزم 
چیست؟ واقعا اثرات درمانی دارد؟ چقدر خطرناک است؟ 

پاسخ تمام این سؤاالت را در زیر بخوانید.

 هیپنوتیزم یعنی خواب؟

فیزیولوژیک  و  شناختی  روان  وضعیت  یک  هیپنوتیزم 
فرد  هوشیاری  وضعیت  حالت  این  در  که  است  خاص 
با هوشیاری معمولی متفاوت است.  و  پیدا می کند  تغییر 
بیشتر شبیه خواب است اما با خواب فرق می کند زیرا فرد 
هوشیار است ولی هوشیاری او فقط در یک حیطه متمرکز 
شده است. ویژگی عمده این وضعیت کاهش پاسخ دهی 
فرد به محرک های بیرونی و افزایش تلقین پذیری اوست. 
استفاده  پذیری  تلقین  از همین وضعیت  هیپنوتیزم کننده 
می کند و یکسری القائاتی را به فرد می دهد و این کامال 
دست هیپنوتیزور است که هوشیاری فرد را به چه سمتی 
هدایت کند. علت تلقین پذیری بیش از حد فرد در این 
حالت به این دلیل است که محرک های پیرامونی کمترین 
تاثیر را روی او دارند و سطح تمرکز نیز بسیار باال می رود.

 این روش درمان نیست

آیا  که  می آید  به وجود  برایشان  سؤال  این  خیلی ها 
هیپنوتیزم می تواند به تنهایی یک روش درمانی باشد یا 
تعریف  دارد  که  این  به  بستگی  این سؤال  خیر؟ جواب 
شما از درمان چه باشد. اگر تعریف ما از درمان این باشد 
که یکسری عالئم به طور موقت از بین بروند مثل اینکه 
فرد دچار پرخوری عصبی یا یکسری اضطراب  باشد، بله 
هیپنوتیزم می تواند در این موارد کمک کننده باشد. اما اگر 
درمان را به این شکل تعریف کنیم که یک تغییر ساختاری 
برگشت  این عالئم  که  بیاید  وجود  به  فرد  در  بنیادی  و 
نداشته و دائمی باشند، در این مورد باید گفت، هیپنوتیزم 
نمی تواند کاری کند و نیاز به روان درمانی وجود دارد.اما در 
حیطه پزشکی کمک زیادی می توان از هیپنوتیزم گرفت، 
مثل کاهش درد در دندانپزشکی یا حتی کاهش درد هنگام 

زایمان یا تسکین درد بعد از عمل های جراحی.

خواب مصنوعی عوارض دارد؟

به علت اینکه بسیاری از مردم ما تفکر نادرستی درباره 
که  دارند  را  باور  این  اشتباه  به  دارند،  هیپنوتیزم  ماهیت 
انجام هیپنوتیزم روی آنها تاثیر بسیار وحشتناکی گذاشته 

یا خواهد گذاشت، در صورتی که هیپنوتیزم به این اندازه 
بدتر  جهت  در  نه  بهبود،  جهت  در  نه  نیست،  گذار  اثر 
به  اما  است  ساده  بسیار  هیپنوتیزم  کارایی  اساسا  شدن. 
این روند وجود داشت، خیلی ها که  ابهامی که در  دلیل 
به صورت  را  نداشتند مسئله  مورد  این  در  علمی  دانش 
خواب  حالت  در  فرد  وقتی  کردند.  مطرح  آمیزی  اغراق 
هیپنوتیزمی است، اتفاق خاصی در او رخ نمی دهد، فقط 
فرد در حالتی است که تلقین پذیری باالیی دارد، در این 
که  شود  القائاتی  چه   فرد  به  که  دارد  بستگی  وضعیت 
خارج  از  بعد  بعضی ها  اینکه  بدتر.  یا  شود  بهتر  حالش 
شدن از حالت هیپنوتیزم احساس می کنند بدتر شده اند، 
می تواند به این دلیل باشد که انتظارات خارق العاده ای از 
هیپنوتیزم دارند و وقتی می بینند که حالتشان مطابق با 

خواسته هایشان نبوده احساس بدی می کنند.

این بچه شدن واقعی نیست

در یک حالت آرامش عادی که در اثر ریلکسیشن نیز 
فرد کامال روی خاطرات گذشته اش  و  به وجود می آید 
متمرکز می شود، ممکن است خیلی چیزها به یاد بیایند. 
توسط  کامال  فرد  است،  همین  هم  هیپنوتیزم  حالت  در 
هیپنوتیزور روی گذشته اش متمرکز می شود و در نتیجه 
یکسری از خاطراتی که ممکن است تا آن زمان فراموش 
کرده را به دلیل تمرکز بیش از اندازه روی آنها به خاطر 
حالت  در  فرد  که  بودند  باور  این  بر  قبال  البته  بیاورد. 
هیپنوتیزم به ناخودآگاه خود می رود ولی در واقعیت اینطور 
نیست، فرد هوشیار است ولی یک هوشیاری متمرکز شده 
که تحت تسلط هیپنوتیزور است.پس بازگشت به دوران 
کودکی به آن شکل که بسیاری فکر می کنند که فرد واقعا 
به خاطر  بلکه  نیست  برمی گردد،  دوران کودکی خود  به 

تلقینات هیپنوتیزور، فرد قسمتی از کودکی خود را به یاد 
می آورد که کامال طبیعی است که ما دوران کودکی مان را 
به یاد آوریم. حتی با القائاتی هیپنوتیزور که مثال می گوید 
»تو االن یک کودکی«، فرد با حالت و تن صدای بچگانه 
سخن می گوید. اما اینکه بعد از پایان یافتن هیپنوتیزم فرد 
یک  مانند  و  کند  سیر  خود  کودکی  دوران  در  همچنان 
ما در یک شرایط  نیست.  امکان پذیر  رفتار کند،  کودک 
خاصی هم که روی کودکی مان متمرکز شویم، ممکن 
است که خاطراتی را به یاد آوریم و حتی حس کودکانه 
به ما دست بدهد و غرق در لذت و شادی یا غم و اندوه 
شویم. این به علت سطح تمرکز فوق العاده باالست که 
ما چیزهایی را که به صورت معمول به یاد نمی آوریم در 
آن حالت به یادمان می آید. حتی در فرایند روان درمانی 
ناگهان  می شویم  متمرکز  فرد  گذشته  روی  وقتی  هم 
یاد  به  لحظه  آن  تا  که  می آورد  خاطر  به  را  چیزهایی 
در  فرد  که  است  توجهی  میزان  دلیل  به  این  نمی آورد. 

مورد آن موضوع مورد نظر به کار می گیرد.

شما هم می توانید هیپنوتیزم شوید؟

* باید خواهان و راغب به هیپنوتیزم شدن باشید.
* باید به اینکه هیپنوتیزم روی شما قابل انجام است 

باور داشته باشید.
* باید توانایی آرام بودن و تمدد اعصاب را داشته باشید.

گفته شده درصد کمی از افراد را نمی توان هیپنوتیزم 
کرد  هیپنوتیزم  می توان  راحتی  به  نیز  را  عده ای  و  کرد 
ولی اکثریت مردم در طیف وسط قرار دارند و این سطح 
تلقین پذیری افراد است که شدت و ضعف این موضوع  
خیلی  که  افرادی  کلی  طور  به  کند.  می  مشخص  را 
خیالباف هستند از سطح تلقین پذیری باالیی برخوردارند. 

زخم های گذشته را می توان 
با هیپنوتیزم خوب كرد؟

بخشی از تعریف روان درمانی یعنی به یادآوردن مطالب 
سرکوب شده که فرد آن مطالب را از حالت ناهوشیار و 
روانکاوی  فرایند  طی  و  بیاورد  بیرون  خود  هوشیار  نیمه 
بیایند و احساسات همراه  بیرون  از آن خاطرات  بسیاری 
آن خاطرات و هیجانات مربوط با آنها هم زنده شوند و این 
خاطرات سرکوب شده با بخش هوشیار فرد ادغام شود. در 
روان درمانی فرد در حالت هوشیاری به سر می برد و توسط 
تداعی آزاد و تعبیر و تفسیر رؤیا مطالب سرکوب شده به 
یاد خودآگاه فرد می آیند، اما در حالت هیپنوتیزم وقتی آن 
مطالب سرکوب شده به یاد می آیند، طبیعتا با بخش کامال 
هوشیار مغز فرد نمی تواند ادغام شود زیرا فرد تا حدودی در 
حالت خواب است و فقط با یک بار به یاد آوردن خاطرات 
فراموش شده، درمان صورت نمی گیرد. یعنی بینش پیدا 
فرد  نیست.  لزوما درمان  به مطالب سرکوب شده  کردن 
ممکن است بینش پیدا کند ولی هیچ تغییر شخصیتی در او 
اتفاق نیفتد. اگر این بینشی که فرد پیدا می کند با همکاری 
زخم  باز کردن یک  مثل  نباشد،  یک متخصص مجرب 
است بدون رسیدگی و مراقبت از آن، زیرا یکسری مطالب 
هستند که اساسا فرد گنجایش پذیرش و یادآوری آنها را 
باز  و  شده اند  فراموش  که  است  دلیل  همین  به  و  ندارد 
کردن و رها کردن آنها می تواند عواقب بدی داشته باشد. 
افراد باید بارها این خاطرات را به یاد آورند و احساس های 
مختلف، اعم از خشم یا سوگواری یا حس انتقام و... همراه 
آن خاطرات را بیرون ریخته و تخلیه کنند و کم کم زیر 
نظر یک متخصص مجرب، این احساس ها با هوشیاری 
آمیخته شوند و تغییرات شخصیتی و ساختاری به وجود 
از عادت های غلط را می توان از طریق  اما یکسری  آید. 
هیپنوتیزم با القا کردن تلقینات انزجارکننده برای مدتی از 
بین برد ولی چون تغییر الگوهای رفتاری و تصحیح آنها 

صورت نگرفته ممکن است که مجددا بازگردند.

با یک ساعت جیبی 
می توان هیپنوتیزم شد؟

وقتی فرد تصمیم می گیرد که نزد یک هیپنوتیزور برود، از 
قبل خود را آماده این جریان کرده و این ذهنیت را به خود 
داده که هیپنوتیزم خواهد شد، با تمرکز روی یک محرک 
بیرونی خاص)ساعت(، محرک های بیرونی دیگر اثر کمتری 
می توانند روی او بگذارند. در هیپنوتیزم این اتفاق می افتد 
که با خیره شدن به یک ساعت و با تلقینات هیپنوتیزور فرد 
به هیچ محرک دیگری پاسخ نمی دهد و فقط روی ساعت 
متمرکز می شود و بعد از آن القائات انجام می شوند. وقتی 
فرد کلمه خواب را در آن حالت تمرکز باال و تلقین پذیری باال 
به کرات می شنود، چون در کلمه خواب یک حالت آرامیدگی 
وجود دارد خودش در آن حالت قرار می گیرد./ برترین ها

چند توصیه به کنکوری ها 

روزهای  در  توصیه  چند  زنگویی-  سلیمان 
آخر، به كنکور ی ها  جهت تثبیت موفقیت: 

1. دانش آموزان به دنبال جبران نقاط ضعف خود 
نباشند بلکه نقاط قوت خود را حفظ و تقویت کنند.

۲. بدترین چیز برای یک داوطلب ناامیدی است. 
به خدا توکل و آرامش خود را حفظ کنید.

۳. اجازه ندهید دیگران به شما انرژی منفی بدهند 
و خودتان نیز منفی بافی نکنید.

4. فراموش نکنید هر انسانی موجودی منحصر به 
فرد است و دارای استعداد و توانمندی انحصاری. لذا 

خود را با دیگران مقایسه نکنید.
5. ساعاتی از روز را به فعالیت های ورزشی هوازی 

سبک مانند پیاده روی اختصاص دهید.
6. تغذیه کامل در هر وعده غذایی مورد توجه 
قرار گیرد و مصرف میوه و سبزیجات فراموش نشود.
7. در شبانه روز خواب به میزان کافی داشته باشید.

* والدین گرامی نیز توجه كنند: 
1. از طرح مسائل و مشکالت خانوادگی در حضور 

فرزندشان در منزل خودداری کنند.
۲. فرزند خود را به هیچ وجه تشویق به قبولی در 

رشته ای خاص نکنند.
۳. ازمقایسه فرزند خود با سایرین و به خصوص 

فرزندان اقوام و خویشان خودداری کنند. 
4. سعی شود حتی المقدور والدین از مسافرت و 
ماموریت های برون شهری خودداری کنند تا موجب 

اضطراب در فرزندشان نشود.
ها  بوستان  و  ها  پارک  در  خانوادگی  5. حضور 
موجب آرامش فکری و روحی فرزندشان خواهد شد.
بازدید  زمینه  آزمون  برگزاری  از  قبل  روز   .6
فرزندشان را از محل و مکان برگزاری فراهم نمایند.
7. سعی شود شب قبل از آزمون شام سبک میل 

شود و به موقع مراقبت شود که بخوابند.
8. صبح حتماً صبحانه میل شود و زودتر منزل را 
ترک تا در موعد مقرر در حوزه آزمون مستقر شوند.

نکاتی که رانندگان باید بدانند ...

1. سیاه شدن روغن موتور، نشانه عدم کیفیت 
نیست و نیاز به تعویض آن نیست.

۲. مالیدن گریس روی قطب های باتری اتومبیل، 
مانع سولفاته شدن سر کابل نمی شود.

روش  اصاًل  خودرو،  موتور  کردن  کار  جا  در   .۳
مناسبی برای گرم کردن خودرو نیست. باید اتومبیل 

را در حال حرکت گرم کنید.
مصرف  ناگهانی،  ترمزهای  و  سرعت  زیاد   .4

سوخت را تا 5۰ درصد افزایش می دهد.
5. در سرعت 1۲5 کیلومتر، مصرف سوخت تقریبًا 
دو برابر می شود. یعنی وقتی با 1۲5 کیلومتر می رانید، 
دو برابر زمانی که 8۰  کیلومتر در ساعت سرعت 

دارید، باید هزینه سوخت بپردازید.

خواندنی ها

کاریکاتور طبیعت زیبای روستای رچ - مجتبی گرگیمحمد جوادی قاب عکس درمان كمر درد با این ورزش ها )1(:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

موسسه راه سفیــد برگـزار می کند:
*آمادگیوتقویتدروسپایه-تقویتحافظه*آموزشتکنیکهایمدیریتزمان-آموزششیوه
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دبیرستـانی هـادبستـانی هـا

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

09155614880 - 09303107002

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  952337 اجرایی اموال شامل 19 جفت کفش اسپرت سفید و مشکی به مبلغ 9/500/000 ریال 

5 جفت نیم بوت چرم به مبلغ 2/500/000 - 5 جفت کالج مردانه به مبلغ 1/250/000 ریال جمعا به مبلغ 13/250/000 ریال کارشناسی شده 
در قبال بدهی آقای علیرضا قلی پور به مبلغ 16/101/457 ریال در حق آقای میثم شفیعی و مبلغ 700/000 ریال حق االجرا در حق دولت از 
طریق مزایده روز چهارشنبه مورخ 96/4/28 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

زندگیآفرینششاهکاریماندگاراست
درتحققاینآرمانهمقدم
باشماخواهیمبود
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
آدرسبیرجندخیابانمدرستقاطع15خردادروبهرویبانکصادراتقطعهچهارمسمتراست

بامدیریت:مسعودعلیزاده09153410668

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت
 )شهر و روستا(    09159658659
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افزایش قدرت حافظه و یادگیری 
کودکان با ورزش های هوازی

که  کودکانی  از  دسته  آن  مغز  جدید  پژوهش  طبق 
بخش  دارای  پرداختند،  می  هوازی  های  ورزش  به 
سفیدرنگ فشرده تر و تنیده تری نسبت به کودکانی که 
آمادگی جسمانی کمتری داشتند و ورزش هوازی انجام 
نمی دادند بود. بخش خاکستری مغز، مسئول فعالیت 
این  اما  است.  یادگیری  و  حافظه  نظیر  شناختی  های 
نخستین بار است که رابطه آمادگی جسمانی هوازی با 
بخش سفید مغز کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نظیر  مختلفی  عوامل  رابطه  بررسی  به  پژوهشگران 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، زمان بلوغ و نیز 
بررسی وجود ناتوانایی های یادگیری و یا بیش فعالی با 

وضع قشر سفید مغز آنها پرداختند.
مطالعات پیش از این نشان داده بود که فعالیت های 
کوتاه مدت و بلندمدت، بر سالمت مغز و توانایی های 
شناختی کودکان تاثیر می گذارد. این یافته جدید در واقع 
بر شواهد قبلی مبنی بر تاثیر مثبت ورزش و تحرک 

جسمی بر سالمت مغز می افزاید.
تا  داده است که کودکان 9  همچنین مطالعات نشان 
10 ساله ای که آمادگی هوازی بیشتری دارند قسمت 
بودن  باریک تر  است.  باریک تر  مغزشان  خاکستری 
ریاضی  توانایی  افزایش  باعث  مغز  قسمت خاکستری 
در افراد می شود.در کودکان پروسه باریک شدن قسمت 
خاکستری مغز به صورت طبیعی انجام می شود. ورزش 

این پروسه را بهبود می بخشد.
شدن  باریک  که  است  داده  نشان  گذشته  مطالعات 
و  استدالل  قدرت  افزایش  با  مغز  خاکستری  قسمت 
مهارت های فکری همراه است. ما برای اولین بار نشان 
دادیم که آمادگی هوازی می تواند در باریک شدن قسمت 

خاکستری مغز نقش داشته باشد.

درویش و کریم خان

درویشی تهی   دست از کنار باغ کریم خان زند عبور می کرد 
. چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره ای به او کرد . کریم 
خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند.کریم خان 
گفت : این اشاره  های تو برای چه بود ؟درویش گفت : نام 
من کریم است و نام تو هم کریم و خدا هم کریم .آن کریم 
به تو چقدر داده است و به من چی داده ؟کریم خان در حال 
کشیدن قلیان بود ؛ گفت چه می خواهی ؟درویش گفت : 
همین قلیان ، مرا بس است !چند روز بعد درویش قلیان را 
به بازار برد و بفروخت . خریدار قلیان کسی نبود جز کسی 
که می  خواست نزد کریم خان رفته و تحفه برای خان ببرد 
! پس جیب درویش پر از سکه کرد و قلیان نزد کریم خان 
برد !روزگاری سپری شد. درویش جهت تشکر نزد خان 
رفت .ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشاره ای به 
کریم خان زند کرد و گفت : نه من کریمم نه تو ؛ کریم 
فقط خداست ، که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو هم 

سر جایش هست.

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی،
 در می یابی دوستان واقعی ات

 چه کسانی هستند

به جاي موفقیت در چیزي که از آن نفرت دارم، 
ترجیح مي دهم در چیزي شکست

 بخورم که از آن لذت مي برم

چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت
بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت

رازی، که دلم ز جان همی داشت نهفت
اشکم به زبان حال با خلق بگفت

هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین
 می کنی، می فهمی زندگی ات را هم

 خودت شکل می دهی.ویندایر

باید صبر داشت و ناامید نشد تصمیم خداوند
 از قدرت درک ما خارج است اما همیشه

 به سود ما می باشد .

انسان  عاطفی  حالت های  مهم ترین  از  یکی  به  خشم 
قابل  غیر  کامال  روانشناسان  عقیده  به  و  شده  اطالق 
بروز خشم  احتمال  کنترل است، در زمان های خاصی، 
بیشتر از دیگر ساعات است، در این مقاله می خواهیم شما 

را با ساعت بروز خشم آشنا کنیم.
 ساعت خشم، چه ساعاتی است 

پر  آلودگی هوا، مصرف غذاهای  ترافیک،  مانند  عواملی 
چرب، شور و تند، تماشای فیلم های خشن و گوش کردن 
به موسیقی های تحریک کننده باعث بروز خشم در افراد 
با  اطرافیان می توانند  بروز عصبانیت  می شود. در زمان 
رعایت سکوت و ایجاد آرامش، خشم فرد را کنترل کنند.

موالیی روانشناس عمومی، خشم را یک حالت عاطفی 
عنوان کرد و گفت: افراد برای رهایی از فشارهای روحی 
و روانی به حرکات و گاهی رفتارهای غیر قابل کنترل 
غیر  رفتارهای  عمومی،  روانشناس  این  زنند.  می  دست 
اظهار  و  دانست  ایجاد خشم  از دالیل  یکی  را  منصفانه 
داشت: عواملی چون موانع دستیابی به خواسته های افراد، 
ضعف یا ناتوانی، تحمیل افکار و عقاید، تهمت، محدودیت 
های شدید و استفاده از زور و اجبار، از دیگر دالیل ایجاد 
انسانی در زندگی شخصی خود  افراد است.هر  خشم در 
محیط  با  ارتباط  ایجاد  و  اهداف  به  رسیدن  در جهت  و 
موانع،  این  که  است  روبرو  زیادی  موانع  با  اطرافیان،  و 
باعث  عامل  و همین  دهد  می  افزایش  را  ناتوانی  حس 

بروز رفتارهایی همچون خشم، عصبانیت، فریاد و گاهی 
گریه در افراد می شود.

تاثیر فشار خون بر خشم  
موالیی با اشاره به بروز عالئم خشم عنوان کرد: ضعف 
حواس، افزایش فشار خون و حرارت بدن و ناتوانی در اراده 
از نشانه های ایجاد خشم در افراد است و کنترل خشم و 
عصبانیت زوجین، از مهمترین راه های رسیدن به آرامش 

روحی و روانی در میان خانواده ها است.
و  خشم  بروز  بر  روزانه  ساعات  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
عصبانیت اظهار داشت: به دلیل افت فشار خون در زمان 
بیدار شدن از خواب، مصرف صبحانه، باعث کاهش بروز 
خشم و عصبانیت در اول صبح می شود.موالیی با اشاره به 
اینکه امکان خشمگین شدن افراد در بازه زمانی 8 الی 10 
صبح بیشتر از سایر زمان ها است، تصریح کرد: به دلیل 
اینکه اکثر افراد در این ساعت بیرون از منزل بوده و برای 
رسیدن به مقصد از وسایل نقلیه استفاده می کنند و از 
طرفی بیشتر وقتشان را در ترافیک به سر می برند، کنترل 

خود را از دست داده و خشمگین می شوند.
مقابله با خشم

به  رسیدن  های  راه  مهمترین  از  زوجین،  خشم  کنترل 
آرامش روحی و روانی درخانواده است 

صرف ناهار عاملی موثر در کنترل خشم 
این روانشناس با بیان اینکه، گرسنگی بین ساعات 11 و 

13 باعث افزایش خشم و عصبانیت افراد می شود، تاکید 
احساسات  مشخص  زمان  در  ناهار  وعده  مصرف  کرد: 
منفی چون خشم را تعدیل می کند.وی با بیان اینکه بروز 
خشم و عصبانیت در بازه زمانی 14 الی 16 کمتر است، 
این  در  وعده  میان  مصرف  کاهش خشم،  گفت: جهت 

ساعات از روز مفید است.
 موالیی با اشاره به اینکه ترافیک سنگین، آلودگی هوا و 
فعالیت زیاد در ساعات 14:30 الی 18 باعث افزایش خشم 
و عصبانیت افراد می شود، تصریح کرد: به دلیل خستگی 
ناشی از کار، در ساعت 18:30 الی 19 با همسرتان که از 
سرکار می آید، با مالیمت رفتار کنید زیرا رفتار شما در 

ایجاد آرامش و یا خشم و عصبانیت تاثیرگذار است.
در این ساعات کاسه صبر به راحتی لبریز می شود 

این روانشناس بیان کرد: با نزدیک شدن به ساعت 8 شب 
یا زمان صرف شام به دلیل کاهش قند خون، از صبر و 
تحمل افراد کاسته شده و کوچکترین عامل ناخوشایند به 

راحتی باعث بروز خشم و عصبانیت می شود.
زمان  که  شب   10 الی   9 ساعات  در  افراد  افزود:  وی 
شوند.  می  خشمگین  کمتر  است،  خواب  و  استراحت 
موسیقی  و  ترسناک  خشن،  های  فیلم  تماشای  البته 
های تحریک کننده در بروز خشم در این ساعات نقش 
اینکه در ساعت 11 شب  با بیان  بسزایی دارند.موالیی 
مصرف یک لیوان شیر گرم، خوابی راحت و آرامش را 

برای شما به ارمغان می آورد، تاکید کرد: ایجاد عواملی 
مانند صداهای ناهنجار و روشنایی در زمان 12 شب الی 
5 صبح باعث احساس ناراحتی و در نتیجه بروز خشم و 

عصبانیت در افراد می شود.
خشم باعث آسیب به خود و اطرافیان می شود! 
به  خشمگین  افراد  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
افزود: خشم و عصبانیت در  خودشان آسیب می زنند، 
افراد باعث بروز عواملی همچون از دست دادن فرصت 
های  آسیب  بروز  اقتصادی،  های  زیان  تحمیل  ها، 
حرمت  رفتن  بین  از  و  اطرافیان  به  روحی  و  جسمی 

بین افراد می شود.
 وی درباره راه های کاهش خشم تصریح کرد: عواملی از 
قبیل ترسیم نقاشی، گوش دادن به موسیقی های مالیم، 
نرمش،  ناراحتی،  حس  کننده  تحریک  عوامل  از  دوری 
نوشیدن آب خنک و مشورت با اعضای خانواده در کاهش 

بروز خشم و عصبانیت تاثیر بسزایی دارد.
به خواسته ها همیشه  برای دستیابی   خشمگین شدن 
موثر نیست و در اکثر زمان ها باعث بروز آسیب های 
جبران ناپذیر روحی، روانی و جسمی در خود و اطرافیان 
اهداف و  به  برای رسیدن  نکنید که  می شود. فراموش 
بین  موانع  حوصله  و  صبر  با  اول  باید  هایمان  خواسته 
راهمان را برطرف کنیم و سپس برای رسیدن به نتایج 

مثبت تالش کنیم.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می  شکنند و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده 
می  گسلند و در زمین به فساد می  پردازند آنانند که زیانکارانند. سوره البقره آیه 27

حدیث روز  

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.
 امام  رضا )ع(

سبک زندگی

خشم چیست و در چه ساعاتی بیشتر بروز می کند؟ 

طراح: نسرین کاری                        

 -2 بلور   - استادیوم  افقي:1- 
استان  در  شهری   - دستورها 
 - مؤثر   -3 بیماري   - خوزستان 
مرزي  مالیات   - چنبر  استخوان 
4- یکي از دو جنس - چیزهایي 
باشند  آورده  گرد  جا  یک  در  که 
به  پا  ضربه   -5 ایران  زبان   -
شیله  با   - ترشي  نوعي   - توپ 
به معني نیرنگ است 6- پادشاه 
اداري  پایتخت   - خوارزمشاهي 
پرنده اي  آقا و سید 7-  ایران - 
شکاري و حالل گوشت - اجداد 
جمع  شخص  سوم   -8 کتف   -
 -9 حاال   - گانه  سه  قواي  از   -
پیروي کردن  شهر برج طغرل - 
مقابل   - مهمانی   -10 نجات   -
خودرو  چرخ  پوشش   - جنوب 
11- جمع امین - به هم ساییده 
انجام   -12 نغمه  صدا،   - شده 
کاري برخالف میل -  ویراستار - 
به معني بگو 13- فرستاده خدا - 
عزیز و ارجمند - آبیاري زمستاني 
14- پافشاري در مخالفت و عناد 
- فراري - اندازه عرض در طول 
15- خوش لباس و داراي سر و 

وضع مرتب - ماهر

 - العمل  عکس   -1 عمودي: 
گریزان - بهشت گیالن 2- آمد 
و شد - شهر کانالها - نوعي قایق 
3-  گریه بلند - ظرفي براي تفت 
بوي   -4 میالدي  ماه   - دادن 
تصویر  یک  بندي  دانه   - خوش 
سوئد  پرجمعیت  شهر   - چاپي 
5- مخفف اگر - نشستن  براي 
گفت وگو و رسیدگی - کسي که 
صداي   - دارد  آب  نوشیدن  میل 
عنوان   - پاک   -6 افتادن  فرو 
خطابي براي مادر - توپ چوگان 
جمع   - مغضوب  فرشته   -7
از   -8 صنعتي  شهر   - نجیب 

شهر  عالي  بسیار  و  تاریخي  آثار 
آجر  جادوي  به  معروف  دامغان 
ایران 9- آهنگر شاهنامه - پرچم 
 - ردیف  بازیگر10-  ژست   -
کودک  رفتن  راه   - برقي  بادبزن 
ظاهر   - عطف  حروف   -11 نوپا 
شمار   - خرما  موش   - روشن  و 
12- کشوری در قاره سیاه - نهي 
کننده - خطر کردن 13- داروي 
روي  زخم -  توان - ریزه چوب 
آبگوشت   - خانه  نشانی    -14
ساده - بی شرمی و گستاخي15- 
نوعی رنگ- فیلمي با هنرپیشگي 

سیلوستر استالونه - کلمه تأیید
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ماجتبرتینوردنا1

عبهزورمانازوس2

یرونلباقمسدسم3

نوفیاتیودهموا4

وتنسدتاکادن5

زجرهتسهرفاو6

بوداباهمهریاد7

اجکیرتاوگدنوا8

نهربمنیجنالرش9

سانشزرابمهت10

کدیشرامهسلج11

ییناوریاهاریب12

ونمسرانیدیبسن13

توریبدیدناکنج14

ورامهپتاینازال15

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

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

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲
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د ت
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

فروشی
 ۱- منزل واقع در امیرآباد 

ولی عصر)عج( ۱۱دارای امتیاز
 آب ، برق و گازقیمت  کارشناسی

۲-یک واحد در حد سفت کاری 
شده ، دو طبقه واقع در
حاجی آباد خیابان  مقداد

قیمت  توافقی
 یا معاوضه با خودرو
09۱۵۱6۴۱۱۲0

یک شرکت معتبر پشتیبانی دستگاه های 
کارت خوان جهت تکمیل کادر فنی خود 

نیاز به تعداد محدودی نیروی فعال
 در خصوص پشتیبانی و بازاریابی

 دستگاه های خود دارد. 
لذا از متقاضیانی که دارای شراط ذیل 

می باشند دعوت به همکاری می نماید.  
دارا بودن وسیله نقلیه 
)ترجیحا موتور سیکلت(

دارا بودن گوشی تلفن همراه 
با نسخه اندروید

09۱۵9۳۷۱0۵۳ - ۳۲۳۲۳۲9۲

فروش یک باب مغازه مواد غذایی 
بازار روز بهشتی    09۳6۴۷8۲60۵

آگهی استخدام
 شرکت پخش مروارید نگین دربند

 به تعدادی بازاریاب با سابقه نیازمند است
۱- بازاریاب تلفنی )خانم( ۳ نفر
۲- بازاریاب حضوری )خانم( 

لوازم آرایشی ۲ نفر
۳- بازاریاب آقا ۲ نفر

مزایا: حقوق اداره کار + پورسانت فروش + 
بیمه + هزینه ایاب و ذهاب

از کلیه عالقمندان به این حرفه دعوت می شود 
 به آدرس جاده هتل کوهستان- شهرک رقویی 

  نبش قیطریه ۴ مراجعه یا با شماره های
  ۳۲۳۲۲0۱۵۵ -09۱۵0069۳86 

۳۲۳۲0۱۴6 - ۳۲۳۲0۱۳8 تماس حاصل نمایند.

فروش نشاء  بادمجان
09۳6۴۷8۲۵06 - 09۱۵۷۲۱۲۳۵9

بازسازی منازل قدیمی 
09۱۵۵6۱۴۳6۵ -09۱۵۷۲۱0۴۲۴

۳۲۳۱8۱۴9

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09۱0۵۴۵۱0۷۷- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09۱۵۷۲۱۳۵۷۱ - صالحی منش

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

مدرک عمران با ۳ سال سابقه بیمه 
جهت اخذ گرید نیازمندیم.

09۱۵۲6۴۵۳۷8

به یک نفر آقا با وسیله نقلیه
 با عنوان کارپرداز نیازمندیم.

09۱۵9۳۷۱0۵۳ - ۳۲۳۲۳۲9۲ 

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر 
و روابط عمومی باال نیازمندیم.

09۱۵9۳۷۱0۵۳ - ۳۲۳۲۳۲9۲

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
۳0 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک ۷۷
  ۳۲۲۳۱۷۷۷  

 09۱۵۵6۱۱896 - چاجی

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09۱۵۱6۳۳90۳ - دهشیبی



انجمن  پیشگیری  و  آموزش  کمیته  مسئول 
زنجان  مهرانه  بیماران سرطانی  از  خیریه حمایت 
پیشگیری  راهکار  تغذیه ای  الگوی  رعایت  گفت: 
می رود.  شمار  به  سرطان  بیماری  به  ابتال  از 
از  پیشگیری  برای  افزود:  مرتضوی  مصطفی 
نخست  مرحله  در  باید  سرطان  بیماری  به  ابتال 

ترکیب غذایی مناسب بر اساس سن افراد تعریف 
سن  چه  هر  ای  تغذیه  الگوی  اساس  بر  و  شود 
نیز  قرمز  گوشت  مصرف  میزان  رود،  می  باالتر 
است  ضروری  افزود:  مرتضوی  یابد.  کاهش  باید 
انجیر  خشک،  توت  نظیر  خشکبار  انواع  مصرف 
انواع  خشک،  میوه  انواع  کشمش،  خرما،  خشک، 

بادام زمینی، فندق،  بادام،  مغزها و دانه ها )گردو، 
بادام هندی، پسته، کنجد، مغز تخمه ها، نخودچی، 
برنج، گندم برشته شده، ذرت بوداده و کشمش، در 
برنامه غذایی گنجانده شود. وی بیان کرد: مصرف 
شیر و فرآورده های آن نظیر انواع ماست، ماست های 
طعم دار، شیر پاستوریزه با استرلیزه  مورد توجه باشد.

راهی ساده برای پیشگیری از سرطان
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صعود رویایی فوتبال ایران در رده بندی جهانی

ایرنا- تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی جدید فدراسیون بین المللی 
پله  هفت  با  شود،  منتشر  پنجشنبه  روز  است  قرار  که  )فیفا(  فوتبال 
صعود در جایگاه 23 جهان خواهد ایستاد. پیش بینی می شود که تیم 
فوتبال آلمان بعد از قهرمانی در جام کنفدراسیون ها 2017 به صدر 
رده بندی جهان باز گردد. در قاره آسیا،  تیم ایران که به جام جهانی 
2018 راه یافته، همچنان صدرنشین است و با هفت پله صعود رده 
بیست و سوم جهان را به خود اختصاص می دهد. نزدیکترین رقیب 
ایران در آسیا، استرالیا در جایگاه 44 و ژاپن در رده 45 جهان قرار 
دارند. رده بندی جدید فیفا روز پنجشنبه 15تیر ماه اعالم می شود.

 بوکس قهرمانی جوانان آسیا؛ 
مدال برنز رضا حسن نیا قطعی شد

نهایی  نیمه  مرحله  به  صعود  با  ایران  کیلوگرم   81 وزن  بوکسور 
کرد.  قطعی  را  خود  برنز  مدال  آسیا،  جوانان  قهرمانی  مسابقات 
به  که  آسیا  جوانان  بوکس  های  رقابت  ادامه  در  ایرنا،  گزارش  به 
حسن  »رضا  است،  برگزاری  حال  در  تایلند  بانکوک  شهر  میزبانی 
نماینده  مقابل  کیلوگرم   81 نهایی وزن  مرحله یک چهارم  در  نیا« 
سوریه به پیروزی قاطع دست یافت تا ضمن صعود به نیمه نهایی، 
مدال برنزش را قطعی کند. وی در مرحله نیمه نهایی با بوکسوری 
از قرقیزستان مصاف خواهد داد. پیش از این نیز، »امیرحسین ثقفی« 
در سنگین وزن مدال برنز خود را قطعی کرده بود. وی در نیمه نهایی با 
حریفی از قزاقستان روی رینگ می رود. همچنین روز گذشته، »پیمان 
شاهپری« در 52 کیلوگرم و »محمد عسگری« در 69 کیلوگرم با قبول 
شکست برابر حریفان از گردونه مسابقات کنار رفتند. در رقابت های 
بوکس جوانان قهرمانی آسیا، 120 بوکسور از 23 کشور حضور دارند.

پیروزی دختران پینگ پنگ باز کشورمان 
در رقابت های قهرمانی آسیا

ایرنا- پنجمین روز رقابت های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و 
جوانان آسیا در کره جنوبی با پیروزی تنیس روی میز تیمی دختران 
کشورمان و حذف آخرین نماینده ایران در بخش انفرادی ادامه یافت. 
به گزارش روز دوشنبه فدراسیون تنیس روی میز، در بخش انفرادی 
مردان امین احمدیان که به جمع 16 نفر برتر این رقابت ها راه یافته 
بود به مصاف حریفی از چین رفت و با واگذاری نتیجه سه بر صفر به 
حریف چینی از صعود به مرحله یک چهارم نهایی و ایستادن در جمع 
هشت نفر برتر این رقابت ها بازماند. در بخش تیمی دو نفره نیز، دختران 
ایرانی توانستند به سادگی از سد حریفان عبور کنند. رقابت های تنیس 
روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که از هشتم تیرماه در کره 
های  تیم  دارد.  ادامه  ماه  همین  پانزدهم  تا  است  شده  آغاز  جنوبی 
نوجوانان و جوانان ایران در دوره قبلی این رقابت ها در بخش نوجوانان 
رده نهم و در بخش جوانان عنوان هشتمی آسیا را کسب کرده بودند.

»بنزن« موجود در تنباکوهای معطر 
موجب سرطان خون می شود؟

بهداشتی  معاونت  محیط  بهداشت  کارشناس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تنباکوی 
معطر حاوی 70 تا 80 درصد مواد افزودنی و 
اسانس و ترکیبات شیمیایی است که به علت 
از  بسیاری  گیاهان،  و  میوه  طعم  و  بو  ایجاد 

جوانان و افراد را گمراه کرده و به اشتباه فکر 
در  افزود:  گنجی  مهین  است.  مفید  می کنند 
نمونه   20 روی  بر  شده  انجام  بررسی های 
ترکیبات تنباکوی معطر در بازار ایران در سال 
سرطانزای  و  سمی  مواد  بسیاری  مقادیر   94
قطعی از جمله ترکیبات بنزن شناسایی شده که 
مواجهه با بنزن طی سه تا 15 سال باعث بروز 

سرطان به خصوص سرطان خون می شود.

وجود ماده سمی در کرم های ضد آفتاب 

کارشناسان روسی مدعی شده اند که یک ماده 
به  آفتاب  ضد  کرم های  ترکیب  در  پرکاربرد 
بررسی  می شود.  تبدیل  سمی  شیمیایی  مواد 
به  که  ماده  این  حاکیست  روسی  کارشناسان 
برخی  و  آفتاب  طور معمول در کرم های ضد 
دیگر از لوازم آرایشی استفاده می شود و هنگامی 

که در معرض آب کلردار و نور خورشید قرار 
گیرد به مواد شیمیایی سمی تبدیل می شود. 
که  دارد  نام  »آووبنزون«  شیمیایی  ماده  این 
در مسدود کردن  بالقوه  ویژگی های  دلیل  به 
اشعه های فرابنفش سرطان زا توسط میلیون ها 
انسان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این 
ماده به چندین ترکیب ارگانیک همچون اسید 
آروماتیک، فنول ها و استیل بنزن تبدیل می شود.

خبر شهادت یک مرزبان در درگیری با اشرار تایید شد

با اشرار مسلح درگیر شدند. به گزارش  مرزبانان کشورمان در مرز چیانه 
باشگاه خبرنگاران جوان، در پی درگیری نیروهای هنگ مرزی پیرانشهر 
با اشرار مسلح در ارتفاعات کانی خدا، یکی از مرزبانان به شهادت رسید. 
گفتنی است؛ در این درگیری 3 تن از نیروهای هنگ مرزی پیرانشهر هم 
زخمی شدند. یادآور می شود این خبر از سوی مرزبانی استان آذربایجان 
غربی تایید شده است. فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر در تشریح این خبر 
گفت: نیروهای هنگ مرزی پیرانشهر در حین گشت زنی در ارتفاعات کانی 
اشرار،  این  که  شدند  درگیر  مسلح  اشرار  و  قاچاقچیان  با  پیرانشهر  خدا 
روی  در  رو  و  بودند  مسلح  متاسفانه  و  بوده  الکلی  مشروبات  قاچاقچیان 
نیروهای مرزی قرار گرفته و  متاسفانه یکی از مرزبانان هنگ مرزی 
را مجروح کردند.  مرزبان دیگر  به شهادت رسانده و سه  را  پیرانشهر 

 آشنایی با فواید بی نظیر جعفری 

جعفری گیاه علفی است، دو ساله و معطر که 
ارتفاع آن تا هفتاد سانتیمتر می رسد. برگ های 
های  بریدگی  دارای  و  تیره  سبز  رنگ  به  آن 
لوزی یا مثلث شکل است. جعفری یک منبع 
بسیار خوب ویتامین A، ویتامین K، ویتامین 
C، ویتامین E، نیاسین، ویتامین B6، ویتامین 

فسفر،  منگنز،  منیزیم،  آهن،  کلسیم،   ،B12
پتاسیم، روی و مس. همچنین برگ جعفری 
حاوی کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد.

آهن  از  منبع غذایی خوبی  به عالوه جعفری 
اشتهاآور، مقوی  است. جعفری  اسیدفولیک  و 
دفع کننده  بادشکن،  غذا،  هضم کننده  معده، 
سنگ کلیه و مثانه، تصفیه کننده خون، پایین 
آورنده تب، مفید برای پروستات و صفرابر است.

پنیرها باعث رسوب 
در رگ های خونی می شوند

در  افراد  که  هستند  غذایی  مواد  جزو  پنیرها 
معرض خطر سکته قلبی باید در مصرف آن ها 
احتیاط کرده و حد تعادل را رعایت کنند. چرا؟ به 
خاطر اینکه حاوی میزان باالیی کلسترول بوده 
و میزان کلسترول بد خون را افزایش می دهند. 

در نتیجه زمینه ایجاد رسوب در رگ ها باال می 
رود. عالوه بر این پنیرها به دلیل چربی و نمک 
زیادی که دارند امکان ابتال به پرفشاری خون 
را نیز افزایش می دهند. بنابراین الزم است که 
در مصرف پنیر دچار افراط نشوید. در صورت 
مصرف کم و متعادل انواع پنیرها نیازی به پرهیز 
این  بود. در واقع مهم  از آن ها نخواهد  کامل 
است که تحرک بدنی مناسب داشته باشید.

مصرف تخم مرغ
 اگر بیش از ۴ عدد در هفته باشد ...

تخم مرغ جزو مواد غذایی ای است که بحث 
دارد.  وجود  آن  خصوص  در  زیادی  جدل  و 
همیشه این سؤال وجود دارد افرادی که چربی 
خون دارند می توانند تخم مرغ مصرف کنند 
یا خیر؟ تخم مرغ حاوی چربی های حیوانی 

است و بنابراین زیاده روی در مصرف آن باعث 
افزایش کلسترول خون و تشکیل پالک هایی 
دارید  اگر عادت  در رگ های خونی می شود. 
هر روز صبح دو سه عدد تخم مرغ نیمرو کنید 
بهتر است کمی مراقب باشید. یادتان باشد که 
کلسترول  حاوی  مرغ  تخم  زرده  بخصوص 
است. یادتان باشد که تخم مرغ خواص و فواید 
زیادی دارد و نباید از برنامه غذایی حذف شود.

سلطان کوکائین ایران دستگیر شد 

پارس نیوز- ماموران عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یا انجام یکسری اقدامات اطالعاتی از قاچاق مقادیری 
موادمخدر از یکی از استان غربی کشور به پایتخت مطلع شدند. فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: بزرگترین محموله 
کوکائین کشور به وزن دو کیلو و 60 گرم از یک خواهر و برادر کشف شد. سردار مهدی محمودی گفت: ماموران عملیات 
ویژه مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یا انجام یکسری اقدامات اطالعاتی از قاچاق مقادیری موادمخدر از یکی از استان 
غربی کشور به پایتخت مطلع شدند. این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران پس از کسب خبر از زمان انتقال مواد مخدر توسط 
قاچاقچیان از طریق یک دستگاه خودرو، در قالب چند تیم عملیاتی در محور های مواصالتی جهت شناسایی و دستگیری 
آنان مستقر شدند. فرمانده نیروی انتظامی استان یادآورشد: ماموران درعوارضی آزاد راه قزوین به زنجان در حین کنترل 
خودرو های عبوری، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند و در یک اقدام ضربتی راننده و سرنشین خودرو را که خواهر و برادر 
هستند را دستگیر و در بازرسی از خودرو مقدار تقریبی دو کیلو و 60 گرم مواد مخدر از نوع کوکائین را دریک بسته پالستیکی 
کشف و خودرو را توقیف کردند. سردار محمودی با اشاره به اینکه متهم مرد دارای سوابق متعددی در زمینه حمل هروئین 
است تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.

فیلم شکنجه سرباز ایرانی دروغ است 

انتشار  به  واکنش  در  انتظامی  نیروی  سخنگوی  دفتر 
ایرانی  اسارت و شکنجه سرباز  با موضوع  ویدئویی که 
بازتاب داشته، اعالم  افغان ها در فضای مجازی  توسط 
کرد این سرباز ایرانی نیست.  به گزارش جام جم آنالین 
به نقل از سایت پلیس، دفتر سخنگوی ناجا در توضیح 
یک  بلکه  نیست،  ایرانی  سرباز  این  کرد  اضافه  خود 
حدود  طالبان  توسط  که  است  افغانستان  دولتی  سرباز 
این دفتر توضیح  بازداشت و شکنجه شد.  ماه 91  دی 
بیشتری از این حادثه منتشر نکرده است. چندی پیش 
می داد  نشان  که  منتشر شد  فیلمی  مجازی  فضای  در 
یک سرباز به دست برخی از افاغنه شکنجه می شود.

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی اطالعیـــه
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب روسای هیئت های ورزشی استان ها، ا داره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت های اسکیت - 
ژیمناستیک  ورزش های ناشنوایان استان را برگزار کند، لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به نشانی: بیرجند- مفتح 27- استادیوم آزادی - حوزه 

ورزشی اداره کل، شخصا مراجعه  و ثبت نام کنند.
مدارک مورد نیاز: اصل شناسنامه و روگرفت آن - آخرین مدرک تحصیلی و روگرفت آن - ارائه خالصه ای از سوابق ورزشی و مدیریتی -  اصل کارت پایان خدمت و رو گرفت آن - سه قطعه عکس 

4×3- تکمیل فرم های ثبت نام 
شرایط احراز: اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور-  تابعیت جمهوری اسالمی ایران و اقامت در استان- دارا بودن حداقل 30 سال سن- دارا بودن حداقل تحصیالت 

فوق دیپلم- نداشتن سوء سابقه کیفری. 
در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات، شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و 

جوانان، به فدراسیون مربوطه ارسال نمایید

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
32438137 - 09151635860  کرباسچی 

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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پیش بینی هواشناسی از افزایش دمای هوا آخر هفته در خراسان جنوبی

ایرنا - کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی نشان می دهد، به لحاظ 
شرایط دمایی امروز تغییر محسوسی رخ نخواهد داد اما از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده دمای هوا افزایش می یابد. زارعی افزود: بررسی نقشه های 
هواشناسی بیانگر پدیده وزش تندباد و برای مناطق شرقی استان وزش باد شدید گاهی گرد و خاک است که روز چهارشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

اخذ 106 سند مالکیت موقوفات فردوس 
از ابتدای سال جاری 

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  مقدم-رئیس  دادرس 
این  موقوفات  مالکیت  سند  اخذ 106  از  فردوس 
شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. 
و  ثبت  کرد:  اظهار  الهی  محمد  االسالم  حجت 
در  موقوفات  امالک  و  اراضی  مالکیت  سند  اخذ 
حفظ موقوفات نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.وی 
امالک  مجاورین  شود  می  باعث  امر  این  افزود: 
موقوفه تعرض به موقوفه نداشته باشند.رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: زمانی که سند 
موقوفات به ثبت رسیده باشد در صورت تعرض به 
موقوفه می توان احقاق حقوق حقه موقوفات نمود.

الهی خبر داد: اداره اوقاف و امور خیریه فردوس 
به همت کارشناس حقوقی و ثبتی و عوامل برون 
سپار ثبتی در سه ماهه اول سال 1۳۹6 تعداد ۴6 
سند مالکیت تبدیل دفترچه ای به تک برگی و 60 
رقبه موقوفه را سند دار نموده است.وی خاطرنشان 
کرد: به همت کارشناسان این مجموعه در مجموع 
از ابتدای سال جاری 106 سند مالکیت موقوفه در 

این شهرستان اخذ شده است.

طرح کارورزی فارغ التحصیالن
 جوان دانشگاهی اجرا می شود 

تسنیم-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  خراسان 
جنوبی گفت: طرح کارورزی فارغ التحصیالن جوان 
در  سنجری  می شود .  اجرا  استان  در  دانشگاهی 
طرح  اجراء  به  اشاره  با  نهبندان  اشتغال  کمیته 

دانشگاهی  جوان  فارغ التحصیالن  کارورزی 
جوان  فارغ التحصیالن  طرح  این  در  کرد:  اظهار 
دانشگاهی با مدارک تحصیلی فوق دیپلم به باال 
در کارگاه هایی به مدت ۴ تا 6 ماه مشغول به کار 
می شوند.وی گفت: در طول این مدت که با هدف 
آموزش و مهارت آموزی است این کارورزان عالوه 
بر اینکه از مزایای حقوق ۳0 درصد قانون کار نیز 
برخوردار خواهند شد همه حق بیمه مسئولیت آنان 
را دولت پرداخت می کند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
دوره  پایان  از  پس  افزود:  گفت  استان  اجتماعی 
کارورزی به مدت 2 سال در واحدهایی که ۳ نفر 
بیمه شده اصلی داشته باشند می توانند مشغول به 
تعاون، کار  اداره کل  تعاون   امور  کار شوند. مدیر 
تعاون  طرح  گفت:  نیز   استان    اجتماعی  رفاه  و 
شود. می  اجرا  کشور  روستای   1000 در  روستا 

6۸0 میلیون دالر کاال
 از مرز خراسان جنوبی صادر شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تسنیم-رئیس 
خراسان جنوبی با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر 
6۸0 میلیون دالر خروجی کاال از مرز استان انجام 
شده است گفت: همچنین بالغ بر ۴0 میلیون دالر 
بوده است. تولیدات خراسان جنوبی  تنها صادرات 

شهرکی  اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه تجارت 
حدود ۴00 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان 

که نیازمندترین کشور در بحث واردات است دارد.

همایش بین المللی »هزارمین سال سفر 
ناصرخسرو«  در  فردوس برگزار می شود 

تسنیم-فرماندار فردوس گفت: همایش بین المللی 
هزارمین سال سفر ناصر خسرو امسال با همکاری 
دانشگاه فردوسی مشهد در فردوس برگزار خواهد 
فرهنگ  شورای  جلسه  نخستین  در  شد.ابراهیمی 
عمومی شهرستان فردوس در سال جدید با اشاره 
به فرا رسیدن فصل انار و زعفران در آبان  ماه اظهار 
معرفی  برای  مغتنمی  فرصت  همایش  این  کرد:  
این  شده  پیشنهاد  و  بوده  فردوس  توانمندی های 
همایش در آبان ماه برگزار شود که هنوز زمان برگزاری 
 آن قطعی نشده و موضوع در دست بررسی است.

رتبه نخست خراسان جنوبی
 در تعدد قنوات 

غالمی-خراسان جنوبی با بیش از 6000 قنات در 
سطح کشور، رتبه نخست تعدد قنوات را به خود 
به  توجه  با  گفت:  رمضانی  است.  داده  اختصاص 
خشکسالی های چند ساله اخیر و قهرآسمان، آب 
در اکثر قنوات استان همچنان در حال جوشش از 
دل زمین است.وی افزود: دکتر برشان کارشناس، 
و  آب  اهمیت  خصوص  در  نویسنده  و  پژوهشگر 
تمدن کهن قنات های ایران تحقیقات وسیعی انجام 
باورنکردنی در  داده و معتقد است قنوات عجایب 
دنیای مدرن امروزه هستند.مدیرکل میراث فرهنگی، 
ابتکارات  از  یکی  قنات  داد:  ادامه  دستی  صنایع 
ایرانیان جهت مبارزه با کمبود آب و تامین کشاورزی 

خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک است

مدیر کل امور اداری و مالی استانداري 
منصوب شد

خراسان  استاندار  سوی  از  حکمی  غالمی-طی 
جنوبي، علي بهداني به عنوان مدیر کل امور اداري و 

مالي استانداري خراسان جنوبي منصوب شد.

نخستین سوگواره ملی طراحی نشانه های 
عاشورایی در استان برگزار می شود

با  گفت:  استان  ارشاد  و  فرهنگ  تسنیم-مدیرکل 
همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اشتغال  و  تولید  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  اسالمی 
بیرجند  در  عاشورایی   نشانه های  سوگواره طراحی 
فراخوان  کرد:  اظهار  محبی  می شود.احمد  برگزار 
برگزاری نخستین سوگواره ملی طراحی نشانه های 
عاشورایی در خراسان جنوبی منتشر شد. وی افزود: 
متقاضیان شرکت در جشنواره برای داوری مرحله 
اول آثار باید فرم درخواست شرکت در جشنواره را از 
خدمات  بخش   khj.farhang.gov.ir سایت

الکترونیک دریافت و تکمیل کنند

کسب رتبه نخست مرکز بانک خون
 بند ناف جهاددانشگاهی در حوزه تبلیغات

کاری- مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی 
رتبه  استان   کشاورزی  جهاد  کرد:  عنوان  استان 
جهاددانشگاهی  ناف  بند  خون  بانک  نخست 
رسانی  اطالع  وضعیت  زمینه  در  جنوبی  خراسان 
را  مرکزبانک    16 بین   دفتر  بازاریابی  اقدامات 
روز گذشته  در جمع  بهنامیان  آوردملیحه  بدست 
خبرنگاران اظهارکرد: بانک خون بند ناف از زمان 
را در راستای اطالع رسانی  فعالیت خود  تاسیس، 
به خانواده هایی که در آستانه تولد فرزند بوده و نیاز 
به ذخیره سازی سلول های بنیادی دارند، آغاز کرده 
است.وی افزود: در همین راستا، مرکز خون بند ناف 
بین مراکز سایر  در  تاکنون  ابتدای سال  از  استان 
استان ها بیشترین تبلیغات و اطالع رسانی را در این 
زمینه داشته و توانسته در رتبه اول اطالع رسانی در 

حوزه بانک خون بند ناف قرار گیرد.

۸ فرستنده دیجیتال راه اندازی می شود

از  بیرجند  شهرستان  مقدم-فرماندار  دادرس 
راه اندازی ۸ فرستنده دیجیتال در استان در سال 
هفته  در  می شود  تالش  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
روستای  در  هم  دیجیتال  فرستنده  یک  دولت 
مراسم  در  برسد.ناصری  بهره برداری  به  خراشاد 

تازیان  سرچاه  روستای  دیجیتال  فرستنده  افتتاح 
روستای  در  دیجیتال  فرستنده  کرد:برای  اظهار 
سرچاه تازیان 2۹5 میلیون تومان اعتبارات استانی 
و ۳5 میلیون تومان نیز توسط مردم روستا هزینه 
شده است که در مجموع ۳۳0 میلیون تومان برای 
را ه اندازی این فرستنده دیجیتال هزینه  شده است.
وی افزود: از خواسته های اولویت دار مردم منطقه 
دلیل  به  است.لیکن  دیجیتال  شبکه های  پوشش 
تراکم کم جمعیت، باید هزینه های زیادی برای 

ایجاد فرستنده های دیجیتال انجام شود .

اختصاص 54 میلیارد ریال
 تسهیالت قرض الحسنه به عشایر

ریال  میلیون   ۳00 و  میلیارد  سیما-5۴  و  صدا 
اجرای طرح های  برای  الحسنه  تسهیالت قرض 
افزایش تولید و بهره وری به عشایر خراسان جنوبی 
اختصاص یافت. مدیرکل امور عشایر استان گفت: 
خانوارهای  از  بیشتری  تعداد  مندی  بهره  برای 
عشایری، 65 درصد این تسهیالت به شرکت های 
تعاونی عشایری و صندوق های اعتبارات خرد زنان 
عشایری و ۳5 درصد به افراد واجد شرایط پرداخت 
از ۸۳ درصد عشایر  افزود: بیش  می شود. قوسی 
استان عضو شرکت های تعاونی عشایری و صندوق 

های اعتبارات خرد زنان عشایری هستند.

بافت قدیمی روستای ماخونیک 
مرمت می شود

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  غالمی-سرپرست 
صنایع دستی و گردشگری سربیشه گفت: مرمت 
بافت قدیم روستای هدف گردشگری ماخونیک این 
شهرستان با 500 میلیون ریال هزینه در سال 1۳۹6 
انجام می شود. اتفاقی افزود: اعتبار یادشده از محل 

منابع ملی تخصیص و تامین اعتبار خواهد شد.

خسارت ۸00 میلیون تومانی وزش باد 
به باغ های سربیشه

 11 و   10 روزهای  شدید  باد  سیما-وزش  و  صدا 
تیر حدود ۸00 میلیون تومان به باغ های چاههای 
کشاورزی دشت سربیشه خسارت وارد کرد. رضوی 
عمده  گفت:  سربیشه  کشاورزی  جهاد  مدیریت 
گالبی،  سیب،  باغی  محصوالت  به  ها  خسارت 

زردآلو، عناب، گردو و زرشک بود.

قول وزیر بهداشت برای اختصاص
 دستگاه سونوگرافی، ام آرآی به طبس

صدا و سیما-وزیر بهداشت در دیدار با طالئی مقدم 
فرماندار طبس برای اختصاص دستگاه سونو گرافی 
فرماندار طبس گفت:   ، کرد.  موافقت  آی  آر  ام  و 

این  در  دستگاه  دومین  که  گرافی  سونو  دستگاه 
شهرستان است پس از تامین پزشک به زودی و 
دستگاه ام آرآی تا پایان سال ازسوی وزارت بهداشت 
به شبکه بهداشت و درمان طبس اختصاص می یابد.

نت
نتر

س: ای
عک

ری
 اکب

س: 
عک

هیچ شرکتی شرایط دریافت تسهیالت را ندارد!

خانه  مراسمی  در  گذشته  روز  قوسی-صبح 
سرود انقالب حوزه هنری با حضور مدیرکل 
مسئول  نصری  شد.  افتتاح  ارشاد  و  فرهنگ 
واحد موسیقی حوزه هنری در این زمینه عنوان 
از سال 1۳۹0  کرد: گروه سرود حوزه هنری 
به سرپرستی مسئول واحد موسیقی وقت حوزه 
تشکیل شد که در قالب گروه کر متشکل از 
خانم ها و آقایان با حدود 60 نفر بودند. وی 
ادامه داد: این گروه بعد از تست گیری از حدود 
1۳0 نفر از دانش آموزان فعال در این عرصه 
شکل گرفت و هسته اولیه گروه سرود حوزه 
تشکیل شد. وی با اشاره به این که از همان 

مباحث  زمینه  در  آموزشی  های  کارگاه  آغاز 
تئوری موسیقی برگزار می شد، افزود: تا االن 
۹ اثر مستقل توسط حوزه تولید شده که تمام 
فرآیند شعر، آهنگ و ملودی آن در حوزه انجام 
گرفته است. همچنین ۸ اثر در قالب بازخوانی 
آثار حماسی ابتدای انقالب خوانده شده است.

نصری خاطرنشان کرد: از حدود 2 سال قبل 
مستعد  افراد  که  کردیم  احساس  را  نیاز  این 
و حمایت  آموزش جذب  و  اجرا  در  را  استان 
افتادیم.  خانه  این  تاسیس  فکر  به  که  کنیم 
این خانه محل رجوع برای گروه های سرود 
فعال استان می باشد که به نوعی در کار تولید 

و تقویت آثار موسیقی و سرود فعالیت خواهد 
داشت. مسئول واحد موسیقی حوزه هنری با 

اشاره به اینکه سرود استان نیاز به بسترهای 
آموزشی دارد، تاکید کرد: اکثر مربیان پرورشی 

افراد  طبعا  و  ندارند  موسیقی  دانش  مدارس 
متقاضی درست هدایت نمی شوند. وی خبر 

داد: در تابستان امسال بر اساس فراخوان انجام 
شده قرار است گروه های سرود تجمیع شوند 

تا آموزش هایی به مربیان و اعضای گروه در 
زمینه آشنایی با تئوری موسیقی انجام گیرد.

کاریکاتور  نمایشگاه  مراسم  این  حاشیه  در 
مسئول  کریمیان  بود.  شده  برگزار  ترامپیسم 
با  داد:  توضیح  زمینه  این  در  هنری  حوزه 
تبلیغات  سازمان  و  هنری  حوزه  مشارکت 
اسالمی و به مناسبت بزرگداشت هفته بیان 
شده  برگزار  نمایشگاه  این  آمریکا  جنایات 
مجموع  نمایشگاه  این  داد:  ادامه  وی  است. 
آثار هنرمندان کشوری در رشته کاریکاتور و با 
موضوع هجو شخصیت رییس جمهور آمریکا 
در نگارخانه بهمن به مدت دو روز دایر می باشد.  

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری: آشنا نبودن با تئوری موسیقی، نقطه ضعف گروه های سرود

خبری  نشست  در  گذشته  روز    - کاری   
طبیعی  منابع  مدیرکل  رسانه  اصحاب  با 
عملیات  کرد:  عنوان  استان  آبخیزداری   و 
اجرایی چهار پروژه بین المللی ترسیب کربن 
در شهرستان های طبس، بشرویه، فردوس 
از  و سرایان  شروع می شود.  وی افزود:  
عرصه  درصد   20 کشور  مساحت  مجموع 
کشور  در  شهر    ۹۷ و  است  بیابانی  های 

مستقیم تحت تاثیر این پدیده قرار دارند.
بیان  با  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اینکه بیابان زایی  فقر و مهاجرت را در پی 
می  کشاورزی  درآمد  کاهش  موجب  و  دارد 
بیابان زدایی  باید در راستای  ادامه داد:  شود 
الگوهایی مد نظر قرار داده می شد که ترسیب 
کربن از جمله این روش هاست. وی یادآور 
از  تومان  میلیون   200 و  میلیارد  یک  شد:  
اجرای  اول  سال  در  ملی  اعتبارات  محل 

پروژه ترسیب کربن در استان تخصیص داده 
شده است.وی با اشاره به اینکه  از مجموع 

دارای  استان  شش  تنها  کشور  استان    ۳1
جنگل  سازمان  سوی  از  المللی  بین  پروژه 
پروژه  فقط یک  آنها  اکثریت  که  ها هستند 

دارند  افزود:این در حالی  است که تاکنون 
خراسان  استان  در  المللی  بین  پروژه  هشت 

جنوبی اجرا شده است.نصرآبادی با بیان اینکه 
اجرای چهار پروژه بین المللی ترسیب کربن 
بوده  کشور  در  سابقه  بی  حرکتی  استان  در 

است، عنوان کرد: در  یک ماه گذشته پروژه 
با  نیز  نهبندان  شهرستان  در  کربن  ترسیب 
150 هزار هکتار و 15 روستا تحت پوشش 
قرار گرفته است.مدیرکل منابع طبیعی ادامه 
داد: پروژه ترسیب کربن در طبس در وسعت 
1۴۳ هزار هکتار در 26 روستا اجرا می شود 
تحت پوشش  را  خانوار   212۳ و  نفر   ۷65 و 
در  پروژه  این  افزود:  می دهد.نصرآبادی  قرار 
 ۸ در  هکتار  هزار   152 وسعت  به  فردوس 
روستا انجام می شود و 2۳۴۹ نفر 6۹1 خانوار 
اظهارکرد:  می دهد.وی  قرار  تحت پوشش  را 
سرایان نیز در وسعت 2۳0 هزار هکتار و 1۷ 
روستا انجام می شود و ۴11۳ نفر جمعیت و 
می دهد. قرار  تحت پوشش  را  خانوار   1206

گفت:  خراسان جنوبی  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  هکتار  هزار   22۴ وسعت  در  نیز  بشرویه 
۴۳ روستا انجام می شود و 2۳۸۹ نفر و 65۹6 

خانوار را تحت پوشش قرار می دهد.نصرآبادی  
شهرستانی  اول  سربیشه  کرد:   نشان  خاطر 
بود که پروژه ترسیب کربن اجرا شد و اکنون 
6 پروژه ترسیب کربن در استان درنظر گرفته 
پروژه  پنج  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  شده 
نهبندان،  های  شهرستان  در  کربن  ترسیب 
پنج  در  بشرویه  و  سرایان  طبس،  فردوس، 
تومان  میلیارد   15 بر  بالغ  اعتباری  به  سال 
نیاز دارند خاطر نشان کرد:  رقم ارزی پروژه 
دالر  هزار   ۳50 نهبندان  در  کربن  ترسیب 
تعیین شده است اجرای پروژه ترسیب کربن 
در استان پنج برابر شده است.وی ادامه داد: 
اشتغال  ایجاد  محلی،  جوانان  توانمندسازی 
پایدار و درآمد مناسب برای جوانان، افزایش 
جمله  از  اکسیژن  افزایش  و  گیاهی  پوشش 
است. کربن  ترسیب  پروژه  اجرای  اهداف 

)Ava.news12@gmail.com(

و  رادیوتراپی  مرکز  اندازی  راه  با  قاسمی- 
گذشته  روز  بیرجند،  مهر  ایران  آنکولوژی 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  حضور  با 
بیمار  اولین  استان،  سالمت  خیرین  انجمن 
تحت درمان با رادیوتراپی قرار گرفت. رئیس 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درمانی بیرجند در جمع خبرنگاران عنوان کرد 
آمادگی  مهر«  »ایران  مرکز  پس  این  از  که 
به  نیازی  دیگر  و  دارد  را  بیماران  پذیرش 
اعزام بیماران سرطانی به مشهد نمی باشد. 
سیستم  دلیل  به  مرکز  این  افزود:  »قائمی« 

 ۴0 حدود  پذیرش  امکان  روزانه  امکانات،  و 
بیمار سرطانی را دارد و هیچگونه محدودیتی 
وجود ندارد. وی اظهار کرد که این مرکز با 
مشارکت مجمع خیرین استان و دانشگاه علوم 
میلیارد   ۴0 حدود  اعتبار  با  بیرجند،  پزشکی 
گفتۀ  به  است.  تجهیز شده  و  تومان ساخته 
به  اسکن  تی  برای س  بیماران،  اکنون  وی 
بیمارستان ولیعصر مراجعه می کنند و در حال 
پیگیری هستیم تا این مرکز به سی تی اسکن 
هم مجهز شود تا دیگر نیاز به اعزام بیماران 

به بیمارستان دیگری به این دلیل نباشد.

پرداخت 10 درصد هزینه دارو 
توسط بیمار

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد که 
در این مرکز کلیه خدمات مربوط به شیمی 

پوشش  تحت  که  افرادی  برای  درمانی 
می  انجام  رایگان  هستند،  ها  بیمه  تمام 
ای  هزینه  تنها  داد:  ادامه  »قائمی«  شود. 
پرداخت  مهر  ایران  مرکز  در  بیماران  که 
باشد.  می  دارو  هزینه  درصد   10 کنند،  می 
ایران  مرکز  بستری  بخش  مورد  در  قائمی 
 2 تا  که  کرد  امیدواری  اظهار  هم  مهر 
در  را  مشکل  تنها  و  شود  فعال  آینده  ماه 
بستن  برای  قراردادی  قانونی،  مشکالت 
کرد. عنوان  عمومی  پزشک  با  قرارداد 
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حسینی- سال هاست مشکل تحصیل منابع 
یک  استان  صنایع  به  تسهیالت  پرداخت  و 
در  معما  این  اما  است.  بوده  معما  و  دغدغه 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسه 
صادرات  بانک  شعب  رئیس  توسط  استان 
گشوده شد. اسماعیلی زاده به صراحت بیان 
پرداخت  تسهیالت  خواهیم  می  ما   « کرد: 
استان  از شرکت های  کدام  ولی هیچ  کنیم 
توسعه  تسهیالت صندوق  از  استفاده  شرایط 
خراسان  استاندار  پرویزی  ندارند!«  را  ملی 
ها  صحبت  این  شنیدن  از  پس  اما  جنوبی 
گویا قانع نشده بود، چرا که در پاسخ عنوان 
پرداخت  عدم  برای  دالیل  از  برخی  کرد: 
پله  همان  در  ها  شرکت  نیست،  منطقی 
کنند! می  گیر  است  فرم  تکمیل  که  اول 

پرداخت 174 میلیارد تومان
تسهیالت طرح رونق تولید

موانع  رفع  و  عصر یکشنبه کارگروه تسهیل 
تولید استان برگزار شد. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت در این جلسه از پرداخت 1۷۴ 
میلیارد تومان تسهیالت طرح رونق تولید به 
عنوان  و  داد  خبر  استان  صنعتی  واحد   ۳02
معرفی  بانک ها  به  تولیدی  طرح   6۷۹ کرد: 
شدند که از این تعداد به ۳02 واحد تسهیالت 
نداشتن  دلیل  به  پرداخت شده و 1۳5 طرح 
توجیه اقتصادی رد شد. به گفته وی صاحبان 
و  نکردند  مراجعه  ها  بانک  به  طرح   ۷5

مجریان ۴۸ طرح نیز انصراف داده اند. 

قند قهستان و مس قلعه زری دو طرح 
معرفی شده به کارگروه ملی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان 
این که11۹ طرح در حال بررسی است ادامه 
داد: ۳ طرح مهم و ملی سیمان باقران، فوالد 
اندازی  راه  مرحله  به  طبس،  کک  و  قاینات 
رسیده است و دو طرح قند قهستان و مس قلعه 
زری را به عنوان طرح ملی مطرح کرده ایم. 

شهرکی با اشاره به این که از میزان تسهیالت 
رونق واحدهای تولیدی  ۷0 درصد برای خرید 
مواد اولیه و 2۹  درصد برای معوقات بانکی 
صرف شده است خاطرنشان کرد: با پرداخت 
تسهیالت رونق 2 هزار و 20 نفر شغل تثبیت و 
26۳ شغل جدید ایجاد شده است. وی با بیان 
این که امسال رونق 10 هزار واحد صنعتی در 
دستور کار قرار گرفته است افزود: از این تعداد 5 
هزار واحد صنعتی برای نوسازی و تجهیز است. 
ابراز  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
امیدواری کرد: در سال جاری از میزان طرح های 
ارائه شده در راستای تسهیالت رونق واحدهای 

از  ناشی  خالء  بانک ها  همکاری  با  تولیدی 
مشکل وثیقه واحدها تولیدی که نتوانسته اند 
شود. طرف  بر  کنند  دریافت   تسهیالت 

نداشتن وثیقه و شرایط الزم، دالیل 
بانک ها برای ندادن تسهیالت

دهباشی رئیس شعب بانک ملی استان هم با 
بیان این که از 2۹ بانک در استان، 20 بانک 

ارائه  برای  مجوز  دارای  و  کمیسیون  عضو 
تسهیالت هستند ادامه داد: بیشتر آن ها نیز 

دولتی و یا خصوصی - دولتی هستند.
وی در توضیح علت این که چرا برخی بانک 
ها ارائه تسهیالت پرداخت نکرده اند عنوان 
کرد: شاید این کار به علت کمبود منابع بوده 
نیز به دلیل نبود وثیقه  افزود: مقداری  است 
از طرف واحد  اراده نشدن مستندات الزم  و 
بانک ملت  بوده است. رئیس شعب  تولیدی 
نیز با بیان این که آمار در اختیار زیاد مطلوب 
پرونده   6 به  تسهیالت  داد:  ادامه  نیست 
که  ها  پروژه  برخی  و  است  شده  پرداخت 

مبالغ سنگینی داشته اند در حال بررسی است.

منابع استان را از
»موسسات ان شاءا... مجاز« خارج کنید

پرویزی استاندار خراسان جنوبی نیز پس از این 
صحبت ها در پاسخ به اظهارات روئسای بانک 
های استان عنوان کرد: اصرار داشتیم تا بانک 
ها خودشان به دنبال مشتری بروند تا این که 
طرحی را به آنان تحمیل کنیم. وی با تاکید 
بر این که منابع را می توان از بانک مرکزی 
تامین کرد اضافه کرد: هر چه پرداخت کنید 
به نفع خود شماست و گردش مالی خواهید 
داشت. پرویزی با بیان این که تملک واحدهای 
صنعتی برای بانک ها فایده ای ندارد یادآور 
شد: با تسهیالت پرداختی تعدادی واحد جان 
گرفته است، کمک کنید تا تعداد بیشتری از 
واحدهای تولید استان راه اندازی شود. به گفته 
وی االن نزدیک به ۳00 میلیارد تومان از منابع 
قرار  مجاز«  شاءا...  ان  »موسسات  در  استان 
استان  از  به خارج  را  نیز پول ها  آنان  دارد و 
می برند، بانک ها باید زمینه را برای جذب این 
مبلغ در موسسات خود داشته باشند. استاندار به 
بررسی مجدد طرح ها توسط کارشناسان بانک 
ادامه داد: صنعت و معدن و  تاکید کرد و  ها 
را  اطالعات الزم  اجرایی  دستگاه های  سایر 
باید در اختیار بانک ها قرار دهند.وی همچنین 
با تشکر از صبر و تحمل تولیدکنندگان ابراز 
امیدواری کرد: امسال تفاهم نامه همکاری بین 
ایران و افغانستان امضا شود تا استان ما نیز نفع 

با بیان این که بخشی از سود  ببرد. پرویزی 
را پرداخت خواهیم کرد،  بانک ها  تسهیالت 
افزود: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان  و معاون اقتصادی استانداری و دستگاه 
های مرتبط توزیع منابع و کمک های فنی و 
اعتباری را برای کشاورزی، صندوق های خرد 

زنان و زیرساخت ها تعیین کنند. 

در حاشیه: 
به بخش کارگری توجه کنید!

رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  کل  مدیر  سنجری 
اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به این که 
اگر این واحدها ورشکسته و یا دارای شرایط 
همت  کمک  برای  دولت  که  نبودند  خاص 
بانک ها علت  باید  تاکید کرد:  نمی گذاشت 
واحد   ۴۸ چرا  کنند،  بررسی  را  ورشکستگی 
انصراف بدهند، ۷5 واحد مراجعه نکنند یا 1۳5 
واحد رد بشوند؟! وی افزود: اگر با این روند پیش 

برویم امسال هم زیاد پیشرفت نخواهیم کرد.
سنجری با اعتراض به دستورالعمل جدید که 
صرفا برای واحدهای صنعتی و معدنی صادر 
های  طرح  امسال  کرد:  عنوان  است  شده 
کشاورزی یا تعاونی هایی که از جهاد کشاورزی 
و میراث فرهنگی مجوز گرفته اند نمی توانند از 
تسهیالت استفاده کنند! وی با اشاره به معوقات 
بانکی واحدها و چک های برگشتی عنوان کرد: 
تولید کننده مجبور است ابتدا آنان را بپردازد و 
مبلغی برای پرداخت حقوق عقب مانده کارگر 

باقی نمی ماند. به این بخش توجه کنید

تاکنون هشت پروژه بین المللی در خراسان جنوبی اجرا شده است

اولین رادیوتراپی در استان ؛ تمام هزینه ها رایگان است
دیگر نیازی به اعزام بیماران سرطانی به استانهای دیگر نیست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد:
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مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی: چرا 48 واحد انصراف بدهند، 75 واحد مراجعه نکنند یا 135 واحد رد بشوند؟
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امام صادق عليه  السالم می فرمایند :
الَمسجوُن َمن َسَجَنتُه ُدنياُه َعن آِخَرتِِه

زندانی ]واقعی[ كسی است كه دنيایش او را از آخرتش بازداشته باشد.
)الكافي : ج2، ص455، ح9(

مرحوم هاشمی بود که روحانی را
 برای ادامه برجام متقاعد کرد

غالمعلی رجایی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه 
آرمان كه به روزنامه خانواده هاشمی معروف است، 
گفته است: » مخالفت های گسترده سبب خستگی 
آقای روحانی شده بود، به شكلی كه ایشان قصد 
با این وجود آیت ا...  ادامه مسير برجام را نداشتند. 
هاشمی مانع این كار شدند و به آقای روحانی عنوان 
با  و  كنيد  را طی  رو  پيش  مسير  قدرت  با  كردند 
اختيارات بيشتری كه كسب می كنيد مساله برجام 
را به نتيجه برسانيد. در نتيجه آیت ا... هاشمی اجازه 
نداد برجام متوقف شود. آیت ا... هاشمی در گذشته 
به صورت مكرر بر این نكته تاكيد داشتند كه تيم 
اطالع رسانی آقای روحانی عملكرد ضعيفی دارد و 

قادر نيست از ایشان دفاع كند.

ابطحی: دست بوسی و پابوسی
 مشکلی از مردم حل نمی کند

دست بوسی  به  واكنش  در  ابطحی  محمدعلی 
نوشت:  خود  تلگرامی  كانال  در  آشنا  حسام الدین 
دست بوسی پر سروصدای دوستم آقای آشنا از آیت 
ا... جنتی البته یک امر شخصی است و جزو حقوق 
فردی، ممكن است خوش مان بياید یا نياید ولی هر 
فردی در این امور حق دارد تصميم خودش را بگيرد. 
اما توضيح بعدی ایشان كه تلویحا نوشته اند به خاطر 
حل مشكالت مردم دست بوسيده اند، قابل نقد است. 
تجربه نشان داده دست بوسی و پابوسی مشكلی از 

مردم حل نمی كند.

توضیح »حسام الدین آشنا« درباره 
تصویر دست بوسی آیت ا... جنتی

حسام الدین آشنا در كانال تلگرامی خود درباره تصویر 
منتشر شده از وی كه در حال بوسيدن دست آیت ا... 
رئيس  مشاور  كرد.  ارائه  توضيحی  است،  جنتی 
ا...  آیت  بوسی  دست  تصویر  توضيح  در  جمهور 
جنتی در كانال تلگرامی خود نقل قولی از اظهارات 
حسن روحانی در ایام انتخابات در تبریز را نقل كرده 
و آورده است؛ ما همه می توانيم با وحدت و اتحاد 
و  از رهبر عزیز  با كمک  آرامش،  و  و همبستگی 
فرهيخته ای كه من حاضرم برای برخی امور ده 
ها بار دست ایشان را ببوسم، مشكالت را حل كنيم.

حسینی: دولت با تفنگ مانع 
پیشرفت بخش خصوصی نیست

سپاه  گفت:  مردمی  جبهه  مركزی  شورای  عضو 
را  آن  نباید  است،  كشور  امنيت  حافظ  پاسداران 
دانست.  خصوصی  بخش  و  كشور  توسعه  مانع 
می بينيم  ناباوری  كمال  در  كرد:  تأكيد  حسينی 
سپاه پاسداران كه حافظ امنيت و تماميت ارضی و 
عزت ایران اسالمی است به دولت باتفنگ تشبيه 
و  توسعه كشور  مانع  گویا  كه  نحوی  به  می شود 

فعاليت های بخش خصوصی است.

عطریانفر: آقای روحانی پدیده  است

حزب  مركزی  شورای  عضو  عطریانفر  محمد 
كارگزاران سازندگی گفت: آقای روحانی پدیده است. 
آقای روحانی به هيچ عنوان عصبانی نمی شود. در 
می  را عصبانی  او  اصطالح  به  رقيب  كه  مواقعی 
كند ضربان قلبش از استاندارد منطقی خودش یک 
شماره هم باال نمی رود، بسيار آرام می تواند پاسخ 
دهد. آقای روحانی خيلی اعصابش بر اثر رفتارهای 
شكننده، شكسته نمی شود. آقای هاشمی عزیز در 
مقابل این رفتارهای خشن رقبای تندرو و بی اخالق 
اصولگرا دچار نوعی دلخوری سنگين می شد لكن 

این جنبه را ما در آقای روحانی ندیدیم.

تشکر کارشناس »من و تو«
 از سپاه و سردار سلیمانی

با  تو  و  من  شبكه  كارشناس  محمدعلی،  نجاح 
اشاره به شكست داعش در عراق گفت: »جا دارد 
از جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک عراقی 
تشكر كنم به خصوص از سپاه پاسداران انقالب 
سردار  مشاورش  و  سليمانی  سردار  و  اسالمی 
عراقی  نگار  روزنامه  این  شد.«  شهيد  كه  تقوی 
تاكيد كرد: »اگر ایران نمی بود ما نمی توانستيم 

داعش را در عراق سرنگون كنيم.«

الریجانی: امیدوارم از وجود آقای 
قالیباف به خوبی در نظام استفاده شود

مجموعه  افتتاحيه  مراسم  در  الریجانی  علی 
ما  كرد:  اظهار  تهران  كتاب  باغ  فرهنگی 
اميدواریم آقای قاليباف هميشه سرزنده و فعال 
جمهوری  نظام  در  ایشان  وجود  از  و  كند  كار 
اسالمی ایران به خوبی استفاده شود. ایشان در 
زیادی  زحمات  و  كرده  كار  خوب  مقدس  دفاع 
بخش های  در  مقدس  دفاع  از  بعد  و  كشيده 
با  و  بهنگام  سنجيده،  تالش های  مختلف 
كارهای  در  و  داشت  خالق  مدیریتی  رویه 
از  رفت؛  پيش  خوبی  به  هم  تهران  در  شهری 
افتتاح  در  هم  من  بعضا  كه  اتوبان هایی  جمله 
كارهای  در  همچنين  ایشان  داشتم.  حضور  آن 
برخوردار  خالقی  ذهن  از  هنری  و  فرهنگی 
تهران  شهرداری  مجموعه  و  ایشان  برای  بود. 
مدیریت  خوشبختانه  و  می كنيم  توفيق  آرزوی 
خوبی  همبستگی  از  دوران  این  در  شهرداری 
برخوردار بود و نتيجه تالش ها نيز دیده می شود.

محمد هاشمی: جنگی نبوده که آتش بس الزم باشد

كه  ام  عقيده  این  بر  گفت:  هاشمی  محمد 
استفاده از لفظ آتش بس نه در شان ملت ایران 
داخل  در  است  هم  آتشی  اگر  نظام.  نه  است 
مكر  خداوند  به  توكل  و  اتحاد  با  باید  نيست. 
آنها را نقش بر آب كنيم. جنگی در داخل نداریم 
كه بخواهيم آتش بس دهيم. تنها یک انتخاباتی در آرامش برگزار و 

دوران همكاری برای رفع مشكالت آغاز شده است.

بگومگوهای غیرضروری مسئوالن ظلم به انقالب است

بگومگوهای  گفت:  مهندسين  جامعه  كل  دبير 
و همه  است  انقالب  و  نظام  به  غيرضروری ظلم 
كنند.  استفاده  ظرفيت ها  همه  از  باید   نيروها 
باهنر با بيان این كه االن مهم ترین نياز كشور وحدت 
برای ساختن ایران اسالمی است، تأكيد كرد:  همه 
نيروهای انقالبی باید اختالفات را كنار بگذارند تا بتوانيم در برابر توطئه های 

منطقه از كشور دفاع كنيم.

الریجانی دستور ارتقای امنیت مجلس را ابالغ کرد

ولی ا... نانواكناری در توضيح آخرین اقدامات مجلس 
برای ارتقای امنيت مجلس بعد از حادثه تروریستی 
به  مجلس  رئيس  تروریستی،  حادثه  از  بعد  گفت: 
كميسيون امنيت ملی ماموریت تهيه گزارشی برای 
راهكارهای ارتقای امنيت داخلی را داد. در همين راستا 
نيز كميسيون جلساتی با حضور مسئوالن در رده های امنيتی سپاه، ناجا و 
وزارت اطالعات برگزار و جمع بندی نظرات آنها را به رئيس مجلس ارائه كرد.

رئيس  مشاور  پور  حقيقت  منصور 
مجلس  پيشين  نماینده  و  مجلس 
از  گذشته  روزهای  در  نوشت: 
اصولگرا  سياسی  فعال  یک  سمت 
در  و  شد  عنوان  بس  آتش  مسئله 
پی آن یكی از فعالين جناح مقابل 
بحث گفتگوی ملی را پيش كشيد. 
اكنون سوال این است مگر در كشور 
جنگ است كه بخواهد آتش بس 
كشور  در  كسی  چه  را  آتش  شود. 
بخواهد  االن  كه  انداخته  راه  به 
بس  آتش  مسئله  بيان  شود؟  بس 
و در پی آن مطرح شدن گفتگوی 
هستند.  غلط  مباحثی  اساسا  ملی 
منطقی  اصال  این موضوعات  بيان 
كشور  در  مگر  نيست.  حق  به  و 
حاال  كه  بودیم  كرده  سنگربندی 
توصيه  دوستان  شود؟  بس  آتش 

بازی  قاعده  است  این  به شما  من 
را رعایت كنيد و تندروی ها را كنار 
بگذارید اگر تندروها در هر سمتی كه 
دارند سرميز خود بنشينند و به جای 

شلوغ بازی در جامعه به وظایف خود 
عمل كنند، جامعه در همين مسير 
به  اعتدالی خود جلو می رود. مردم 
جریان اعتدال رای دادند پس نباید 

با چنين بحث هایی سد راه دولت 
جدید شویم. اما باز هم انتقادات بهتر 
است با پيشنهاد همراه باشد؛ برای 
مثال اگر متصور هستيم نظام بانكی، 

پولی، توليد مسكن و ... دچار مشكل 
است ابتدا انتقاد كرده و سپس راهكار 
بدهيم برای بهتر شدن. نباید یک 

طرفه به قاضی رفت!

تندروها پشت میز خود بنشینند،نه جنگی هست نه آتش بس!
منصور حقیقت پور، مشاور رئیس مجلس :

فروشـی یـا معاوضـه 
با 5 سند مجزا و ششدانگ دارای کلیه   ملک تجاری پنج طبقه 
امتیازات مستقل واقع در بهترین نقطه بیرجند بلوار معلم، حاشیه 
خیابان فردوسی در پنج سقف: )زیرزمین تجاری - همکف مغازه 

تجاری - سه طبقه واحد تجاری باالی مغازه( با زیر بنای293 متر
09151613680 
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 www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.
اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب 

مورد به مجازات های تعیین شده 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526 محکوم می شوند.

قابل توجه همشهریان محترم
آقای دکتر سید یوسف اصغری )متخصص اطفال(

هر روز بعدازظهر )به جز ایام تعطیل( در دارالشفاء
 امام حسین )ع( حضور خواهند داشت.

شماره های تماس )درمانگاه دارالشفاء(   32234713-14

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار96 

از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 تیرماه 
1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  
1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی

 حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار 
و  قضائيه  قوه  مسئوالن  و  رئيس 
رؤسای كل دادگستری های سراسر 
و  صالحيت ها  به  اشاره  با  كشور، 

جایگاه قانونی بسيار باال و ویژه این 
مدیریت  در  آن  تأثيرگذاری  و  قوه 
در همه  تحولی  نگاه  كالن كشور، 
عرصه های قوه قضائيه را ضروری 

برشمردند و گفتند: قوه قضائيه باید 
جامعه  در  عمومی  حقوق  پرچمدار 
الزم  كه  ای  زمينه  هر  در  و  شود 
دفاع،  قدرت  با  مردم  از حقوق  بود، 

و با متخلفان و قانون شكنان مقابله 
كند. ایشان، »تشویق قضات عادل و 
درستكار« را مكمل »تنبيه و برخورد 
به  خطاب  و  خواندند  متخلفان«  با 

مسئوالن قضایی خاطرنشان كردند: 
قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف 
و پركاری را كه به شدت خداترس 
بدون مالحظه  و  عالمانه  و  هستند 
قضاوت می كنند، مشهور و به جامعه 
معرفی كنيد.»حقوق آمران به  معروف 
و ناهيان از منكر« موضوع دیگری 
بود كه رهبر انقالب اسالمی بر آن 
تأكيد كردند و افزودند: برخی مكرراً 
می گویند بعضی اصول قانون اساسی 
معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل 
هشتم قانون اساسی را كه مربوط به 
امر به معروف و نهی از منكر است، 
جزو اصول قانون اساسی نمی دانند 
و به این امر واجب توجه نمی كنند.

و  بيانی  حمایت  به  اشاره  با  ایشان 
عملی خود از آمران به معروف، این 

كار را وظيفه قوه قضائيه خواندند.

امر به معروف یکی از وظایف قوه قضائیه است
 حضرت آیت ا... خامنه ای ، رهبر معظم انقالب :
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