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* هرم پور

تقریبًا به همان اندازه ای که این روزها در روزنامه 
انتخاب  با  رابطه  در  خبرهایی  کشوری  های 
شهردار پایتخت می خوانیم و شاید بیشتر از آن، 
خبرهای مربوط به انتخاب شهردار بیرجند زبان 
 به زبان می چرخد و دهان به دهان نقل می شود.

»شهر«  برای  داشتنش  که  شهری  در  البته  و 
پای  به  که  شهروندانی  از  و  غنیمت  »داران« 
شهریت این شهر ُغصه ها خورده اند و ِقصه ها 
شنیده اند؛ قدم زدن در بازار داغ شایعات و از دکان 
هر صاحب خبری، خبری َدشت کردن، قوز باالی 
قوز همه ی مشکالت است. در این وانفسای بازار 
داغ شایعات برای انتخاب استاندار و زمزمه های 
به حقیقت پیوسته ی استعفای امام جمعه محترم، 
انتخاب شهردار البته که مهم است، اما نه مهم تر 
از تشکیل خود شورا. این وسط من دوست دارم 
عقربه »ساحت سنج« رسانه ای را روی شورای 
 شهر جدید قفل کنم و... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 اشتغال زایی کارگاه های آموزش فنی  وحرفه ای صفحه 8

می
سال

س: ا
عک

 نمایش قابلیت ها ی 
استان در اتاق 
بازرگانی ایران

حسینی- به دنبال برپایی میزهای معرفی و توانمندی های استان ها در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میز 
معرفی اتاق بیرجند در یک مرداد ماه 96 درمحل اتاق ایران برپا شد. گفتنی است این میز همزمان با نشست ماهیانه هیئت نمایندگان 
اتاق ایران و اجالس ماهانه رؤسای اتاق ها با هدف معرفی پتانسیل ها و توانمندی های استان، صنایع دستی، ...   )مشروح  در صفحه 4 

جناب آقای مهندس محمـدی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت  

ریاست بانک کشاورزی اسدیه
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از همکاری خالصانه و زحمات بی شائبه

 جناب آقای مهندس حسین پور که موجبات حمایت از مردم شهرستان درمیان 
در عرصه کشاورزي را فراهم نمودند، تشکر و قدرداني می نماییم.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان 

میرزا محمد علی نوری گیو
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و 
 تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 9۶/5/2 ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد. 

خانواده های: اردشیری ، فروتن و سایر بستگان 

قیمت متراژنام محصول

95.000 ریال1 الی 500دیوار پوش سفید ساده 

90.000 ریال500 الی 1000دیوار پوش سفید ساده 

۸۶.000 ریال1000 و باالتر دیوار پوش سفید ساده 

140.000 ریال1 الی 500دیوار پوش روکش دار لمینتی 

130.000 ریال500 و باالتر دیوار پوش روکش دار لمینتی 

130.000 ریال500 يلا 1دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

120.000 ریال500 و باالتر دیوار پوش هات استمپ )چاپی(

سیمین پالست ایرانیان 
شرکت سیمین پالست ایرانیان اولین و تنها تولید کننده دیوار پوش pvc  درخراسان جنوبی
مفتخر است محصوالت تولیدی خود را در نمایشگاه با تخفیف ویژه به شما عزیزان ارائه نماید.

وعده دیدار: 2 الی ۶ مرداد ماه 139۶ 
نمایشگاه بین المللی بیرجند، سالن B، غرفه 30

تولیدات در حال حاضر شامل دیوار پوش با قالب 8 میل در 3 طرح V  لبه گرد، V لبه تخت 
و 25 سانتی بدون درز می باشد.

آدرس کارخانه:  بیرجند، شهرک صنعتی ، نبش مبتکران 1
آدرس دفتر فروش: بیرجند، ضلع شرقی میدان جانبازان 

تلفن تماس:  05۶32444۸23- 5- 05۶32255571
Telegram Channel:@siminplast    09157200411 -09151۸24۸07  :تلفن همراه

فراخوان شركت لیست قیمت محصوالت ویژه نمایشگاه 
در طرح انتخاب و معرفي 

 مستمري بگیران
 نمونه سازمان تامین 

اجتماعي خراسان جنوبي
شرح در صفحه آخر 

خانواده های محترم مقرنسی ، جباری و سروری

خوشا آنان که با عزت ز گیتی       بساط عمر برچیدند و رفتند

خبر درگذشت شادروان ابوالقاسم مقرنسی
 ما را بسیار متاثر نمود. برای آن مرحوم غفران الهی

 و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

دکتر هاتف و بانو

هتل مقدم با كلیه امکانات برای ادارات، خوابگاه ها و ...
 فروش یا اجاره داده می شود.   32222827 - 32223837

تغییــر آدرس
 آدرس مطب دندانپزشکي دكتر سعید غالمي به آدرس جدید 

واقع در خیابان معلم نبش معلم ٥4 - طبقه اول انتقال یافت.  
شماره تماس: 0٥6-32448٥32

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی 
)مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1396.1832(  نوبت اول

جناب آقای دکتر کاظم قائمی
عضو محترم هیئت مدیره موسسه میالد 3 بیرجند

جناب آقای دکتر بهرام گرمرودی نژاد  رستمی  مدیر عامل محترم موسسه
سرکار خانم دکتر فرزانه سیف الدین 
 متخصص محترم زنان و زایمان بیمارستان

و کلیه منتخبین هفتمین دوره نظام پزشکی بیرجند
انتخاب شما را در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان بیرجند تبریک عرض نموده 

از خداوند منان توفیقات روزافزون شما را خواستاریم.

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( ) میالد 3 بیرجند(  
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دریافت وام ازدواج راحت تر شد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل جدید خود به بانک ها تاکید کرده که شرایط الزم برای تسهیل پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را فراهم کرده و به ویژه 
برای دریافت ضامن سخت  گیری خاصی نداشته باشند، به گونه ای که تنها دریافت یک ضامن معتبر کافی خواهد بود.متقاضیان باید بعد از تعیین شعبه حداکثر بعد از ۱۲ روز کاری به شعب مراجعه 
و حداکثر بعد از یک ماه برای تکمیل مدارک خود اقدام کنند.اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج ۱0 میلیون تومانی ازدیروز در ۱۱ بانک آغاز شد پرداخت این تسهیالت تا آخر شهریور ادامه دارد.

سرمقاله

جوابیه شرکت آب و فاضالب
 خراسان جنوبی

با عنایت به مطلب مندرج در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی،نتیجه موضوع پس از بررسی صورت گرفته 
به شرح ذیل اعالم می گردد.ضمن تشکر از حسن 
نیت و دقت نظر شهروند و هم استانی محترم که 
آگاهی  و  فرهنگ  به سطح  ها  برداشت  این  قطعا 
مردم شریف استان برمیگردد به اتحضار می رساند 
و  شبکه  از  آب  هدررفت  شده  اشاره  که  همانطور 
این  باالی  به عمر  فرسوده که  آبرسانی  تاسیسات 
تاسیسات در بعضی از شهرهای استان مربوط می 
شود از دغدغه ها و اولویت های اجرایی شرکت آب 
و فاضالب می باشد که هر ساله علیرغم کمبودهای 
موجود که بیشتر جنبه ی اعتباری داشته با تعریف 
پروژه های اثربخش از قبیل اصالح،نوسازی شبکه و 
انشعابات و همچنین استفاده از تکنولوژی های جدید 
از قبیل نصب سیستم های آنالین فشار،نشت یابی 
شبکه و انشعابات جهت شناسایی نشت های نامرئی 
توانسته است علیرغم باالرفتن عمر تاسیسات میزان 
نشت را مهار نماید و با ایجاد روند کاهش به میزان 
۱.5درصد در هدررفت فیزیکی نسبت به سال قبل و 
کاهش هدررفت ناشی از نشتی در شبکه به میزان ۲۲ 
درصد برساند که امیدواریم با حمایت و توجه مسئولین 
محترم شهرستانی،استانی و ملی و مشارکت مشترکین 
محترم در تامین اعتبار الزم بتوانیم در سال جاری نیز 
با اقدامات پیش بینی شده این روند کاهشی را شاهد 
باشیم.الزم به ذکر است شرکت آب و فاضالب شهری 
استان دارای بالغ بر ۲600 شبکه اصلی و فرعی آب و 
۱86هزار انشعاب آب با طول متوسط هر کدام ۱۱ متر 
می باشد و بالغ بر 600کیلومتر از شبکه های توزیع 

آب،عمری باالی 30 سال دارند.

کسانی که دریافت دسته چک 
برایشان ممنوع شد

میزان- بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط جدید 
که  کرده  اعالم  را  متقاضیان  به  دسته چک  ارائه 
مشتری  به  چک  دسته  تحویل  آن،  اساس  بر 
دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا 
مشموالن موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع 
اعالم شده است.این درحالی است که تحویل دسته 
چک جدید منوط به بازگشت حداقل 8، 0 درصد از 
برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر 

شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.

راه و چاه ؟

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱( حداقل برای یک ماه اخیر، روی 

صفحه راداِر سنجش عملکردها به این نتیجه برسم 
که بازخورد همه ی جلسات آشکار و پنهان  شورای 
جدید، دهها رهاورد آسیب شناسانه از وضعیت شهر 
و صدها راهکار و پیشنهاد  برای عملکرد آینده و 
رفع مشکالت شهر بوده است؛ نه چند اسم و رزومه 
برای تصدی صندلی  مدیریتی  پیشنهاد  نهایتاً   و 
شهردار! و البته افسوس که این فقط دوست داشتن 
است و برای این دوست داشتن ها چه کسی ارزشی 
بیشتر از آرزوهای برباد رفته ی یک شهرونِد رأی 
نهم  و  بیست  جمعه  روز  در  صندوق  به  انداخته 
اردیبهشت سنه 96  قائل است؟ هیچکس! با خودم 
فکر می کنم پس اگر چنین است چرا از من رأی 
خواستند؟ چرا از من برای انتخاب، طلب حضور در 
پای صندوق رأی کردند؟ پس نظرات من، خواسته 
های من و پیشنهادات و انتقاداتم کجا باید برود؟ 
 چه کسی باید آنها را بشنود؟ چگونه به واسطه ی
به  من  است  قرار  که  اجرایی شود؟ شورایی  شورا 
عنوان یک شهروند رأی داده در آن حاضر نباشم؟ 
یا رسانه ها به عنوان معتمدین من در آن نباشند؟ 
یا همه چیزش محرمانه باشد؟ و انتهای برد مفید 
حق من،  نظرات من و احیاناً فریاد نارضایتی من، 
تا درب ورودی شورا محفوظ باشد و بعد از آن نه؟ 
خب! چنین شورایی که من نباشم و رسانه نباشد، 
چه بسا در آن تقوا هم نباشد ولی ریا باشد! شفافیت 
عملکرد نباشد ولی رانت باشد! خدمت نباشد ولی 
خیانت باشد! راه درست نباشد ولی راه نادرست باشد! 
صداقت نباشد ولی دروغ باشد! و احیاناً داخل شورا 
یک چیز باشد و بیرونش چیز دیگری باشد! پس 
حکم اول؛ دوستان منتخب شورای جدید بدانند که 
از همین اول باید رویه، رویه شفافیت، یکرنگی و 
صداقت با شهروندان باشد نه چیز دیگر. کاش از 30 
اردیبهشت 96 تا امروز، حداقل هر ماه یک مجرای 
ارتباطی با مردم، با همین رأی دهندگان بی ادعا 
بیشتر  هایتان  با چهره  فرمودید، کمی  می  برقرار 
آشنا می شدیم، کمی با چهره هایمان بیشتر آشنا 
می شدید! حکم دوم؛ شهرداری، پیشانی عملکرد و 
تصمیم شوراست و شاید یکی از مهم ترین نهادهایی 
که رضایت و عدم رضایت مردم از نظام، به شدت 
این  بیرجند  است. شهرداری  آن  عملکرد  از  متأثر 
روزها با مشکالت بسیار مهم و عدیده ای روبروست 
و بدون تعارف در این چند ساله علیرغم همه ی  
زحمات و تال شها اما ادعاها بر عملکردها غلبه کرده 
و متأسفانه اعضای شورا و مردم هم بدون مطالبه و 
در سکوتی محجوبانه و مظلومانه آن را پذیرفتند و 
تحمل کردند و رنج کشیدند و هیچ نگفتند! جای 
تعجب! نتیجه اش چه شد؟ نارضایتی های جسته 
و گریخته  در داخل مجموعه شهرداری، میلیارد ها 
تومان بدهی، دهها میلیون معوقات پرداخت نشده 
کارگران و البته مشتی پروژه های نیمه تمام و گاهی 
غیراصولی، و درکنار آن،  بی توجهی به نهاده های 
فرهنگی و اجتماعی شهری دینی و ارزشی چون 
ی  واسطه  به  شهر  شورای  سوم؛  حکم  بیرجند. 
مردمی بودن می باید شهرداری قوی، پاک، مردمی، 
متخصص و جهادی و آشنا به مشکالت و نیازمندی 
ها انتخاب کند. من این روزها خبرهایی از برخی 
برای  جدید  شورای  اعضای  برخی  روی   فشارها 
انتخاب های سیاسی می شنوم که به هیچ عنوان 
به مصلحت مردم و خود اعضای شورا نیست، اصاًل 
زیبنده ی شهر ما هم نیست. حکم چهارم؛ اینبار 
رسانه ها بر خالف دوره قبل که بنا به مصلحت 
هایی در برابر برخی عملکردها سکوت پیشه کردند و 
گاهی منفعالنه فقط به ارائه گزارش و خبر پرداختند 
و آنها هم در میان رپورتاژ آگهی های حضرات معظم 
که رگ خواب رسانه های محلی را خوب تشخیص 
داده اند گم شد، در راستای دفاع از حریم شهروندان 
و  حرمت شورا سکوت نخواهند کرد. دوران کناری 
نشستن و شاهد صرف بودن  بر حیف و میل رأی 
مردم گذشته است. لطفاً هم خود مردم بیشتر به 
شهر  شورای  محترم  اعضای  هم  و  باشند  هوش 
جدید، با شفافیت بیشتر و عملکرد مناسب تر و دوری 
از حواشی که کم کم بویی از آن به میان می آید به 
ساحت رأی مردم در شورا احترام بگذارند. حکم پنجم؛ 
ما برای زیر سؤال بردن عملکرد ها قلم نمی زنیم، 
دلمان برای شهری می سوزد که هیچکس دلش 
برایش نمی سوزد، گاهی حتی خود مردم، گاهی 
حتی منتخبین مردم! برای این باید چاره ای اندیشید.

    )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930494383۱ ارسال فرمایید(         

ابطحی: کابینه فراجناحی پُز بی جایی است

جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  ابطحی  علی  محمد 
نوشت:  خود  تلگرامی  کانال  در  اصالحات  دولت 
کابینه  است.  جایی  بی  پًُز  چه  جناحی  فرا  کابینه 
ای خدمتگزاراست که طعم تفکر اکثریت را داشته 
مخالفان  اختیار  در  قدرت  اصلی  بخش  باشد. 
روحانی هست. کاش علیرغم همه خبرها، روز معرفی کابینه نام وزرای زن 

و مردی را بشنویم که هرکدام دکتر روحانی کوچکی باشند.

برای یک بازیگر متخلف نباید بازی به هم بخورد

کمیسیون  سخنگوی  نقوی حسینی  سیدحسین 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برای 
یک بازیگر متخلف نباید بازی به هم بخورد بلکه 
باید آن بازیگر متخلف را ادب کرد لذا ما باید از 
مکانیزم های ادب کردن این بازیگر متخلف استفاده 
کنیم و چنان آن را تحت فشار قرار دهیم که آن بازیگر یا رفتارش را 

اصالح کند و یا اینکه از جمع خارج شود. 

اصولگرایان از جنبه های تئوریک دچار خالء شده اند

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر این که رویکرد قالیباف در نامه 
به جوانان اصولگرا معطوف به قدرت و عمل گرایانه 
است، گفت: اصولگرایان امروز از نظر تئوریک دچار 
صادقی  اند.محمود  شده  ایستایی  و  جمود  خالء، 
خصوص  به  حاکمیت  به  بیشتری  وابستگی  اصولگرایان  کرد:  تصریح 

بخش هایی از حاکمیت که خارج از حیطه نقد و انتقاد قرار گرفته، دارند.

با  رئیس کمیته تعامل و گفت وگو 
دولت فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس گفت: رئیس جمهور عنوان 
اعضای  انتخاب  برای  که  کرد 
کابینه از سوی هیچ جناحی تحت 
فشار نیستم و آزادانه اعضای کابینه 
را انتخاب کرده و می کنم.حمیدرضا 
دیدار  این  در  گفت:  بابایی  حاجی 
مطرح  را  مطالبی  کمیته  اعضای 
کردند که از مهمترین آنها این بود 
که فراکسیون نمایندگان والیی به 
دنبال سهم خواهی از دولت نیست 
بلکه سهمیه ای را که دنبال می کند 
سهمیه ای است که ملت می خواهد 
و آن هم وجود یک دولت کارآمد 
افزود:  است.وی  حاشیه  بدون  و 
که  کردند  عنوان  کمیته  اعضای 
و  فرهنگی  اقتصادی،  محور  در 3 
مشکالتی  دچار  کشور  اجتماعی 

موضوع  اقتصادی  حوزه  در  است. 
اقتصادی،  رکود  اشتغال،  بانک ها 
را   ... و  یارانه ها  موضوع  قاچاق، 
کمیته  اعضای  افزود:  داریم.وی 

وزیر  دنبال  به  ما  که  کردند  تاکید 
کارآمد هستیم که بتواند مشکالت 
را حل کند و دچار حاشیه و مسائل 
نباشد.حاجی بابایی  گوناگون 
بر  جمهور  رئیس  کرد:  خاطرنشان 

این نکته تاکید کرد که وزرا حتمًا 
و  کلی  سیاست های  مجری  باید 
برنامه ها باشندو گفت که در دولت 
بزرگ  مشکالت  از  یکی  دوازدهم 

بانک ها  دولت موضوع  پیش روی 
و موسسات پولی است که در این 
بسیار  جمهور  رئیس  آقای  رابطه 
دولت  حتماً  باید  که  بود  گله مند 

دوازدهم به این موضوع بپردازد.

روحانی: برای انتخاب وزرا از هیچ جناحی تحت فشار نیستم؛ 
تاکید اعضای کمیته بر حضور وزرای کارآمد در دولت آینده

فائزه هاشمی با طرح این سوال که 
اشکالی  مگر »سهم خواهی« چه 
احزاب  وقتی  دارد؟،گفت:باالخره 
می دهند  انجام  را  فعالیتی  هم  با 

انتخابات را برنده می شوند، بعد  و 
و  سمت ها  تقسیم  برای  باید  هم 
کنند  گفت و گو  هم  با  کرسی ها 
باشند. شریک  نیز  منافع  در  و 
متأسفانه ما بعد از انقالب ادبیاتی 

دنبال  گوییم  می  کردیم؛  رایج  را 
خدمت  دنبال  ما  نیستیم؛  قدرت 
می خواهیم  الفاظ  این  با  هستیم. 
به  که  را  طلبی«خودمان  »قدرت 

نظر من بد نیست منفی ارائه دهیم 
این  مثبت  بخش  ما  بگوییم  و 
قضیه را دنبال می کنیم. »حزب« 
»قدرت«  و  »قدرت«  بدون 
یعنی  نمی شود.  »حزب«  بدون 

تالش  انتخابات  در  می آیند  افراد 
دیگران  به  را  قدرت  تا  می کنند 
چیز  خواهی  سهم  اینکه  بدهند؟ 
است  ادبیاتی  از همان  است  بدی 
و  کردیم  تابو  نادرستی  به  ما  که 
به  مذموم  کلمه  یک  به عنوان 
کاماًل  خواهی  می بریم.سهم  کار 
درست است و ما باید بدون تعارف 
خجالت  بدون  و  رودربایستی  و 
کسی  هر  باشیم.  سهم مان  دنبال 
انتخابات زحمت کشیده است،  در 
سهم  هم  قدرت  در  باید  االن 
آقای  معتقدم  من  و  باشد  داشته 
روحانی باید این کار را انجام دهد. 
پشتوانه ای  روحانی  آقای  باالخره 
داشته که بخشی از آن حزب خود، 
اصالح طلبان،  از  دیگر  بخش های 
زنان، جوانان، اقلیت ها و گروه های 

مختلف و... بودند.

مذاکره پیرامون برجام از جمله جر نی های آمریکاست

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس 
سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی 
از  موضوع  این  افزود:  برجام،  پیرامون  مذاکره  بر 
جمله جر زنی های آمریکا است که می توان آن را 
حرکتی غیرمنطقی خواند.بروجردی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به 

هیچ وجه زیر بار چنین پیشنهاد غیر منطقی نخواهد رفت.

می ترسم در انتخابات 1400 یک »حراف« رای بیاورد

محمدرضا باهنر با نقد فضای حاکم بر مناظره های 
انتخاباتی، گفت: شما اگر نظرسنجی ها را ببینید،  در 
دوره های مختلف یک ماه مانده بود به انتخابات، 
یک باره خیز گرفتند و باال آمدند. به نظر من این 
راه باید اصالح شود وگرنه تصور کنید برای دو یا 
سه دوره بعد اگر از فیلتر شورای نگهبان یک فردی که »حراف«است، 

بتواند عبور کند، به راحتی رئیس جمهور می شود!

حبیبی:  روحانی باید رئیس جمهور همه مردم باشد

اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی  محمدنبی 
است  درست  این حزب گفت:  دبیران  نشست  در 
اکثریت رأی دهندگان به یک نفر در انتخابات رأی 
دادند اما این دلیل نمی شود رئیس جمهور اندیشه 
و فکری که به او رأی نداده یا کسانی که واجد 
شرایط رأی دادن بودند اما به هر دلیلی پای صندوق رأی نیامدند را نادیده 

بگیرد؛ آقای روحانی باید رئیس جمهور همه مردم باشد.

سهم خواهی از روحانی اشکالی ندارد
فائزه هاشمی :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ) نوبت دوم(
 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص(

 به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت به دلیل نرسیدن سهام شرکت کنندگان به حد نصاب 
قانونی در نوبت اول شنبه 96/5/14 ساعت 11 الی 13 در محل ساختمان کسب و کار شهرک برگزار 

می گردد. 
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرس قانونی )حسابرس( - طرح و تصویب 

صورت های مالی سال 1395- تعیین شرکت حسابرسی برای سال 1396

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند 
آگهی انحالل کانون انجمن های  صنفی کارفرمایی حرف استان خراسان جنوبی 

در اجرای تبصره 3 ماده 10 و بند یک ماده 17 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات 
و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حرف 

استان خراسان جنوبی منحل و ثبت آن به شماره 200-12-7/2 لغو می گردد. 
بدیهی است از تاریخ 95/6/7 ) شش ماه پس از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره( به استناد بند 2 ماده 
35 اساسنامه کانون، اختیارات مسئوالن آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده ، حق ادامه فعالیت از 

اعضای هیئت مدیره سلب می گردد. 
محمد سنجری   -  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند

  به اطالع  سهامداران  شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند دارای شماره ثبت 2971 
و شناسه ملی 109801814760  می رساند:  به دلیل نرسیدن تعداد سهام سهامداران 
 به حد نصاب قانونی در نوبت اول، مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( در تاریخ شنبه
 96/5/14 ساعت 13 الی 14 در محل ساختمان کسب و کار شهرک برگزار می گردد. 
دستور جلسه: بررسی و تصویب اساسنامه جدید ابالغ شده از شرکت شهرک های 

صنعتی  ایران 
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند 

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 مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960340 محکوم علیه آقای حمید رضا زنگویی فرزند حسین محکوم است به پرداخت 

مبلغ 342000000ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد عظیمی و پرداخت مبلغ 17100000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 2304 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه محکوم علیه 
که حسب نظریه کارشناسی به صورت آپارتمان و به مساحت 94/29 متر مربع که عرصه ملک وقفی می باشد و آپارتمان در طبقه دوم روی 
پیلوت قرار دارد و همچنین کل آپارتمان فوق 2 واحد در دو طبقه که هر طبقه یک واحد می باشد و کف آپارتمان فوق به صورت سرامیک 
و دارای یک امتیاز گاز و برق و آب می باشد ارزش آپارتمان فوق به مبلغ 1285770000 ریال می باشد که از طریق مزایده در روز یکشنبه 
تاریخ 96/05/15 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960393 محکوم علیه آقای سید هادی قالیبافان و خانم کبری عباسی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 3098033002 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له سید محمد سیادت و پرداخت مبلغ 136000000ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با تعرفه اموال از ناحیه شخص ثالث 1- پالک ثبتی به شماره 420 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند متعلق 
به خانم حلیمه محمدی فرزند حسین به میزان چهار سهم و نیم سهم مشاع از بیست سهم از پالک فوق که حسب نظریه کارشناسی پالک 
فوق واقع در بلوار شهدای عبادی ضلع شمالی پست 132 کیلو وات با کاربری مزروعی با مساحت عرصه مشاعی 1348/85 متر مربع ) کل 
مساحت ششدانگ پالک فوق و 20 سهم معادل 5994/90 مترمربع از قرار هر متر مربع 1750000 ریال جمعا به مبلغ 2360487500ریال 
کارشناسی شده است. 2- پالک ثبتی به شماره 433 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث خانم زهرا حیرت مفرد به 
میزان هفت سهم و چهارده صدم سهم مشاع از 25 سهم از 80 سهم و یک چهارم سهم 4 دانگ مشاع از 120 سهم و سه هشتم ششدانگ از 
پالک فوق واقع در ضلع جنوبی میدان کالهدوز با مساحت عرصه مشاعی 334/77 متر مربع ) کل مساحت ششدانگ پالک فوق 120 سهم 
و سه هشتم سهم و معادل 5643/84 مترمربع( از قرار هر متر مربع 1300000 ریال و جمعا به مبلغ 435201000 ریال کارشناسی شده 
است. ضمنا پالک فوق حسب استعالم شهرداری طی نامه شماره 11/96/2390-1396/03/04 اراضی موصوف داخل در محدوده خدمات 
شهری قرار دارد که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 96/5/16 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر  دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

به یک نفر خانم جوان 
دارای گواهینامه خودرو 
جهت کار در شیفت عصر 

خشکشویی نیازمندیم.
32423265

فروش
نیسان کمپرسی مدل 
89 ، دوگانه کارخانه 

فی : توافقی
09157716833

درب اتوماتیک سید 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065  

    علـی آبادی 

دعـوت بـه همکـاری
 

شرکت مهندسین مشاور به منظور تکمیل کادر دفتر فنی و نظارت کارگاهی
 از میان واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

واجدین شرایط می توانند مشخصات و رزومه کاری خود را حداکثر 
 co.Rah.1392@ gmail.com ظرف مدت یک هفته به آدرس ایمیل

یا شماره 09017694148 ارسال نمایند. 

سابقه کاریمدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد رشته راه 

و ترابری
حداقل 5 سال سابقه کار مفید در زمینه 

مطالعات راه و تسلط به نرم افزارهای مربوطه

کارشناسی ارشد رشته صنایع و یا 
کارشناسی ارشد رشته راه و ترابری

حداقل 5 سال سابقه کار مفید در زمینه برنامه ریزی 
 Primavera و MSP و کنترل پروژه با نرم افزارهای

کارشناس ارشد راه و ترابری
یا کارشناس عمران

حداقل 5 سال سابقه کار مفید در زمینه نظارت 
بر کارهای راهسازی 

حداقل 5 سال سابقه کار مفید در زمینه متره و برآورد، کارشناس رشته عمران
رسیدگی به صورت وضعیت ها و تهیه اسناد مناقصه

کارشناس و یا کارشناس ارشد
رشته عمران – نقشه برداری

حداقل 5 سال سابقه کار مفید در زمینه کارهای 
مختلف نقشه برداری

کارشناس ارشد رشته ترافیک
 و حمل و نقل

حداقل 5 سال سابقه کار مفید در زمینه 
مطالعات ترافیکی 

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*2  مرداد 1396* شماره 3839

تسویه بدهی مالیاتی فعاالن اقتصادی با طلبشان از دستگاههای دولتی
صدا و سیما- سرپرست اداره کل امور مالیاتی گفت: فعاالن اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند، می توانند این بدهی را با طلبشان از سایر دستگاههای اجرایی بخش دولتی تسویه 
کنند.پاک گهر گفت: : به دولت اجازه داده شده است تا بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان 
سال 1395 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مذبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بصورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مزار  به  خانواده  با  تفریح  برای  جمعه  آوا  سالم 
تعجب  کمال  در  وقت  اون  بودیم  رفته  رزگ 
دیدیم قلیون پخش میکنن و دختر و پسر واسه 
خیلی  هستند  قلیان  استعمال  حال  در  خودشون 
جایی  ها  تفریگاه  و  کوه  اماکن  همه  که  بده 
... میکنند و واسه خودشون مکان  شده ی عده 
شاه  امیر  بند  هم  تر  پیش  ،هفته  کردن  ایجاد 
کنید  باور  رفتیم  عصرانه  و  چایی  خوردن  برای 
از دود قلیون و حرکات زشت و زننده  نتونستیم 
برخی از جوانان دختر و پسر تحمل کنیم و مجبور 
از پلیس  اینکه بسیار  به ترک کافه شدیم،جالب 
ترس هم دارند و از وسط راه آدم دارند اگر پلیس 
آمد سریع خبر بدن و وسایل رو مخفی می کردند.
انتظامی  و  نظامی  و  انقالبی  نیروهای  حضور  با 
لطفا دوباره امنیت و فضای سالم را برای خودمون 
اوقات  بتونیم در  تا  ایجاد کنید  و همشهریانمون 

فراغت از اینگونه اماکن استفاده کنیم.
935...395
 22 ساعت  گمنام  شهدای  پارک  آبنماهای  چرا 
خاموش می شود در حالی که به علت گرمای هوا 
زیبای  از  این ساعت هنوز می خواهند  مردم در 

آن استفاده کنند
915...784
سالم آوا خطاب به جناب شهردار همانطوری که 
مهر  حسین  امام  بلوار  آخر  ساکنین  مستحضرید 
شهر قشر زحمتکش و ضعیف جامعه هستند که 
با ید توجه بیشتری به این قشر از جامعه شود واز 
آنجایی که حضرتعالی فردی با ایمان وبا اخالص 
هستید استدعا میشود 1. محل فضای سبز وسط 
بلوار امام حسین ع)آخر بلوار( چندین سال است 
های  زباله  تجمع  ومحل  شده  رها  خود  حال  به 
این  مرتبه  چندین  وگویا  گردیده  ساختمانی 
توجهی  شده  گزارش  وقت  مسولین  به  موضوع 
خیابان  از وسط  آب  کانال  پل روی   .2 نگردیده 
و  رفته  فرو  )رض(  خمینی  امام  خیابان  ابتدای 
انجا  در  وآب  گرفته   را  فاضالب  خروج  جلوی 
جمع شده وازنظر بهداشتی برای ساکنین نگران 
رفع  خصوص  در  خواهشمنداست  است  کننده 

مشکالت قشر محروم این محل اقدام فرمایند
915...511
انقالبی  دار  داعیه  که  نهادهایی  اکثر  سالم.چرا 
مبنی  رهبرانقالب  دستور  برخالف  هستند  بودن 
به  استخدام و جذب جوانان عمل می کنند؟  بر 
بازنشستگان   ... ستاد  اکثرکارمندان  مثال  عنوان 
گیرند  می  حقوق  میلیون  چندین  که  هستند   ...
در  آن  از  میبرند.بدتر  تشریف  سرگرمی  برای  و 
رامیزنند.  اول  حرف  بازنشستگان  ...بازهم  دفتر 
شجاعت  است.  موجود  سمتشان  و  افراد  اسم 
دل  کنیدچون  چاپ  کامل  را  پیام  باشیدو  داشته 
من وسایرجوانان استان خون است از بی کفایتی 

برخی نهادها. 
933...244
عدم  در  شهرستانی  و  استانی  مسولین  قصور 
بعنوان  بیرجند  به  ویژه  رسانی  خدمت  و  معرفی 
مرکز استان که بار سایر شهرستانهای استان را به 
دوش میکشد مانعی در راه توسعه و پیشرفت این 
شهر است.وقتی مسولین در معرفی مفاخر بیرجند 
مانند حکیم نزاری و دکتر گنجی و ساخت مقبره 
ای در شان آنها که میتواند قطب فرهنگی استان 
باشد ممانعت میکنند یا باغهای تاریخی شوکت 
آباد.امیرآباد.رحیم آباد.عمارت های باشکوه و ارگ 
های کاله فرنگی و بهارستان را که ظرفیت ثبت 
استان  تاریخی  قطب  میتوانند  و  دارند  جهانی 
و  اند  سپرده  فراموشی  و  ویرانی  به  را  باشند 
ورزشگاه پانزده هزار نفری بیرجند و زمین خالی 
اطرافش که میتواند پیست انواع ورزش ها باشد 
فراموش کرده و  را  استان شود  و قطب ورزشی 
را به  مدام میزبانی مسابقات ورزشی و فرهنگی 
شهرستانهای کوچک استان سپرده یا صنایع مهم 
های  نیروگاه  و  فوالد.چدن.سیمان.شمش  مانند 
متعدد را با بی خیالی و بی توجهی به شهرستانها 
داده و برای مرکز استان هیچ باقی نمیگذارند و 
های  ورودی  به  رسیدگی  و  شهری  مبلمان  در 
با  صیاد  و  آزادی  و  جنگلی  های  پارک  و  شهر 
که  کابین  تله  احداث  با  دره  بند  و  وسعت  آن 
میتوانند قطب گردشگری و تفریحی استان باشد 
کوتاهی میکنند یا رسیدگی به امامزادگان باقریه 
نادیده  را  باشد  استان  مذهبی  قطب  میتواند  که 
بیرجند  به  استان  مرکز  نام  گذاشتن  میگیرند 
عالوه  میبایست  بود.و  نخواهد  بیش  ای  مبالغه 
بر بودجه شهرستان درصدی از بودجه استان نیز 
به این امور تخصیص یابد.در عوض تنها دغدغه 
بعضی دوستان در روزنامه استان شده نبود سطل 
برای  پرستیژی  در فالن کوچه.دیگر چه  آشغال 

شهر باقی میماند؟
ارسالی به تلگرام آوا
جغرافیا  دو  با  نام  یک  خوسف  مطلب  آوا  سالم 

فوق العاده و خواندنی بود. آفرین
915...933
از  مبسوط  گزارش  یه  رو خدا  تو  آوا جان سالم 
نمایشگاه های اتومبیل خیابان توحید تهیه کنید 
افراد عجیبی در روز  ما که عاصی شدیم دیگه. 

آدم می بینه بیکار اینجا واستادن.ممنون

937...947
زعفرانیه)1500  در  موبایل  دهی  آنتن  وضعیت 
از  همچنین  نیست،  مطلوب  ارتش(  واحدی 
به  زعفرانیه  میدان  معبر  تقاضامندیم  مسئولین 
بلوار خلیج فارس مقابل پمپ شعله رو بازگشایی 
بفرمایید تا از تردد خطرآفرین دور برگردان بلوار 

شهید ناصری کاسته شود. ممنونیم.
915...384

برای  تالش  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با 
آبادانی  و  متوازن  توسعه  اقتصادی،  رونق 
آغاز شد و چهار سال گذشته  خراسان جنوبی 
بخشیدن  تحقق  و  تالش  با  توانست  دولت 
نخستین  در  هایش  وعده  از  زیادی  بخش  به 
سفر به این استان گام های موثری برای رفع 

محرومیت ها و پیشرفت اقتصادی بردارد.
کاروان تدبیر و امید سوم دی ماه سال 93 در 
یازدهمین سفرهای استانی به خراسان جنوبی 
که مصادف با یازدهمین سالگرد تاسیس استان 
را  دولتمردان  حمایت  مردم،  با  دیدار  در  بود 
برای رفع محرومیت ها و تالش برای توسعه و 

پیشرفت استان اعالم کرد.
میلیارد   271 جمهوری،  رئیس  سفر  این  در 
مصوب  طرح   21 اجرای  برای  اعتبار  تومان 
خراسان جنوبی اختصاص یافت که در مقایسه 
آن با بودجه عمرانی 170 میلیارد تومانی استان 

در سال 93 رقم چشمگیری بود.
در این ارتباط سرپرست معاونت هماهنگی امور 
از  گفت:  جنوبی،  خراسان  استانداری  عمرانی 

مجموع اعتبار 21 طرح مصوب نخستین سفر 
تاکنون  استان، 91 درصد  به  رئیس جمهوری 
اتمام  به  ها  از طرح  تعدادی  یافت،  اختصاص 
رسید و بخشی نیز در حال اجراست و مصوبه 
در  فرهادی  است.محمد  نمانده  زمین  بر  ای 
پیشرفت  متوسط  ایرنا،  خبرنگار  با  گو  و  گفت 

فیزیکی طرح ها را 74 درصد و اعتبار پرداختی 
ادامه داد:  را 247 میلیارد تومان ذکر کرد.وی 
عالوه براین، رئیس جمهوری در سفر یاد شده 
تعداد  این  از  را وعده داد که  اجرای 15 طرح 
6 طرح با مصوبات سفر مشترک و 9 طرح نیز 

غیر مشترک بود.
وی با بیان اینکه از مجموع 9 وعده یاد شده، 
این  گفت:  است،  نشده  محقق  هنوز  وعده   2
نیز  و  آبخیزداری  عملیات  شامل  ها  وعده 
در  پاشی  مالچ  و  کاری  بوته  عملیات  اجرای 
اعتبار،  ابالغ  پیگیری  به  نیاز  که  است  استان 
مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار از سازمان 

برنامه و بودجه دارد.
وی ادامه داد: احداث بیمارستان 35 تختخوابی 
و  عمومی  دادسرای  ساختمان   ، بشرویه 
بشرویه، مجتمع 17 هکتاری گمرک،  انقالب 
نفری  هزار   15 استادیوم  تکمیل  و  احداث 
بیرجند،  آموزشی  بیمارستان  تکمیل  بیرجند، 
پزشکی  ساختمان  تجهیز  و  تکمیل   ، احداث 
تئاتر  آمفی  سالن  احداث  بیرجند،  قانونی 

سلف  توسعه  و  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سرویس، محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی 
و احداث سازمان مرکزی این دانشگاه، تکمیل 
ساختمان  سرایان،  کشاورزی  آموزشکده 
است.وی  مصوبات  این  جمله  از  سیاهو  سد 
ساختمان  سربیشه،  شهر  فاضالب  تاسیسات 

رفاهی  خدماتی  مجتمع  فردوس،  ندامتگاه 
نهبندان،  گردشگری  کمپ  فردوس،  آبگرم 
بهسازی  بیرجند-زاهدان،  دوم  باند  طرح 

آهن  راه   ، بجستان   - آباد  فیض  اصلی  راه 
ریلی،  به شبکه  اتصال آن  و  بیرجند  زاهدان- 
تامین  برای  روستایی  آبرسانی  پروژه  تکمیل 
آب شرب پنج هزار خانوار روستایی، انتقال آب 
با لوله در طول 600 کیلومتر از اراضی استان 
و ایجاد زیرساخت های اجرای هشت مجتمع 
تولیدات گلخانه ای، آبرسانی به شهر بیرجند و 
تکمیل بیمارستان رازی بیرجند را از دیگر این 

مصوبات ذکر کرد.
در  جمهوری  رئیس  وعده   9 به  اشاره  با  وی 
نخستین سفر به خراسان جنوبی، گفت: اجرای 
عملیات آبخیزداری در استان، اجرای عملیات 
 600 اختصاص  پاشی،  مالچ  و  کاری  بوته 
میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش مازاد 
بر منابع و مصارف بانکهای استان، اختصاص 
بیمارستان  تامین پست سازمانی سه  و  بودجه 
و  درمیان  سربیشه،  شهرهای  شده  تکمیل 
بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه  افتتاح  سرایان، 
منطقه  این  توسعه  برای  مقدمات  تمهید  و 
استان  به  گازرسانی  های  طرح  تکمیل  ویژه، 
در شهرستان های سربیشه، درمیان و زیرکوه ، 
تکمیل عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شرب 
از طریق  نهبندان  ، گازرسانی به شهر  بیرجند 

سی ان جی از جمله دیگر وعده هاست.
نهبندان  به  گازرسانی  طرح  کرد:  اظهار  وی 
مطالعه  و  کرد  تغییر  انتقال  به خط   CNG از 

شهر  توزیع  شبکه  طراحی  انجام  و  مهندسی 
شبکه  کیلومتر   100 نیز  تاکنون  و  شد  انجام 

داخلی نیز لوله گذاری شده است.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: پیشرفت 
فیزیکی شبکه داخلی این طرح 65 درصد است 
انتقال گاز،  با توجه به تغییر مصوبه به خط  و 
به  انتقال  خط  کیلومتر   120 اجرایی  عملیات 

زودی آغاز می شود.
اعتبار  ریال  میلیارد   798 از  گفت:  فرهادی 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه گازرسانی به شهر 
نهبندان، 760 میلیارد ریال آن مربوط به خط 
انتقال سربیشه - نهبندان است که اجرای آن 
ابالغ  ایران  گاز  توسعه  و  به شرکت مهندسی 

شده است.
ریال  میلیارد   600 اختصاص  همچنین  وی 
منابع  بر  مازاد  گردش  در  سرمایه  تسهیالت 
ظرفیت  به  برای  استان  بانکهای  مصارف  و 
رساندن افزایش سطح تولید 69 واحد صنعتی 
را از وعده های رئیس جمهوری در سفر سال 

93 به استان ذکر کرد.
عامل  های  بانک  ارتباط  این  در  افزود:  وی 
استان نسبت به اعطای تسهیالت سرمایه در 

گردش به تعدادی از واحدهای صنعتی استان 
از  بیش  و  کردند  اقدام  داخلی  منابع  محل  از 
400 میلیارد ریال در سال 93 بصورت مستقیم 
توسط بانک پرداخت شد و در اعطای تسهیالت 
در قالب طرح رونق تولید به 277 واحد تولیدی 
اعم از صنعتی و کشاورزی با پرداخت یکهزار 
 550 مستقیم  پرداخت  و  ریال  میلیارد   550 و 
تولیدی  واحد  و  طرح   174 به  ریال  میلیارد 
همچنین  شد:  یادآور  است.وی  گرفته  صورت 
سربیشه،  بیمارستان  سه  سازمانی  های  پست 
و  شده  انجام  مصوبه  برابر  سرایان  و  درمیان 
نیز بودجه این بیمارستان ها تامین شده است.

شهر  به  آبرسانی  مصوبه  به  اشاره  با  فرهادی 
درصد   82 با  نیز  پروژه  این  گفت:  بیرجند، 
با  اجراست.وی  دست  در  فیزیکی  پیشرفت 
اشاره به اجرای 100 درصدی طرح منطقه ویژه 
اقتصادی بیرجند و تمهید مقدمات برای توسعه 
آن، افزود: این پروژه در سال 93 با حضور دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور 
زیر  تاکنون  و  گرفت  قرار  برداری  بهره  مورد 

آسفالت،  و  معابر  شامل  داخلی  های  ساخت 
مخابرات،   ، برق  آب،  توزیع  های  شبکه 
 ... و  باسکول  آب،  ، مخازن  روشنایی  سیستم 
اجرا شده است.وی اضافه کرد: گمرک استان 
برای عملیات گمرکی در این منطقه اقتصادی 
صورت  به  بازرگانی  مبادالت  و  شده  مستقر 

روزانه با کشور افغانستان در حال انجام است و 
نیز اراضی مورد نیاز چندین طرح برای سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی واگذار شده است که به 
طور متوسط 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دومین سفر حجت االسالم و المسلمین حسن 
ماه  فروردین  دوم  جمهوری،  رئیس  روحانی 
سال 1396 به خراسان جنوبی انجام شد که در 
این سفر یک روزه، خط تولید کارخانه سیمان 
باقران شهرستان مرزی درمیان افتتاح و بهره 
برداری از 16طرح و پروژه عمرانی و تولیدی با 
اعتبار بیش از هشت هزار میلیارد ریال در حوزه 
های مختلف زیربنایی آغاز شد و نیز عملیات 

اجرایی چندین پروژه مهم دیگر آغاز شد. 
سیمان  کارخانه  شامل  افتتاحیه  های  طرح 
 ، بیرجند  شهر  حاشیه  نفتی  مخازن  باقران، 
پروژه  استان،  مرکز  نفری  هزار   15 ورزشگاه 
توابع  از  اسفدن  شهرهای  به  گازرسانی 
شهرستان قاینات و حاجی آباد مرکز شهرستان 
از روستاهای  به تعدادی  زیرکوه و گاز رسانی 
مسیر و 137 کیلومتر راه اصلی و چندین پروژه 

دیگر در استان بود.
همچنین عملیات اجرایی پروژه خط انتقال گاز 
از سربیشه به نهبندان و عملیات گاز رسانی به 
شهر دیهوک شهرستان طبس پس از سال ها 

انتظار در این سفر آغاز شد.

که  این  بیان  با  شهردار  قاسمی-  سمیرا 
شود،  نمی  توجه  فرهنگی  مسائل  به  متأسفانه 
و شورای  از شهردار  بنده  تقاضای  کرد:  عنوان 
شهر جدید و سایر مسئوالن و متولیان فرهنگی 
توجه  فرهنگی  به مسائل  نسبت  است که  این 
مراسم  در  باشند. »مدیح« شنبه  داشته  خاصی 
پدر  بزرگداشت »پروفسورمحمدحسن گنجی«، 
علم جعرافیا که در محل بوستان گنجی بیرجند 
شهر  در  محله  خانه  سه  افتتاح  از  شد،  برگزار 
بیرجند خبر داد. وی با اشاره به اینکه از اواخر 
سال 91 به عنوان شهردار بیرجند انتخاب شده 
است،تصریح کرد: در آن زمان سخن از فرهنگی 
بودن بیرجند بود ولی متأسفانه حتی یک ریال 
برای مسائل فرهنگی در بودجه شهرداری پیش 
بینی نشده بود. به گفتۀ وی بیرجند در سال 91 
از داشتن فرهنگسرا هم محروم بود و با تمهیدات 
بودجه  ردیف  با  بار  اولین  برای  شده  انجام 
میلیون   500 پیشنهاد  شهر،  شورای  فرهنگی 
همین  در  داد:  ادامه  وی  شد.  تصویب  تومانی 
میلیون   700 اختصاص  با   92 سال  در  راستا 
تومان اولین فرهنگسرا )فرهنگسرای وحدت( در 
صیاد شیرازی به بهره برداری رسید. شهردار با 
اعتقاد به اینکه اشکال بزرگ ما برگزاری دولتی 
و حاکمیتی مراسم بزرگان و مراسم فرهنگی می 
مانند  ها  دستگاه  همه  باید  کرد:  عنوان  باشد، 

آستان قدس و فرهنگ و ارشاد و به ویژه مردم 
در این موارد ورود پیدا کرده و کمک کنند، چون 
هیچ آیین و مراسمی ملی و مذهبی بدون حضور 
»مدیح«  شود.  نمی  شناخته  رسمیت  به  مردم 
همچنین از افتتاح و تجهیز خانه علم پروفسور 
گنجی با اعتبار 70 میلیون تومان در پارک صیاد 
شیرازی بیرجند خبر داد و افزود: متأسفانه این 

بنا بدون استفاده مانده است و همچنین در حال 
فرهنگی  بزرگترین سالن های  از  یکی  ساخت 
با  شیرازی  صیاد  فرهنگی  مجموعه  در  کشور 
ظرفیت 2 هزار و 500 صندلی می باشیم. به گفتۀ 
وی سفت کاری آن انجام شده و ضرورت دارد 
نهادهای مربوطه برای تکمیل آن ورود پیدا کنند.

)Ava.news16@gmail.com(

پرداخت 91 درصد اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهوری به خراسان جنوبی

مراسمی که با محوریت مردم برگزار نشود به سرانجام نمی رسد
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ضرب المثل محلی

داستان طنز

روزی مال االغش را برد بازار تا بفروشد. به 
چموش  االغ  این  بتوانی  اگر  گفت:  داللی 
می  تو  به  خوبی  انعام  بفروشی،  برایم  را 
دهم. دالل افسار االغ را گرفت، رفت وسط 
بازار و شروع کرد به تعریف کردن از االغ. 
از چاالکی، نجابت و سالمت االغ  این قدر 
تعریف کرد که مال پشیمان شد و با خودش 
گفت: مگر هیچ آدم عاقلی چنین مالی را از 
دست می دهد. سریع افسار االغ را از دست 
سمت  به  خوشحال  و  کشید  بیرون  دالل 

خانه به راه افتاد.

ضعیف شدن خر مال

روز  به  روز  که  شدند  متوجه  مال   دوستان 
خرش ضعیف تر می شود. روزی به او گفتند: 
مگر به خرت غذا نمی دهی که اینقدر ضعیف 
شده؟ مال گفت: چرا، شبی دو من جو از من 
چرا  پس  گفتند:  دوستانش  گیرد.  می  جیره 
اینقدر خرت الغر شده است؟ مال نصرالدین 
در پاسخ گفت: هی بسوزه پدر نداری. بیچاره 
خرم جیره یک ماهش را از من طلبکار است.

اََدمي شير ُخم خورده: کنایه از این که چون آدمي شیرخام خورده است هرچیزي را باور مي کند.

 بيل ُهنِه ،ُکلِنگ َوردار: کنایه از این که کاری تمام شد، به کار دیگر بپرداز.

طنز نگاشت

برای آنهایی که 

چاپلوسی می کنند ... !

* محمود امینی راد

گاهی فکر می کنم زندگی توی این دوره 
و زمانه خیلی کار سختی شده است. اینقدر 
از  اش  تحمل  ها،  وقت  بعضی  که  سخت 
حوصله آدم ها بیرون می زند و اعصاب آدم 
به قول  یا شاید هم  را مضمحل می کند! 
دوستان و دشمناِن جان، من خیلی سخت 
می گیرم. ولی با همه این احوال، باز معتقدم 
مثل  که  هایی هست!  زخم  زندگی  در  که 
خوره و در انزوا و ... آنچنان که افتد و دانی ...

وقتی داشتم به تیتر مطلب فکر می کردم 
یاد تبلیغ معروف و ایرانی عطر بیک افتادم. 
که  آنهایی  برای  گوید:  می  که  آنجایی 
حساسن، مثل هنرمندا! یا مثال برای اونایی 
که دقیقا، مثل مهندسا و ... ! فکری بودم ای 
کاش، توی هجمه این همه عطر و رنگ، 
یک عطر و عصاره ای هم برای چاپلوساِن 
عزیزاِن  این  برای  کردند.  می  اختراع  عزیز 
زحمتکشی که خودشان هم نمی دانند چه 
با  و  دانند  می  شاید هم  یا  و  دارند!  هنری 
مبارک  روی  به  پایانشان،  بی  فروتنی 
و  سایش  با  که  چاپلوسانی  آورند.  نمی 
فرسایِش بی نهایِت خودشان، تمام قوانین 
حاکم بر این دو روز دنیا را به بازی گرفته اند. 

بازی که چه عرض کنم، ُسرُسره بازی!
آدمی  پسرفت  و  پیشرفت  زمانه،  این  توی 
کماکان  و  پنداشتم  می  حقیر  که  چندان 
بر همان خیالم، به واسطه درایت و هنر و 
موثر  اینها  اینکه  نه  نیست.  اش  کاربلدی 
نباشد نه، اما دیگر کسی/ مدیری برای این 
و  تبحر  و  درایت  و  بخور  درد  به  هنرهای 
کاردانِی جنابعالی تَره مطبوعی ُخرد نمی کند! 
بی تعارف شما اصال به چشم نمی آیی دیگر! 
یا حضور و مدیریت و فعالیت های ارزنده ات 
که  گویا! خالصه  اند  شده  کمرنگ  زیادی 

حقیقت تلخ است و تلخ تر را باید گفت!
توی یک برهه ای از زمان، می شد امیدوار 
بود که با تالش و پشتکار و تحصیل و انجام 
کارها و فعالیت های اجرایی و ... می توان 
کرد.  طی  یکی  تا  دو  را  ترقی  های  پله 
از  اما،  داشت!  خدمت  دغدغه  و  شد  بزرگ 
قرار معلوم دوره این سوسول بازی ها تمام 
عصِر  عصر،  سوم،  هزاره  توی  است!  شده 
یک سری رفتارهایی است که برای دست 
یازیدن به آنها، باید از یک سری اعتقاداتت 
بگذری. باید، ظاهر را درست کنی و باطن 
باید حقیر شوی  آب!  توی جوی  بریزی  را 
و بزرگ شوی! باید، بفروشی تا خریدار پیدا 
کنی. توی این روزگار، هر تالشی کنی و هر 
تخصصی که داشته باشی چندان به چشم 
نمی آید ولی، همین که زبان به تعریف باز 
کنی و خودت را با خاک یکسان کنی، پله 
که سهل است، آسانسورهای ترقی به رویت 
قهقهه می زنند! دیدم که می گم! نگارنده 
با تمام نفرتی که از این دست انسان های 
افرادی ضعیف  را  ناچیز دارد، چاپلوسان 
»ضعف،  است:  معتقد  و  کند  می  تفسیر 
احساسی است که همه انسان ها در سنین و 
موقعیت های گوناگون احساس می کنند. اما، 
خیلی ها با شناخت ضعف های خود، سعی در 
تقویت کم و کاستی های روحی و رفتاری و 
نقاط ضعف خود می کنند و بعد از تهذیب 
نفس و تقویت جسم و جان و تربیِت روح، 
به عزت نفسی آهنین مسلح می شوند و در 
زیر سایه خدای خود و با ایمان به حمایت 
را مثل  همیشگِی آن عزیز، تمام عمرشان 

یک »مرد« زندگی می کنند.
که  هستند  هم  کثیری  خیِل  بین،  این  در 
ضعف های باطنی بر آنها مسلط می شود 
و چند صباح که گذشت، به این رویه عادت 
می کنند و از روی ناچاری و با هدف پوشاندن 
ضعف ها و کاستی های ریشه ای خود، به 
رفتارهایی متوسل می شوند که می شوند 
مایه خجالت هر چی مرد است! ظاهرشان 
می شود یک جنتلمِن مصنوعی و نخ نما شده 
و وسیله پیشرفت شان هم می شود زبانی به 
چربی و انعطاف پذیرِی مثال زدنی! غافل از 
اینکه بیشتر این چاپلوسان عزیز، هنری هم 
ندارند و کاری از دست شان ساخته نیست! 
فقط خیلی شیرین تشریف دارند! و خالصه 
اینکه متاسفانه دیده شده است که »برخی« 
مسئوالن و مدیران هم از این جور تعریف و 
تمجید ها بدشان نمی آید که هیچ، قند هم 
توی دلشان آب می شود! و آنها هم که اسم 

خیلی رفتارهایشان را احترام می گذارند!

دائمًا بین بد و بدتر مخّیر می شویم

مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است
وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است
مدتی رفتم گدایی قطع شد یارانه ام!

باز دیدم شعر گفتن از گدایی بهتر است
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

مرغ بخت من، تو اینطوری نیایی بهتر است
دائماً بین بد و بدتر مخّیر می شویم

جبر از این اختیارات کذایی بهتر است
فکر کردن بین بعضی ها خودش دیوانگی است

الجرم افکار مالیخولیایی بهتر است
هر که مشکل دارتر باشد مقّرب تر شود
گاو پیشانی سفید از سرحنایی بهتر است

واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند
گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است

حک شده بر صندوق تکریم ارباب رجوع
غالباً پیچاندن از مشکل گشایی بهتر است
وقت جنگیدن به درگاه مدیراِن نترس!
از میان جمله واجب ها، کفایی بهتر است

حاصل عمری پژوهش در خالف این است و بس
اختالس و قتل از آدم ربایی بهتر است

هیچ ترسم نیست از اعدام با تیر و تفنگ
پس بزن اما فقط تیر هوایی بهتر است
گفت استادم برو شاعر کمی تقلید کن

شعردزدی گاهی از مهمل سرایی بهتر است

*  عباس احمدی

کاریکاتور سيد محمد سياحمحمد علی رجبی قاب عکس فواید باال قرار دادن پاها مانند شکل زیر به مدت 20 دقيقه در روز:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

 1. آرامش روحی 2. کاهش ورم پاها 3. کاهش خستگی پاها
 4. آرامش سيستم عصبی  5. بهبود عملکرد گوارشی بدن

معرفی پتانسیل های استان خراسان جنوبی 
در اتاق بازرگانی ایران

حسينی- به دنبال برپایی میزهای معرفی و توانمندی های استان ها 
در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میز معرفی اتاق 
بیرجند در یک مرداد ماه 96 درمحل اتاق ایران برپا شد. گفتنی است این 
میز همزمان با نشست ماهیانه هیئت نمایندگان اتاق ایران و اجالس ماهانه 
رؤسای اتاق ها با هدف معرفی پتانسیل ها و توانمندی های استان، صنایع 
دستی، پژوهش های اتاق بیرجند برگزار و مورد استقبال و توجه حاضران 
معرفی کلیپ  برگزاری،  مدت  طول  در  و  گرفت  قرار  بازدیدکنندگان   و 
قابلیت های استان در سالن البی اتاق ایران به نمایش گذاشته شد.

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم !

التماس می کنم همسرم رو نجات بدید

زن در ICU بود. شوهرش نمیتوانست جلوی 
همه  ما  گفت  دکتر   بگیرد.  را  اشکهایش 
تالشمان را می کنیم اما هیچ چیز رو تضمین 
از  العملی  عکس  هیچ  اون  بدن  کنیم.  نمی 
خودش نشون نمیده، به نظر میرسه که به کما 
که  میکنم  التماس  بهتون  دکتر  شوهر:  رفته. 
همسرم رو نجات بدین. اون فقط 36 سالشه، 
خانواده بهش نیاز دارن. ناگهان معجزه ای رخ 
به  شروع  وار  دیوانه  قلب   ECG دستگاه  داد. 
زدن کرد، یکی از دستانش تکان خورد، لبانش 
شروع به حرکت کرد و ... او شروع به صحبت 

کرد: عزیزم من 34 سالمه نه 36 سال  !

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

 لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو  شبانه روزی
32435686-09365237014  - 09157063220  خسروی

100 درصد 

تضمینی

قابل توجه حجاج معزز ضمن آرزوی سالمتی و قبولی طاعات و عبادات

  09105331500-32224400 

 "مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان" 
آمادگی خود برای برگزاری مراسم استقبال و ولیمه شما در ظرفیت های 
مختلف سالن ها با در نظر گرفتن تخفیفات ویژه ) سرانه رزرو 9000 تا 12000 

تومان( اعالم می دارد.

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل
مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی



طراح: نسرین کاری                         

متفکر،  اندیشمند،    -1 افقی:  
  - ایرانی  نقاش  و  نظریه پرداز 
دشنام   - فرنگی  خانه   -2 بنیان 
دادن - صاف، مسطح 3- بـرمه 
و  خوشبو   سبزی   - پیشین 
خوردنی 4- ناحیه ای آتشفشانی 
نافذ-  قاطع،   -5 آلمان  در 
دوز  کفش   - اکران  به  منسوب 
ماههای  از   - بلند  تختگاه    -6
انگلیسی- مانند ماه  7- خبر - از 
 -8 چیزی  -انتهای  آمل  توابع 
غالف   - پایان   - ایمان  با  افراد 
،پوشش 9- از مصالح ساختمانی 
- سبقت نمودن - نه عرب 10- 
با  فیلمی  رقمی 11-  عددی سه 
بازی  “رابرت دنیرو” و “ژان رنو” 
- سخن 12-  قسمتی از اعضای 
بدن که کج و معوج باشد - دعای 
نشریات  از  ای  گونه   - لب  زیر 
ای  دلنوشته    -13 آهسته   -12
از  سید ضیا قاسمی با آمیزه های 
غمگین - بروز دادن 14- سخن 
چینی کردن - آداب و رسوم 14- 

جمع شمشاد -نقش
مبارزی     -1 عمودی: 
سکنی  الموت  قلعه  در  که 
یکی   - تجاری  نشان   - داشت 

مدرنترین  و  بزرگ ترین  از 
غرب  در  خاورمیانه  شهرک های 
 تهران 3- فلز چهره - منطقه ای 
بر  مشت  با   - یمن  در  تجاری 
 - حرارت  درجه   -4 زدن  بینی 
گوسفند ماده 5- پنهان - خواب 
خشم  روسیه  پایتخت   -6 دیدن 
 - بالغ  رسنده،   -7 غضب  و 
زابل  توابع  از    - مفعولی  ضمیر 
-مردگانی!  زرتشت  پیروان   -8
از   -10 گیاهان   -9 سمیع    -

آثار باستانی و دستکند زیر زمینی 
حرام  نت   -11 مالیر  استان 
-  میوه - 12- به وحل نرسیده 
کوزه  -خاک  نقصان   - اندک   -
یازده - چوب  و  گری 13- صد 
پهنی که کشتیبانان بدان کشتی 
 - مخالفت  در  پافشاری   - رانند 
النهرین  بین  در  قدیمی  شهری 
توابع  از   -14 سومر   پایتخت 
مشهد - تیم آبی پوش ها - جمع 

زمال 15- شاهکار فردوسی
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دوشنبه *2 مرداد  1396 * شماره 3839 

وقتی استرس دارید، این کارها را نکنید

 زمانی که استرس داریم، ممکن است کارهایی بکنیم 
که به ما کمک کنند موقتا احساس بهتری بکنیم، اما 
در واقع، در بلند مدت، استرس بیشتری ایجاد می کنند.
در این مطلب برخی از بدترین و رایج ترین عادت ها را 
و  می شوند،  استرس  موجب  که  می گوییم  برای تان 
استراتژی هایی به شما ارائه می دهیم که بتوانید از این 

عادات دست بکشید.
اینکه  احتمال  داریم  استرس  وقتی  هیجانی:  خوردن   
بدون احساس گرسنگی، غذا بخوریم یا غذاهای ناسالم 
را انتخاب کنیم )فورا حال مان را خوب می کنند اما بعد از 
مدت کوتاهی، اُفت ناگهانی انرژی باعث احساس بدمان 

می شود .
 خرید درمانی:

وقتی میزان استرس مان باالست، خرید کردن می تواند 
یک تسکین قوی و فوری ایجاد کند، مخصوصا برای 
خانم ها. به این حالت، خرید درمانی گفته می شود. البته 
خریدن چیزهای کوچک که باعث شادی ما می شوند 
می تواند ابزاری مفید و انگیزشی باشد . مشکل اصلی 
زمانی ایجاد می شود که خرید کردن آنقدر تکرار شود 
یا آنقدر سراغ چیزهای گرانقیمت برویم که هزینه های 
آن، به فوایدش نیرزد، این اتفاقی است که فورا می افتد!  

نشخوار فکری: 
نشخوار فکری، تاثیرات مضر جسمی و روحی دارد. وقتی 
ما در همان ابتدا روی جوانب منفی تمرکز می کنیم، دیگر 
به سختی خواهیم توانست جوانب مثبت را ببینیم. با وارد 
شدن در مسیر مارپیچ روی به تباهی، استرس مان بیشتر 
شده و این استرس و فشار به شیوه های گوناگونی در بدن 

نیز احساس خواهد شد.

در زمان خالفت »موسی هادی«، برادر هارون الرشید، مرد 
حسودی در همسایگی مرد ثروتمند و نیکوکاری زندگی 
می کرد که نمی توانست او را در رفاه ببیند. مرد حسود در 
این اندیشه بود که او را نزد مردم بی اعتبار سازد.سرانجام، 
غالمی خرید و او را مطابق میل خود تربیت کرد. یک 
روز مرد حسود به غالم گفت: »من کار مهمی دارم و از 
تو می خواهم در عوض آن همه محبت که بر حق تو 
کردم، در انجام آن کوتاهی نکنی.«غالم گفت: »هر چه 
بفرمایی، اطاعت می کنم.«مرد حسود گفت: »من با این 
همسایه ثروتمندم میانه خوبی ندارم و سخت او را دشمن 
می دارم، تا جایی که می خواهم او را نابود کنم.«غالم 
گفت: »بفرما تا همین حاال او را به قتل برسانم.«گفت: 
»نه، به جای این کار خود مرا گردن بزن، و بدن مرا به 
پشت بام او بینداز، تا وی متهم به قتل شود.« هنگامی 
که شب فرا رسید مرد حسود، غالم را به پشت بام برد 
و رو به قبله خوابید و به غالم گفت: »زود مرا راحت 
کن!« اندکی بعد تن بی جان مرد حسود و سر بریده اش، 
هر کدام به کناری افتاد. مأموران، موضوع را به »موسی 
هادی« خلیفه وقت، گزارش دادند. همسایه نیکوکار و 
غالم قاتل دستگیر شدند. غالم ماجرا را به خلیفه عرضه 
داشت.خلیفه گفت: »هر چند قتل نفس کرده ای ولی 
چون جوانمردی نموده ای و بی گناهی را از مرگ نجات 

داده ای، تو را آزاد می کنم« سپس او را آزاد نمود.

درخت بادامي که
کاشتي و رفتي با اشک، آب دادمش

بادام تلخي داد

انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار 
 زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات،

 نگرش و رهبری

اگر مرگم به نامردی نگیرد
مرا مهر تو در دل جاودانی ست
وگر عمرم به ناکامی سر آید

تو را دارم که مرگم زندگانی ست

قانون انتظار میگه:
منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه. پس دائم با 

خودت تکرار کن: من امروز منتظر عالی ترین
 اتفاق ها هستم

بر ما گذشت نیک و بد ،
 اما تو روزگار ! فکری به حال خویش کن

 این روزگار نیست.

آدم های زیادی با حسادت زندگی می کنند. یک پژوهش 
علمی نشان داده است که بیش از یک سوم آدم ها به ویژه 
در رابطه زناشویی حسود هستند. حسادت یکی از دالیل 
مهم مراجعه زنان و مردان به مراکز روان درمانی و مشاوره 
است.شاید برایتان این سوال پیش می آید که چرا حسادت 
می کنید یا چرا او به شما حسادت می کند؟ می خواهید 
بدانید چطور باید آن را کنترل یا متوقف کنید و عکس العمل 

درست در برابر حسادت بی دلیل دیگری چه باید باشد.
حسادت از چه و برای چه؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید حسادت بیشتر از اینکه 
یک خصلت باشد یک واکنش عاطفی است در برابر نگرانی 
واقعی یا غیر واقعی که فرد گمان می کند رابطه اش را در 
معرض تهدید قرار داده است یا موقعیت اش را خراب خواهد 
کرد. می گویند کمی حسادت برای حفظ چیزی که داریم یا 
برای به دست آوردن یک رابطه و بهبود رابطه الزم است. اما 
به نظر نمی آید این توجیه درستی برای وجود چنین احساسی 
باعث نمی شود  باشد. حسادت  رابطه  ابراز آن در یک   و 
چیزی را حفظ کنید یا مراقب آن باشید. اگر کسی را دوست 
دارید و از نظر شما رابطه عاطفی عمیقی وجود دارد دلیلی 

ندارد که با حسادت از آن مراقبت کنید.
منشاء حسادت چیست؟

حسادت به دالیل متفاوتی تحریک می شود. گاهی انتظارات 
 غیر معقول و ناممکن از یک رابطه باعث ایجاد حسادت

 می شود ممکن است از فرد درگیر رابطه انتظارات نامتعارف 
موفقیت  تحمل  عدم  معمواًل  باشید.  داشته  نامعقولی  یا 
دیگری و تمایل به سلطه گری در رابطه و کنترل فرد با 
عنوان غیرت و تعصب دو عامل مهم برانگیزاننده حسادت 

هستند.
وقتی حسادت رابطه را خراب می کند

حسادت شما را از احترام ، توجه و محبت تهی می کند. اگر 
در رابطه ای هستید که دیگری به شما حسادت می کند 
حتما به خوبی متوجه شده اید که چقدر گاهی خودتان را 
تهی از عشق و عالقه می بینید و چقدر از اینکه در معرض 
تهدید های فرد حسود هستید رنجیده اید.با وجود حسادت 
رابطه پر از گالیه مندی، خشم، جنگ و درگیری، بحث 
های بی پایان،بی اعتمادی، افسردگی، حس انتقام جویی 
متقابل، جوابگویی های غیر الزم، واکنش های جسمی، 
پایان  تغییرات خلقی شدید دو طرف و رنجش های بی 
است.به مرور زمان احساس می کنید بی خواب شده اید، 
عالقمندی هایتان را از دست داده اید و حتی ذائقه غذایی 

تان تغییر کرده است.
 با حسادت چه کنید؟

آیا می توان بر حسادت غلبه کرد؟ بله، می شود اما این نیاز 
به تالش و صبر زیادی دارد. 

گام اول: پذیرش
ایرادی ندارد اگر پیش خانواده یا دوستان می گویید »عمرا 

به کسی حسودی کنم!« اصال قرار نیست شما پیش عالم و 
آدم اعتراف کنید که از موفقیت فالنی چه حسی دارید، اما 
لطفا با خودتان صادق باشید و بدانید پشت جمله »حاال دری 
به تخته خورده و فالنی به جایی رسیده!« یک حسادت 
ظریف نهفته است. پذیرش احساس حسادت می تواند به ما 
کمک کند تا به خودشناسی بهتری برسیم شاید پشت این 
حسادت، یک حس منفی قدرتمند، مثل عدم عزت نفس 
خوابیده باشد. تا وقتی حسادت را نپذیرید آن احساساِت منفی 

قدرتمنِد درمان پذیر هم پنهان می ماند.
گام دوم: شناسایی نوع حسادت

این که مردان بیشتر به پول و شغل و موقعیت اجتماعی 
های  دوستی  و  زیبایی  و  تحصیالت  به  زنان  و  دیگران 
جنس  به  وابسته  و  طبیعی  کمی  کنند  حسادت  دیگران 
است، هر چند در این زمینه هم به زنان جفا شده و آنقدری 
که از »حسادت های زنانه« می شنویم از »حسادت های 
مردانه« کسی چیزی نمی گوید. آنچه در این میان مهم 
است شناسایی درست و منطقی این حسادت و در نتیجه 

یافتن ریشه اصلی آن است.
گام سوم: حل کردن ریشه ی افکار نادرست

اگر حسادت را یک بیماری در نظر بگیریم مهم ترین مرحله 
درمان آن، رفع ریشه های بیماری است. اگر مشکل از عزت 
نفس یا احساس حقارت است باید به مشاور و روان شناس 
درمان  مثل  هایی  درمان  طریق  از  گاه  آن  کنید،  مراجعه 

شناختی می توانید در افکارتان تجدید نظر کرده و نسبت به 
خودتان حس بهتری پیدا کنید. اگر مشکل از توجه طلبی و 
اختالل شخصیت است باید باورهایتان را دستکاری کنید و 
با کمک یک مشاور در مسیر درست قدم بگذارید. اگر به 
دلیل وضعیت ناپایدار اجتماعی مثال نداشتن امنیت شغلی یا 
موقعیت مناسب اجتماعی دچار حسادت به باالدستی هایتان 
شده اید باید تمام تالشتان را به کار ببرید تا موقعیت خودتان 
را در شغل و تحصیالت و مهارت هایتان با توجه به ظرفیتی 
که دارید ارتقا دهید، وقتی به یک ثبات نسبی دست پیدا کنید 
و خیالتان از جانب خودتان راحت شود بهتر می توانید با این 

جنس حسادت مواجه شوید.
گام چهارم: شناسایی ابعاد وجودی خود

دنیا پر از تفاوت است؛ زیبایی، ثروت، هوش، مهارت های 
به شکل  و... هیچ کدامشان  کالمی، مهارت های عملی 
برابر بین انسان ها تقسیم نشده است. هرکس که در یک 
رشته توانمندتر از دیگری است، بی شک در زمینه ای دیگر 
ضعیف تر از او ارزیابی می شود. باید بدانیم انسان ها با سالیق 
و خواسته های متفاوت پرورش یافته اند و هرکدام از این 
تواند حس  دارد که می  برای خود جذابیت هایی  عالیق 
حسادت را تحریک کند. اگر به دستاوردهای دیگران بیش از 
دستاوردهای خود توجه کنید به خود جفا کرده اید. هر کدام از 
ما جنبه های منحصر به فردی داریم که کافی است شناسایی 

شو د و در مسیر درست خودشان قرار بگیرد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک 

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

نه کافران از اهل کتاب و نه مشرکان ، دوست ندارند که هیچ خیری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود ، در حالی که خدا 
هرکه را بخواهد به رحمت خود اختصاص می دهد و خدا دارای فضل بزرگی است.سوره بقره آیه 105
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کار خوب اتفاقی نیست

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت

 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
۰۹۳۶۶۶۶۱۶۵۴ - ۰۹۱۰۵۷۷۶۰۲۰- موسوی

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

را تجربه کنید.   ۰۹۱۵8۶۶8۰۰۲

کاشی کاری و سنگ کاری
 در اسرع وقت پذیرفته می شود. 

۰۹۱۵8۶۴۰۷۳8 - گنجی  

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک
 مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
۰۹۱۵۰۹۱۲۳۴۰

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

 ۰۹۱۵۵۶۴۲۹۵۹
۰۹۱۵۹۶۳۴۰۳8
۳۲۴۱۴۷۰۲
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آگهــی استخــدام 
لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل فاز جدید خود از افراد دارای شرایط ذیل

 دعوت به همکاری می نماید. 

تعدادشرایطجنسیتمدرک تحصیلی عنوان شغلردیف

متاهل- مسلط به مردحداقل دیپلمصندوقدار1
کامپیوتر-   بازنشسته

2

حداکثر30  سال  مردحداقل دیپلمفروشنده 2
 متاهل - فن بیان خوب 

 سابقه کار مرتبط

3 نفر

حداکثر 30 سال مردحداقل دیپلمکارگر ساده3
متاهل

2 نفر

منشی 4
بازنشسته

1 نفرمسلط به کامپیوتر و...مردحداقل دیپلم

 واجدین شرایط می توانند به آدرس: خیابان مدرس - باهنر غربی ) بیست متری 
سوم( نبش چهارراه شهید نوربخش پالک ۲۲ مراجعه نمایند. از ساعت 8 الی ۱۲

 همراه داشتن کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی است. 

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی ) کارتخوان( نیازمندیم. 
طالقانی ۲- مجتمع آلما - واحد ۲۰۳ 

۳۲۲۳۳8۵۴ -۳۲۲۳۶۱۹۹
به یک نفر سالن دار خانم 

جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
ساعت کار ۵/۳۰ الی ۱۲/۳۰ شب 
۰۹۱۵۳۱۶8۵۷۳ - ۳۲۴۴۶۲۶۲

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

به یک نیرو جهت کار در گل فروشی 
نیازمندیم. ساعت کار ۵ عصر الی ۱۰ شب 

۰۹۱۵۳۱۶8۵۷۳ - ۳۲۴۴۶۲۶۲

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

قالیشویــی ملکــه

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷ - حسینی 

فروش 
پیکان وانت بنزینی مدل ۹۲ 

۰۹۳۳۵۶۱۱۶۶۴

شرکت مزمز شعبه بیرجند به تعدادی 
بازاریاب و موزع با حقوق و مزایای 

قانون کار و بیمه تکمیلی و پورسانت 
عالی نیازمند می باشد.

۰۹۱۵۶۶۷۶8۷۴-۰۵۶۳۲۲۳۱۵۰۳ 

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 ۳۲۴۳8۱۳۷

  ۰۹۱۵۱۶۳۵8۶۰
کرباسچی 

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   ۰۹۱۵۹۶۳۲۹۲۴- امیرآبادیزاده

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
۰۹۱۵۹۶۴۷۳۹8

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس ۲۷- انتهای پارک
  ۰۹۱۵۳۱۷۳۲۱8 - ۰۹۱۵۱۰۵۳۳۵۳

۰۵۶۳۲۴۴8۶۹۶

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    ۰۹۱۵8۶۵۱۱۶۷ - شهریاری



بر اساس نظر محققان استرالیایی، امگا 3 موجود در 
روغن ماهی به حفظ رطوبت در سلول های پوستی 
کمک می کند و باعث تولید ماده مفید کالژن در 
پوست و برطرف کردن لکه های پوستی می شود. 
ماهی  روغن  مداوم  مصرف  که  این  عالوه  به 
باعث  و  می گذارد  تأثیر  ناخن ها  بافت  بهبود  در 

تقویت ترکیبات موجود در ناخن و حفظ سالمت 
آزاد  دریاهای  در  که  آزاد  ماهی های  می شود.  آن 
زندگی می کنند، در مقایسه با ماهی های پرورشی 
حاوی میزان باالتری از اسید چرب ضروری امگا 
3 می باشند که این اسید چرب در حفظ سالمت ، 
پیشگیری از بیماری های مزمنی مانند بیماری های 

جوانی  و  پوست  لطافت  ایجاد  و  عروقی  قلبی- 
نقش بسیار مهمی دارد. ماهی های دریاهای آزاد 
عالوه بر پروتئین و امگا 3، حاوی ویتامین های 
ضروری مانند ویتامین D، کلسیم و فسفر می باشند.

مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  

ماهی غذای سالمت بخش )2(
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 آزادکاران نوجوان ایران بر بام آسیا ایستادند

ایرنا- تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب چهار مدال طال، دو نقره و 
دو برنز و کسب 79 امتیاز تیمی، قهرمان رقابت های آسیایی تایلند شد. 
مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا در سال 2017، در روزهای 
31 تیر و اول مرداد ماه در شهر »بانکوک« تایلند برگزار شد. در پایان، 
تیم ایران توسط سیدعرفان جعفریان، مهدی عشقی، عباس فروتن و 
سید مهدی هاشمی در اوزان 46، 54، 85 و 100 کیلوگرم صاحب مدال 
طال شد. مرتضی پورمرتضوی و میثم زارع در اوزان 58 و 76 کیلوگرم 
به مدال نقره رسیدند و مهدی ویسی و سیدمبین حسینی در اوزان 42 و 
69 کیلوگرم، مدال برنز را از آن خود کردند. در رده بندی نهایی، ایران با 
79 امتیاز به عنوان نخست رسید، هند با 72 امتیاز دوم شد و قزاقستان، 
ژاپن، ازبکستان و قرقیزستان در رتبه های سوم تا ششم قرار گرفتند. 
نایب قهرمانی تیم هند از اتفاقات جالب توجه این دوره از مسابقات بود.

 پرتابگر نیزه ایران نقره ای شد

 پرتابگر نیزه ایران در کالس F34 با پرتابی به میزان 34 متر و 88 
سانتیمتر به مدال نقره رقابت های جهانی پارا دو و ومیدانی در لندن 
دست پیدا کرد. به گزارش ایرنا، »محسن کائیدی« نماینده ایران در 
ماده پرتاب نیزه با پرتابی به طول 34 متر و 88 سانتیمتر با کسب 
مدال نقره به کار خود پایان داد. وی پیش از این در ماده پرتاب وزنه 
نیز صاحب مدال نقره شده بود. »موریسیو والنسیا« از کلمبیا در این 
ماده با پرتابی به میزان 35 متر و 21 سانتیمتر مدال طال را بر گردن 
با 33 متر و 32 سانتیمتر صاحب مدال  از چین  آویخت و »وانگ« 
برنز شد. کاروان 20 نفره ایران تا این لحظه در روز دهم این مسابقات 
موفق به کسب 19 مدال، شامل سه مدال طال، 11 مدال نقره و پنج 
مدال برنز، شده است. یک هزار و 150 دو و میدانی کار از 90 کشور 
جهان در این رقابت ها که در لندن در حال برگزاری است، حضور دارند.

اندر فواید مرغ سیاه بی جان!

 بادمجان مانند دیگر میوه ها و سبزیجات، به 
صورت طبیعی کالری کمی دارد و فیبر، آنتی 
اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی اش باال است. 
بر اساس تحقیقات، ترکیباتی در بادمجان که 
مانند آنتی اکسیدان عمل می کنند می توانند 
بادمجان  بنابراین  بدهند.  آن  به  تلخی  طعم 

اکسیدانش  آنتی  باشد، سطح  تر  تلخ  هرچقدر 
آنتوسیانین  باالی  مصرف  است.  بیشتر  نیز 
در  را  قلبی  حمله  خطر  تواند  می  خوراکی 
خانم های جوان کاهش دهد و همینطور به 
کنترل دیابت نوع 2 کمک می کند. از آنجا که 
بادمجان منبعی مناسب از آنتوسیانین و دیگر 
آنتی اکسیدان ها است، می تواند مزایای ضد 
التهابی و ضد سرطانی برای بدن داشته باشد.

خیانت مغز را در معرض این آسیب 
قرار می دهد!

مطالعات جدید محققان دانشگاه ویسکانسین 
سخت  شرایط  در  زندگی  که  می دهد  نشان 
خانوادگی و تحمل استرس های طوالنی مدت 
در سرعت گرفتن فرایند فرسودگی مغز موثر 
مثل  خانوادگی  سخت  شرایط  تحمل  است. 

آگاهی از خیانت شریک زندگی، زندگی با پدر 
یا مادر ناتنی و ترک خانواده نه تنها در سرعت 
گرفتن فرایند پیری مغز موثر است، بلکه احتمال 
افزایش می دهد.  را  به عارضه زوال مغز  ابتال 
تجربه زندگی ناپایدار در دوره بزرگسالی مثل از 
دست دادن شغل و مرگ همسر بیشترین تاثیر 
را در افزایش روند پیری مغز دارد. نوجوانانی دارای 
والدین معتاد نیز در معرض این آسیب هستند.

جان باختن راکب موتورسیکلت در محور بیرجند - زاهدان

واژگونی موتورسیکلت در اولین روز از مرداد، در محور بیرجند - زاهدان، جان 
راکبش را گرفت. حوادث رانندگی شنبه شب هم 7 نفر را راهی بیمارستان 
کرد. ساعت 4:55 بامداد روز گذشته در کیلومتر 26 محور بیرجند - زاهدان، 
یک دستگاه موتورسیکلت واژگون شد که راکب 23 ساله آن در دم جان 
باخت. سرهنگ رضایی همچنین از زخمی شدن 7 نفر در دو حادثه رانندگی 
شنبه شب خبر داد و در ادامه افزود: ساعت 20 در اثر برخورد یک دستگاه 
لیفان با پراید در کیلومتر 18 محور فردوس - بجستان 4 نفر و در حادثه دیگر 
در محور طبس - دیهوک در برخورد 3 دستگاه خودرو شامل سمند، پژو 405 
و تریلر، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. رئیس پلیس راه استان 
خراسان جنوبی با اشاره به افزایش سفرهای تابستانی، از رانندگان خواست 
قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند. 

انهدام باند سارقان حرفه اي خودرو  و داخل خودرو در بیرجند 

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از دستگیری باند سارقان خودرو و لوازم داخل خودرو با 12 فقره سرقت در شهرستان بیرجند خبر داد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ »علیرضا امیرآبادی زاده« در تشریح این خبر گفت: با وقوع چند فقره سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان 
بیرجند، شناسایي و دستگیري سارقان به صورت ویژه در دستور کار مامورین انتظامي این شهرستان قرار گرفت. وی افزود: ماموران کالنتري 14امیرآباد با 
انجام اقدامات اطالعاتي و گشت زنی نامحسوس یک نفر از سارقان خودرو را شناسایي کردند و پس از هماهنگی با مقام محترم قضایی متهم را در عملیاتی 
ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند. سرهنگ امیرآبادی زاده بیان داشت: در بازجویي هاي بعمل آمده، متهم به یک همدست دیگر خود اعتراف کرد، که 
ماموران پلیس در عملیاتی جداگانه سارق دیگر را دستگیر کردند. وي با اشاره به این که متهمان در بازجویي هاي فني پلیس به 12 فقره سرقت لوازم داخل 
خودرو اعتراف کردند، تصریح کرد: در بازرسي از مخفیگاه سارقان یک دستگاه باکس و سیستم ضبط خودرو ، 4 عدد قالپاق و چهار حلقه الستیک سرقتي 
که متعلق به خودروی سرقتی سی ام تیرماه بوده است، کشف شد. فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند با اعالم این که متهمان پس از تشکیل پرونده راهي 
مراجع قضائي شدند، خاطر نشان کرد: تحقیقات جهت کشف جرائم احتمالي دیگر همچنان ادامه دارد. سرهنگ امیرآبادی زاده در خاتمه به منظور پیشگیري از 
سرقت خودرو و لوازم داخل خودرو از شهروندان خواست :خودروي خود را به لوازم ایمني نظیر دزد گیر، سویچ مخفي، قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچي و 
سایر وسایل تاخیري و بازدارنده مجهز نمایند و در مواجهه با هرگونه موارد مشکوک پلیس را در جریان گذاشته تا در اسرع وقت اقدامات الزم صورت پذیرد.

 سرباز قاتل در بیرجند دستگیر شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: فرد متهم به قتل در استان گلستان  که در حال گذراندن دوره آموزشی 
خدمت سربازی در خراسان جنوبی بود، دستگیر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  از بیرجند؛ سردار شجاع 
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با وقوع قتل زنی به هویت معلوم در اوایل تیر امسال در استان گلستان، 
پلیس با بررسی مدارک صحنه جرم و مستندات موجود، برادر مقتوله را به اتهام قتل دستگیر کرد که وی به قتل 
خواهرش با همدستی پسر عمویش اعتراف کرد. وی افزود: با اعتراف قاتل عملیات پلیس برای یافتن همدست 
وی که متواری شده بود آغاز شد و با تکمیل اطالعات و رصد اطالعاتی پلیس مشخص شد که همدست قاتل در 
یکی از یگان های آموزشی خراسان جنوبی در حال گذراندن دوره آموزشی خدمت سربازی است. فرمانده انتظامی 
استان گفت: با تحقیقات نامحسوس از یگان موصوف و استعالم از واحد بازرسی یگان نظامی محرز شد متهم 
در تاریخ وقوع قتل به مدت 5 روز به مرخصی اعزام شده که زمان وقوع قتل بوده است. سردار شجاع افزود: با 
تکمیل تحقیقات پلیس و بررسی مستندات پرونده که بر ارتکاب جرم توسط متهم داللت داشت با أخذ مجوز مقام 
قضایی متهم در کمترین زمان ممکن دستگیر و جهت انتقال به محل وقوع جرم تحویل پلیس استان گلستان شد.

فواید فلفل دلمه ای قرمز برای سالمتی

فلفل دلمه ای قرمز طعم شیرینی داشته که 
یا پخته قابل مصرف است و  به صورت خام 
ماده  این  مصرف  دارد.  باالیی  غذایی  ارزش 
غذایی باعث افزایش میزان دریافتی سبزیجات 
می شود. همچنین براساس وزارت کشاورزی 
امریکا، مصرف 5.5 تا 6 فنجان از سبزیجات 

نارنجی و قرمز در هفته توصیه می شود. فلفل 
دلمه ای قرمز میزان پایینی کالری داشته، به 
طوریکه هر فنجان از این ماده غذایی حاوی 
46 کالری است. ویتامین های موجود در آن 
برای کاهش خطر ابتال به آب مروارید بسیار 
ها  بافت  سالمت  از  همچنین  است.  مفید 
به  ابتال  و  آزاد  های  رادیکال  آسیب  برابر  در 

بیماری قلبی و سرطان محافظت می کند.

خواص بی نظیر خانواده توت ها

توت فرنگی، بلوبری و تمشک منابعی غنی از 
ویتامین ها، موادمعدنی، فیبر و آنتی اکسیدان ها 
به حساب می آیند که باعث کاهش خطر ابتال به 
برخی از انواع سرطان ها، بیماری های التهابی، 
اختالالت مرتبط با افزایش سن، بیماری های 
قلبی-عروقی و متابولیک می شوند. همچنین 

به ویژه  به سایر میوه ها  توت فرنگی نسبت 
پرتغال حاوی بیشترین میزان ویتامین C در هر 
وعده مصرفی است. این میوه ها به دلیل میزان 
پایینی از چربی و چگالی موادمغذی باالیی که 
دارند برای استفاده در رژیم غذایی مناسب می 
باشند. آنتی اکسیدان های موجود نیز در حفظ 
سالمت بینایی، کاهش خطر دژنراسیون ماکوال، 
آب مروارید و نزدیک بینی موثر و مفید هستند.

 کدام پنیر، پنیر خوبی است؟

انواع  از  است  بهتر  روزانه  مصرف  برای  پنیر 
کم چرب و یا حداکثر با چربی 30تا 35درصد 
نیمه سخت  بافت  و  باشد  و نمک یک درصد 
و یا کامال سخت داشته باشد. بهتر آن است 
استفاده کنیم؛ چرا  پنیرهای کارخانه ای  از  که 
که پنیرهای فله ای اغلب با شیر غیرپاستوریزه 

45روز  30تا  مجاز  دوره  و  می شوند  تهیه 
و مشکوک  نمی کنند  کامل طی  را  رسیدگی 
به انواع میکروب های بیماری زا چون تب مالت 
هستند. پس در انتخاب پنیر بیشتر دقت کنیم. 
پنیرهایی با بافت سخت و کم چرب و کم نمک 
پنیرهای  پس  پنیرهاست.  انواع  بهترین  از 
کم چرب با بافت سخت به دلیل غنی بودن از 
کلسیم و پروتئین در اولویت انتخاب قرار دارند.

31104

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           نهنگ عنبر 2

18:1520:1516:1521:45شروع سانس

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

بدون هزینه ورودی و بدون هزینه هزینه پذیرایی
 با نازل ترین قیمت ها آماده پذیرایی از مهمانی ها و جلسات عروسی شما می باشد

آدرس: خیابان ارتش نرسیده به چهار راه غفاری   تلفن: 09155616478
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پیش بینی هواشناسی از آسمان صاف در خراسان جنوبی

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: مطابق با تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، دو روز آینده تغییر 
قابل توجهی در الگوی جوی حاکم استان پیش بینی نمی شود و در این مدت آسمان استان صاف و تنها پدیده قابل انتظار وزش باد خواهد بود. برهانی 

افزود: بررسی نقشه های همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی، حاکی است افزایش جزیی دمای هوا برای روز سه شنبه پیش بینی می شود.

تعطیلی یک ماهه پروازهای جمعه
 ایران ایر از فرودگاه بیرجند

کاری - کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه 
جمعه شرکت  پروازهای   : کرد  بیان  استان  های 
بیرجند-  - تهران  مسیر  در  ایر  ایران  هواپیمایی 

شهریور  پایان  تا  ماه  مرداد   13 مورخ  از  تهران 
ماه سال جاری لغو گردید.صدری افزود: با شروع 
پروازهای حج تمتع و با توجه به اینکه هواپیمایی 
جایی 50  به  جا  وظیفه  ایران  اسالمی  جمهوری 
درصد زائرین سرزمین وحی را به عهده دارد دچار 
کمبود ناوگان در مسیرهای داخلی خود بوده و به 
همین دلیل برخی از پروازهای داخلی خود را جهت 
خدمت رسانی هرچه بهتر به زائران لغو نموده است 
و از اول مهرماه سال جاری پروازهای جمعه این 

فرودگاه به حالت عادی باز خواهد گشت.

آسفالت 2 خیابان 
با هزینه 200  میلیون تومان

قاسمی- شهردار بیرجند با اشاره به انجام آسفالت 
خیابانهای شهید فهمیده و مصطفی خمینی اظهار 
کرد: در مجموع مبلغی بالغ بر 200  میلیون تومان 
است.  شده  هزینه  ها  خیابان  این  آسفالت  برای 
مدیح افزود: این طرح با مساحت بالغ بر 12 هزار 
متر مربع  باشد که 5 هزار و 815  متر مربع می 
مساحت آسفالت خیابان شهید فهمیده و 6 هزار و 
878 متر مربع نیز مساحت آسفالت خیابان مصطفی 
خمینی است. وی با بیان اینکه روکش آسفالت این 
مناطق به ضخامت 6 سانتی متر می باشد، ادامه 
آزمایشگاه  همکاری  با  پروژه  این  نظارت  داد: 

مکانیک خاک استان انجام شده است.

تعمیر 2۴۵واحد مسکونی افراد تحت 
حمایت کمیته امداد از ابتدای سال

مهندسی  امور  و  مسکن  تامین  امیرآبادیزاده-مدیر 
به  با اشاره  امداد خراسان جنوبی  ساختمان کمیته 
اینکه از ابتدا امسال تاکنون  2۴5 واحد مسکونی 
مددجویان تحت حمایت، تعمیرات کلی و جزئی - 
شامل  تعمیرات داخلی منازل حصارکشی، ساخت 
حمام و سرویس بهداشتی-  شده است، افزود: از 
ابتدای سال جاری دو میلیارد و 736 میلیون ریال 
در این زمینه هزینه شده است.گل محمدی گفت: 
در همین مدت با کمک این نهاد 20 خانواده تحت 
حمایت شامل مددجویان روستایی و شهری صاحب 
خانه شدند و در این خصوص بیش از یک میلیارد و 

۹27 میلیون ریال هزینه شده است.

حضور پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 
در نمایشگاه الکامپ

امیرآبادیزاده-بیست و سومین نمایشگاه بین المللی 
الکترونیک  تجارت  و  کامپیوتر  الکترونیک، 
که  نمایشگاه  این   کرد.  کار  به  آغاز  )الکامپ( 
بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه 
محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر 
بین  های  نمایشگاه  در  ساله  همه   ، است  کشور 
المللی تهران برگزار می گردد. پارک علم و فناوری 
خراسان جنوبی به همراه 7  طرح استارتاپی ، در 

سالن شماره ۹ )الکامپ استارز( مستقر می باشد.

کسب مقام اول مسابقات قرآن 
توسط مرکز آموزش 0۴ امام رضا)ع( 

امام   0۴ مرآ  سیاسی  عقیدتی  رئیس   - ور  پیشه 
هفدهمین  ای  منطقه  مرحله  گفت:  نزاجا  رضا)ع( 
های  خانواده  ویژه  کریم  قرآن  مسابقات  دوره 
کارکنان پایور به میزبانی پایگاه هوانیروز کرمان با 
کسبل مقام اول تیمی مرکز 0۴ امام رضا )ع( پایان 
یافت .منصوری نیا عنوان کرد: این دوره از مسابقات 
به  آشنایان  و  ،حافظان  قاریان  از  نفر  اعزام 17  با 
مفاهیم قرآنی این مرکز و با حضور یگانهای نیروی 
بلوچستان  و  استانهای سیستان  در  زمینی مستقر 
،خراسان جنوبی و کرمان در پایان تیر سال جاری به 
میزبانی هوانیروز کرمان برگزار که تیم قرآنی مرکز 
0۴ امام رضا)ع( مقام اول تیمی را از آن خود نمود .

هنرجویان استان
7رتبه کشوری کسب کردند

گفت:  پرورش  و  آموزش  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
در  استان  دانش  کار  های  هنرستان  هنرجویان 
کاربردی موفق  پانزدهمین دوره مسابقات علمی 
به کسب 7 رتبه برتر کشور شدند. المعی اظهار 
جوی  هنر   261 مسابقات  از  دوره  این  در  کرد: 
دختر و پسر هنرستان های کاردانش کشور در 37 
آزمون مهارتی  و ۴ زمینه صنعت،هنر، کشاورزی 
و خدمات با هم به رقابت پرداختند.وی، با اشاره به 
شرکت 2هزار و 3۴6 هنرجو از 70 هنرستان استان 
در مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات، تصریح 
کرد: در مرحله نخست پانزدهمین دوره مسابقات 
های  هنرستان  جویان  هنر  کاربردی،  علمی 
پرداختند  رقابت  به  در 26 رشته  استان  کاردانش 
که 277 هنر جو به مرحله تئوری استانی راه یافتند.

زلزله ای به بزرگی سه ریشتر زهان را لرزاند

غالمی -زلزله ای به بزرگی سه ریشتر در ساعت 16 
و 17 دقیقه دیروز شهر زهان را لرزاند.این زمین لرزه 

در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داده است.

خدمات عام المنفعه بنیاد مستضعفان برای 
جوانان بیرجندی/ فاز اول مجتمع

 تا سه ماه آینده افتتاح می شود

و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده  مقدم-  دادرس 
مجتمع  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  درمیان 
ورزشی در حال ساخت بنیاد مستضعفان در بیرجند 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.

کشور  مستضعفان  بنیاد  رئیس  سفر  جریان  در 

محمد  سید  االسالم  حجت  جنوبی  خراسان  به 
باقرعبادی پیشنهاد راه اندازی مجتمع ورزشی چند 
منظوره برای استفاده همه اقشار مردم به خصوص 
قشر کمتر برخوردار استان را به مهندس سعیدی کیا 
ارائه کرد که با توجه به وجود زمین بنیاد در خیابان 
غفاری بیرجند این موضوع مورد موافقت واقع شد و 
دربهمن سال ۹۴ نیز کنگ احداث بنا به زمین خورد.
این پروژه بزرگ ورزشی در حال حاضر در زمینی به 
مساحت یک هکتار در سه فاز در حال ساخت است 
که در فاز اول قرار است سالن توپی مجتمع تا سه 
ماه آینده به بهره برداری برسد و دو فاز دیگر که 
شامل استخر سرپوشیده شنا و سالن تیراندازی می 
شود تا یکسال آینده به بهره برداری برسد. مدیرکل 
پروانه  بیماران  از  حمایت  گفت:  مستضعفان  بنیاد 
ای، توزیع سبد غذایی بین 22 هزار مادر شیرده و 
باردار برای جلوگیری از سوء تغذیه، حمایت از دانش 
به ساخت  آموزان محروم، تجهیز مدارس، کمک 

مدرسه از جمله اقدامات این نهاد بوده است.

قیمت پیاز پایین می آید

از  بیرجند  بار  تره  و  میوه  اتحادیه  رئیس  برزجی- 
کاهش قیمت پیاز در چند روز آینده خبر داد و گفت: 
با ورود پیاز بجنورد امیدواریم شاهد کاهش قیمت 
خوبی در بازار باشیم. حیدری در گفتگوی اختصاصی 
با آوا ضمن بیان این مطلب افزود:  افزایش قیمت 
پیاز در بازار به صورت سراسری در کشور بوده است. 
وی با بیان اینکه هم اکنون پیاز در میدان بار به 
قیمت 3800 تا ۴000 تومان به فروش می رسد 
افزود: قیمت در مراکز فروش شهر ۴500 تا ۴800 
می باشد. این مقام مسئول با ابراز امیدواری از اینکه 
ورود پیاز بجنورد باعث کاهش قیمت در بازار بیرجند 
شود خاطر نشان کرد: هم اکنون پیاز در بازار شهر 
بجنورد 2800 تومان به فروش می رسد. حیدری با 
تاکید بر اینکه هیچگونه کمبودی در بازار میوه و تره 
و بار وجود ندارد افزود: پیازی که هم اکنون در بازار 
به فروش می رسد از شهرهای شیراز، اصفهان و 

کازرون وارد می شود.

رشد ۳ درصدی بیمه شدگان؛پرداخت 220 
میلیارد تومان از تعهدات مستمری بگیران

شبستان-مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی 
گفت: 3۴2 هزار و 300 نفر از جمعیت استان تحت 
پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که این تعداد رشد 
3 درصدی نسبت به سال ۹5 را نشان می دهد.

درویشی در دیدار با نماینده مردم بیرجند، درمیان و 
خوسف در مجلس اظهار کرد: اقدامات بسیار مهمی 
را در راستای اقتصاد مقاومتی در زمینه بیمه تامین 
حقوق  کرد:  بیان  است.وی  شده  انجام  اجتماعی 
حداکثر  و  درصد   12.5 حداقل  بگیران  مستمری 
25 درصد افزایش یافته است و سال گذشته 573 
میلیون ریال کمک بالعوض به مستمری بگیران 
استان پرداخت کرده ایم. مدیرکل تامین اجتماعی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد بیمه شدگان 
تامین اجتماعی استان رشد کرده است، افزود: 3۴2 
پوشش  تحت  استان  جمعیت  از  نفر  و 300  هزار 
 3 رشد  تعداد  این  که  دارند  قرار  اجتماعی  تامین 

درصدی نسبت به سال ۹5 را نشان می دهد.

ناایمن بودن بیش از 70 درصد
 از اماکن شهر بیرجند

اماکن شهری  از  درصد  از 70  وسیما-بیش  صدا 
و  مذهبی  تجاری،  اماکن  ادارات،  شامل  بیرجند 
فاقد  سوزی  آتش  و  حوادث  مقابل  در  مسکونی 
نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  هستند.  ایمنی 
مورد  از۴0  اساس  براین  بیرجند گفت:  شهرداری 
بازدید از ادارات 87 درصد ناایمن، 736 مورد بازدید 
از اماکن تجاری 3۴ درصد، از ۴0 مجتمع مسکونی 
اماکن  بازدید  از 80 مورد  بازدید شده 80 درصد، 
 85 پزشکان  مجتمع   11 از  درصد،   6۴ مذهبی 
درصد و از 8 مورد بازدید از پاساژها و مجتمع های 
تجاری بیش از ۹0 درصد ایمنی مطلوب را ندارند.

راه اندازی دو مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
در خراسان جنوبی

صدا و سیما- مدیر کل دفتر حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس در شورای هماهنگی حفظ و نشر 
آثار دفاع مقدس گفت: این مراکز در صورت تامین 
شکست  المللی  بین  موزه  در  و  بیرجند  در  اعتبار 
استکبار جهانی در طبس 5 اردیبهشت سال آینده 
راه اندازی و افتتاح می شود.فخر با اشاره به ساخت 
یادمان 16 شهید گمنام گفت: طراحی 7 یادمان دیگر 
نیز در دست طراحی است. تولید 17 عنوان کتاب، 
آوری  جمع  مرکزی،  سامانه  در  سند  هزار  ثبت 8 
به  مصاحبه ها و خاطرات رزمندگان دفاع مقدس 
مدت هزار و 553 ساعت از دیگر اقدامات برای این 
شورا برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس عنوان شد. 
حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
هم بر ساخت مستند شهدا و فعال سازی کمیته نشر 

ارزش های دفاع مقدس در بیرجند تاکید کرد.

معاون استاندار خراسان جنوبی:
نت

نتر
س: ای

عک

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

و  روستایی  امور  دفتر  سرپرست  حسینی- 
در طرح  استان  استانداری سهمیه  شوراهای 
در دشت  پایدار  اشتغال  توسعه  و  تولید  ارتقا 
ها و مناطق روستایی در سال ۹6، را ۴ هزار 
میلیارد  بر 68  بالغ  اعتباری  با  شغل  و ۴77 
افزود:  20  و  دانست  تومان  میلیون  و 762 
توسعه  معاونت  محور  از  هم  تومان  میلیارد 
روستایی بابت اشغال زایی در مناطق روستایی 
استان ابالغ شده که طرح ها در دست بررسی 
است و بانک عامل این طرح بانک سینا می 
باشد. صبح دیروز کارگروه تخصصی اشتغال 
امور  با حضور سرفرازی معاون هماهنگی و 
اقتصادی استانداری برگزار شد. مدیر کل اداره 
این کارگروه  کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 
سال  در  استان  اشتغال  تعهد  اینکه  بیان  با 
داد:  ادامه  است  نفر  هزار  ازهشت  بیش   ۹6
دستگاه  اشتغال  تعهد  از  درصد   20 تاکنون 
های اجرایی معادل هزار و 623 نفر در سامانه 
جذب  مبلغ  سنجری  است.  شده  ثبت  رصد 
الحسنه برای اشتغال زایی  تسهیالت قرض 
کمیته امداد را 35 میلیارد تومان و بهزیستی را 
12 میلیارد و 800 میلیون تومان اعالم کرد و 
افزود: برای رسیدن به اشتغال موفق باید همه 
هم  صورت  به  استان  اجرایی  های  دستگاه 
برنامه های اشتغالزایی  افزایی عمل کرده و 

از مجرای کارگروه اشتغال باشد.

تعهد کاهش 0.8 درصدی نرخ بیکاری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
نرخ  درصدی   0.8 کاهش  تعهد  که  این  به 
در  کرد:   اضافه  داریم  برنامه  در  را  بیکاری 
راستای اجرای طرح کارورزی دو هزار و 25 
با بیان  نفر به کارگرفته می شوند. سنجری 
اینکه تاکنون چهار هزار و 703 نفر به عنوان 

کارورز در این طرح ثبت نام کرده اند، یادآور 
شد: از این تعداد، هزار و 20 نفر واجد شریط 
هستند. وی همچنین با بیان این که در طرح 
تکاپو، رسته های اولویت دار استان متناسب 
با مزیت های منطقه و شهرستان مشخص 
و تصویب کارگروه اشتغال استان شده است 
در  نهایی  تصویب  برای  کرد:  خاطرنشان 
کمیته تخصصی زیر مجموعه کمیته اشتغال 
مطرح کردیم و امید است تا دو هفته آینده 
ابالغ رسمی شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
را  پیشنهادی  دار  اولویت  رسته   6 اجتماعی 
فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی، 
فرش،  صنعت  گردشگری،  دستی،  صنایع 

حمل و نقل و فناوری اطالعات عنوان کرد.

سهم 2.8 درصدی استان
برای توزیع مشوق های حمایتی

مناطق  در  اشتغال  توسعه  طرح  به  سنجری 
کرد:  بیان  و  اشاره  عشایری  و  روستایی 
این  برای  تسهیالت  قالب  در  که  اعتباری 
طرح قرار داده شده 5۴ میلیارد و 100 میلیون 
تومان با تعهد اشتغال 3 هزار و 380 فرصت 
سال  در  کرد:  بینی  پیش  وی  است.  شغلی 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۹0 حدود  جاری 
برای  مختلف  بخش های  در  قرض الحسنه 
حوزه اشتغال استان در نظر گرفته شده است. 
سنجری به سهم استان در بخش مشوق های 
حمایتی اشاره کرد و افزود: سهم استان برای 
از  درصد   2.8 حمایتی  مشوق های  توزیع 

اعتبارات ملی دیده شده است.

40 درصد از تسهیالت کمیته امداد
در مناطق با محرومیت روستایی

هزینه شود

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد نیز در 
این که امسال تسهیالت  بیان  با  این جلسه 
و اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد استان 51 

میلیارد تومان است که 35 میلیارد تومان آن 
تسهیالت بانکی است عنوان کرد: جامعه هدف 
ما جامعه روستایی است و ۴۴ درصد طرح های 
و  دامپروری  بخش  در  امداد  کمیته  اجرایی 
کشاورزی انجام می شود. حسینی با اشاره به 
این که در 3 ماهه نخست امسال از مجموع 
تسهیالت اشتغال 68 درصد در روستاها هزینه 
شده است تصریح کرد: یکی از مشکالت ما 
دیگر  در  فرش  جز  به  و  است  فروش  بازار 
نیست.  تکمیل  فروش  چرخه  محصوالت 
جامعه  نیز  بانکی  ضمانت های  وی  گفته  به 
هدف را با مشکل روبه رو می کند. حسینی با 
تاکید بر این که ۹6 درصد روستاهای استان 
دارای ضریب محرومیت هستند تصریح کرد: 
۴0 درصد از منابع و تسهیالت کمیته امداد در 
سال ۹6 باید در مناطقی که ضریب محرومیت 

روستایی دارند هزینه شود. 

81 پروژه در 6 دهستان استان
در حال اجراست

این  در  سازندگی هم  بسیج  سازمان  رئیس 

دهستان   6 در  که  ای  پروژه   81 به  جلسه 
و  کرد  اشاره  است  انجام  حال  در  استان 
 3 از  بیش  اخیر  سال  چند  در  داد:  ادامه 
ایجاد  روستایی  اشتغال  کمک  کارگاه  هزار 
برای  اقتصادی  ارزش  زنجیره  ولی  کردیم، 
ارزشی  زنجیره های  باید  و  نشده  دیده  آنان 
برای آن تعریف شود. زهرایی با بیان اینکه 
روستاها  در  اجرایی  دستگاه های  بین  باید 
اعتبارات  شد:  یادآور  شود،  ایجاد  هم افزایی 
از مجوزها  برخی  متولی  ما  و  محدود است 
این  به  اشاره  با  نیستیم. وی  آموزش  مانند 
متوسط،  و  کوچک  کارهای  و  کسب  که 
زنجیره  دامپروری  و  دامداری  کشاورزی، 
تعیین  دهستان  هر  در  که  هستند  ارزشی 
بازارهای  در  کرد:  امیدواری  ابراز  شده 
را  روستایی  کارگاه های  مجازی  و  حقیقی 

وارد زنجیره ارزش کنیم.

پایدار  اشتغال  برای  استان  سهمیه 
روستایی 4 هزار و 477 نفر است

شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  سرپرست 
تولید  ارتقا  پروژه  به  اشاره  با  هم  استانداری 
و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق 
مناطق  و  مشاغل خرد  بر  تاکید  با  روستایی 
این  ارجاع  مسئولیت  کرد:  عنوان  محروم، 
پروژه به معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست 
جمهوری محول گردیده است. خواجوی کل 
سهمیه استان در سال ۹6، را ۴ هزار و ۴77 
و 762  میلیارد  بر 68  بالغ  اعتباری  با  شغل 
میلیارد  افزود:  20  و  دانست  تومان  میلیون 
تومان هم از محور معاونت توسعه روستایی 
بابت اشغال زایی در مناطق روستایی استان 
ابالغ شده که طرح ها در دست بررسی است 
و بانک عامل این طرح بانک سینا می باشد.

فضا و بستر اشتغال
در روستاها فراهم شود

منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استاندار با اشاره به این که رفع مشکل بیکاری 
از دغدغه مردم و مسئوالن است، گفت: باید 
همه دستگاه ها و مردم برای رفع این معضل 
با هماهنگی تالش کنند. سرفرازی با تاکید بر 
این که باید تعهد اشتغالی که برای دستگاه 
های اجرایی تعریف شده است، محقق و رصد 
شود خاطرنشان کرد: در صورت عدم تحقق 
این تعهدات، اعتماد مردم از دولت سلب می 
شود که بازگشت آن نیز بسیار دشوار است. 
وی با تاکید بر این که مسئولیت ما در حوزه 
گذشته  از  تر  سنگین  بسیار  امسال  اشتغال 
در  اشتغال  بستر  و  فضا  باید  گفت:  است، 

روستاها فراهم شود.
)Ava.news13@gmail.com(

های  حاشیه  از  بعد  شب  شنبه  قاسمی- 
بزرگ  دانشمند  بزرگداشت  مراسم  فراوان 
گنجی  پروفسور  ایران،  جغرافیای  علم 
برگزار شد.مراسمی که چندان در خور شأن 
بُعد کوچک بدون  نبود.برنامه ای در  ایشان 
تشریفات خاص که در آن از مسئوالن عالی 

استانی فقط چند نفر حضور داشتند.

قطب  بزرگترین  بیرجند  دانشگاه   
دانشگاهی شرقی کشور

فرماندار بیرجند در این مراسم با بیان این که 
 علم و دانش زیربنای همه توسعه ها می باشد،

به  بیرجند  دانشگاه  اکنون  کرد:  اظهار   
شرق  دانشگاهی  قطب  بزرگترین  عنوان 
است  گنجی  پروفسور  یادگارهای  از  کشور 

ادامه دهیم. »ناصری«  را  راه وی  باید  که 
افزود: همه ما می دانیم که وجود دانشگاه 
توسعه  در  که  است  موضوعی  بیرجند 
وی  بود .  خواهد  تاثیرگذار  استان  و  بیرجند 
هواشناسی  سازمان  تأسیس  کرد:  عنوان 
ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان  به  ایران،  در 
و  رسیده  ثبت  به  دکترگنجی  افتخارات 

ارزش آن مشخص شده است و اهمیت آن 
هوایی  سفرهای  ویژه  به  نقل  و  حمل  در 
بر کسی پوشیده نیست. به گفتۀ وی برای 
ساخته  مرکزی  باید  دانش  و  علم  توسعه 
آن  در  گنجی  پروفسور  نام  هم  که  شود 
متجلی شود و آرامگاهی برای ایشان باشد 
پژوهشگران  جمله  از  مردم  همه  به  هم  و 

جلسه  این  کند.در  کمک  فرهیختگان  و 
»غنی«،از  بیرجند؛  شهردار  »مدیح«، 
از  یکی  »محمدی«  و  اسبق  شهرداران 
اساتید رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
این بزرگ  باره شخصیت علمی  بیرجند در 

مرد خطه خراسان جنوبی سخن گفتند.
)Ava.news16@gmail.com(

اختصاص بیش از ۶۸ میلیارد تومان برای اشتغال ۴ هزار و ۴77 روستایی

پروفسور گنجی؛ گنجی در حال فراموشی

عکس:اکبری

اقلیم خراسان جنوبی مستعد وقوع 75 درصد بالیای طبیعی است
مدیریت  سازمان  پیشگیری  دفتر  مدیرکل 
بحران وزارت کشور، گفت: شرایط جغرافیایی 
خراسان جنوبی برای بروز 75 درصد بالیای 
و  زلزله  میان  این  در  است،  مستعد  طبیعی 

خشکسالی در صدر قرار دارد.
اولین  در  یزدانی،  -حسین  ایرنا  گزارش  به 
بحران  مدیریت  تمرینی  و  آموزشی  کارگاه 
خراسان جنوبی در بیرجند، افزود: حقیقت امر 
این است، استان در سال های گذشته شاهد 
زلزله های بزرگی بود که بعضا مدیریت بحران 
را با مشکل مواجه کرد.وی با بیان اینکه باید از 
این حوادث به درستی پند گرفته شود، عنوان 
را تکرار می  اوقات فقط حوادث  کرد: برخی 
شد  نمایان  بحران  مدیریت  در  آنچه  کنیم، 
را شاهد نیستیم.به گفته وی ژاپن به عنوان 
کشور موفق در بخش مدیریت زلزله شناخته 
می شود و زلزله هایی که صدها هزار کشته 
رسید،  نفر  چند  به  امروز  گذاشت،  می  برجا 
تحولی که در ساخت و سازها بعد از هر بحران 

است. تدبر  و  تامل  قابل  گیرد  می  صورت 
مدیریت  سازمان  پیشگیری  دفتر  مدیرکل 
هر  در  کرد:   اظهار  کشور،  وزارت  بحران 
بحران و حادثه ای بعد از این که بحث های 
عاطفی و انسانی را سپری کردیم باز در میز 
اول قرار می گیریم، این رفتار دور از انصاف 
است و عمال تالش هایی صورت می گیرد 
خروجی ندارد.یزدانی با بیان اینکه تجهیزات و 
امکانات خوبی در مراکز مدیریت بحران کشور 
وجود دارد، افزود: با وجود تمام این تجهیزات 
در برخی اوقات موازی کاری ها، مانع کار و 
خروجی مثبت مدیریت را در مواقع بحرانی سد 
می کند، امیدواریم در این کارگاه به صورت 

تخصصی بتوان این مسایل را بررسی کرد.

انسانی  نیروی  و  مهندسی  وجود   
متخصص/ مقابله با بحران

مدیریت  سازمان  پیشگیری  دفتر  کل  مدیر 
مهندسی  از  امروزه  کرد:  تصریح  بحران، 

مدیریت  حوزه  در  متخصص  نیروهای  و 
توان  این  از  باید  هستیم  مند  بهره  بحران 
ادامه  کرد.وی  استفاده  درستی  به  بتوان 
و  درست  استفاده  است،  مسلم  آنچه  داد: 
به  را  ما  تواند  می  ها  داشته  از  تخصصی 
مواقع  در  که  سازد  رهنمون  درستی  مسیر 
کمترین  شاهد  مدون  مدیریتی  با  بحرانی 
حوادث  برای  تجربه  بیشترین  و  خسارت 
وقوع  هنگام  کرد:  بیان  باشیم.وی  بعدی 
متولی  دولت  که  ها  بیمارستان  حتی  زلزله 
است دچار آسیب می شود بدون شک نشان 
دارد  سازها  و  ساخت  در  مدیریت  از ضعف 
که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  که  حالی  در 
ضوابط و مقررات را بر خواسته های فردی 

خود مقدم قرار دهیم.

 کمبود آب/ بزرگترین
 معضل خراسان جنوبی

یزدانی با بیان اینکه کمبود آب و خشکسالی 

استان  روی  پیش  های  بحران  بزرگترین 
است، یادآور شد: امروز خشکسالی به تنهایی 
آنچه  بلکه  نکرد،  مواج  مشکل  با  را  منطقه 
به مرور زمان معضلی سهمگین برای استان 
آبی  منابع  بر  مدیریت  مشکل  بود  خواهد 
های  بخش  اکنون  هم  وی  گفته  است.به 
زیادی از کشور به علت نبود منابع آب کافی 
در حال تخلیه از جمعیت است، اگر به موقع 
مدیریت نشود نخواهیم توانست منابع آبی را 

به صورت پایدار مدیریت کنیم.

 بروز 27 حادثه از 34 حادثه
 شناخته شده، در خراسان جنوبی

همچنین مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراسان جنوبی ، افزود: از 3۴ حادثه شناخته 
استان  در  تاکنون  مورد   27 ایران  در  شده 
مدیریت  نیازمند  مهم  این  که  افتاد،  اتفاق 
مواقع  در  نوین  های  فناوری  از  استفاده  و 
با  جلیلی،  میر  ابوالحسن  است.سید  بحرانی 

بیان اینکه هر 10 سال شاهد زلزله مخرب 
باالی 6 ریشتر در خراسان جنوبی هستیم، 
نیست،  ها مشهود  زلزله  برخی  کرد:  عنوان 
 ۹6 سال  ابتدای  از  و  زلزله   ۹80 پارسال، 
ثبت  استان  در  زلزله  مورد   2۹0 تاکنون، 
خراسان  بحرانی  موقعیت  از  نشان  که  شد 
جنوبی دارد.به گفته وی امسال شاهد جاری 
و  توفان  مورد   6 سیل،  مورد  هشت  شدن 
چهار مورد تگرگ و ... در استان بودیم که با 
موفقیت این حوادث پشت سر گذاشته شد، 
طبق آمار از 15 سال گذشته تا سال ۹2، هر 
سال سه نفر با جاری شدن سیالب، جان می 
باختند، با فرهنگ سازی به موقع از سال ۹2 
اهداف  رسید.وی  صفر  به  آمار  این  تاکنون 
افزایی  هم  و  همفکری  را  کارگاه  برگزاری 
در راستای مدیریت بحران و کار گروهی و 
تیمی بیان کرد و افزود: شرکت کنندگان در 
مدیریت  تخصصی  و  صحیح  روش  کارگاه 

بحران را بررسی می کنند.

قاسمی- هاشمی مدیر کل امور زندان های 
استان روز گذشته در دومین دوره مسابقات 
استان  های  زندان  سازمان  کارکنان  قرآنی 
اصلی  کرد:رسالت  عنوان  آنان  خانواده  و 
در  باشد.و  زندانیان می  تربیت  و  ما اصالح 
برای  مهم  مقوله   5 سازمان  رسالت  مسئله 
اصالح زندانیان را دنبال می کنیم. وی این 
مقوله ها را شامل دقت به سالمت جسمس 
زندانیان، توجه به روح و روان آنان، امورات 
اشتغال  و  آموزی  تربیتی، حرفه  و  فرهنگی 
زندان  از  آزادی  و  خروج  از  بعد  مراقبت  و 
 66 مسابقات  این  در  گفتۀ وی  یه  دانست. 

آنان  از  نفر  بودند که 25  نفر شرکت کرده 
مقام کسب کردند.

فضای فرهنگی و معنوی مؤثر 
در کاهش آسیب ها

خوسف   و  درمیان  بیرجند،  مردم  نمایندۀ 
این  در  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در 
کارکنان  که  آنجا  از  کرد:  عنوان  مراسم 
زندانی  با  مستقیم  ارتباط  در  سازمان  این 
های  غم  و  استرس  تأثیر  تحت  هستند  ها 
آنان قرار می گیرند و حتی بر خانواده های 
آنان هم شاید تأثیر گذارد. »حجت االسالم 

مراسم  چنین  برگزاری  داد:  ادامه  عبادی« 
معنوی برای این افراد واقعا مفید و ضروری 
شود.  می  آنان  آرامش  موجب  و   است 
کشور  در  زندانیان  تعداد  از  انتقاد  با  وی 
فرهنگی  در بخش  ابتدا  از  ما  کرد:  تصریح 
چندان توجهی نشان نداده ایم و پیشگیری 
این  دلیل  به همین  و  نبوده است  ها کافی 
برای  وی  گفتۀ  به  داریم.  را  زندانی  آمار 
انسانی  الگوهای  باید  بیشتر  تأثیرگذاری 
به زندانی ها معرفی شود و فرهنگ قرآنی 

ترویج پیدا کند. 
)Ava.news16@gmail.com(

دومین دوره مسابقات قرآنی کارکنان زندان استان برگزار شد

اصالح و تربیت زندانیان رسالت امور زندان ها
عکس:احسان توال
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
نیا نََزَع ا... منها َهْیَبَة اإلسالِم َمْت اُّمتي الدُّ إذا َعظَّ

هرگاه اّمت من دنیا را بزرگ بدارند، خداوند شكوه اسالم را از آنان می  گیرد.
)تنبیه الخواطر: ج1، ص75(

  

اشتغالزاییکارگاههایآموزشفنیوحرفهای
در افتتاحیه نمایشگاه »دستاوردهای مهارت آموختگان زن« در بیرجند عنوان شد:

بسیج دستگاه های اجرایی برای اشتغال زایی

 سمیرا قاسمی-  در دومین روز از هفته ملی مهارت و ترویج آموزش های 
فنی و حرفه ای که به عنوان آموزش فنی و حرفه ای، جوانان، مهارت، 
تدبیر و امید نامگذاری گردیده است؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و منابع  انسانی  استانداری خراسان جنوبی، نمایشگاه مهارت و 
اشتغال را که با هدف نمایش دستاوردهای دولت تدبیر و امید در 
حوزه آموزش های مهارتی و اشتغال برگزار شده بود را افتتاح و از 
 مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران و برادران بیرجند بازدید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری خراسان 
جنوبی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: همه دستگاه های اجرایی باید در راستای ایجاد اشتغال در 
جامعه بسیج شوند.  بی بی عصمت سرفرازی تصریح کرد: کارگاه 
های مهارت آموزی نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای خود فرد و 
دیگران ایفا می کند و این امر اقدامی بسیار پسندیده می باشد. وی 

تأکید کرد: یکی از دغدغه های موجود در جامعه این است که دانش 
و آگاهی کسب شده در مدارس و دانشگاه ها منجر به اشتغال واقعی 
نمی شود. به گفتۀ وی این کارگاه ها برای بسیاری از اقشار جامعه 
به ویژه زنان و جوانان اشتغال زایی می کند. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و منابع انسانی استانداری با اظهار خرسندی از ظرفیت کار 
و نیروی انسانی خوب در استان، افزود: باید از این ظرفیت به نحو 

احسن استفاده شود.
 افتتاح 12 نمایشگاه دستاوردهای مهارت آموختگان در استان
مدیرکل فنی و حرفه ای استان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره 
به اهمیت فرهنگ سازی در زمینه آموزش های مهارتی، نمایشگاه 
های گذر مهارت را راهکاری مناسب در این راستا عنوان کرد و 
افزود: در دومین روز از هفته ملی مهارت ۱۲ برنامه افتتاحیه در ۱۱ 
شهرستان استان به طور همزمان داریم. حسین خوش آیند  ادامه 

 داد: این نمایشگاه در ۲ نقطه از شهرستان بیرجند افتتاح می شود. 
 وی اظهار کرد: نمایشگاه های مذکور برای آشنایی افراد با حرفه های 
فنی و حرفه ای افتتاح می شود و بازدید از این نمایشگاه ها در 
طول هفته برای عموم آزاد می باشد. به گفتۀ وی اکنون ۹ کارگاه 
با ۵۴ حرفه در بیرجند به عالقه مندان آموزش های مهارت آموزی 
را ارائه می دهد و ساالنه به طور متوسط بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در 

بیرجند آموزش های ارائه شده در این کارگاه ها را فرا می گیرند.
نقش مؤثر فنی و حرفه ای در اشتغال و کاهش بیکاری

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای در ادامه با اشاره به اهمیت مهارت 
آموزی عنوان کرد: امروزه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به 
عنوان یگانه متولی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی در کشور، 
اعالم می کند که خدمات این سازمان به عنوان یکی از راهکارهای 
مهم در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می تواند در 

توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور نقش آفرینی نوینی 
داشته باشد. خوش آیند با اشاره به وجود ۲۱ مرکز دولتی و ۱6۱ 
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان، زیر ساخت آموزش فنی و 
حرفه ای و دسترسی هم استانی ها به این نوع آموزش ها را مناسب 
توصیف کرد و از ارائه بیش از ۴۵۰  حرفه آموزشی در سه خوشه 
 صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

استان خبر داد.
 وی تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص استان و اینکه مهمترین 
عامل بیکاری نیروی کار در خراسان جنوبی کمبود فرصت های 
شغلی، نبود صنایع بزرگ و سرمایه کافی می باشد، بهبود فضای 
کسب و کار، ثبات سیاست های اقتصادی و اعطای تسهیالت 
اشتغال زایی کم بهره و بلند مدت در بخش صنعت و اشتغال خانگی 

می تواند بهترین راهکار در بهبود وضع اشتغال باشد.

عکس: اسالمی

برادرانمحترمافالکی
 درگذشت برادر گرامی تان شادروان

محمدرضاافالکی قهرمانخوشنامورزشهایباستانی
را خدمت شما عزیزان و بستگان محترم تسلیت عرض می نماییم. 

امیرآبادیزاده،زحمتکش،حضرتی

اطالعیــه
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان،همسرانبازماندهوازکارافتادگانکلینمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 15 مرداد ماه 1396  در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابطعموميادارهکلتامیناجتماعيخراسانجنوبي

۱- منزل فروشی واقع در 
اميرآباد خيابان ولی عصر 

)عج( ۱۱ ، دارای امتياز 
آب، برق و گاز با قيمت 
کارشناسی ۲- یک واحد 

در حد سفت کاری شده  
دو طبقه واقع در 
حاجی آباد، خيابان 

مقداد۱7  قيمت توافقی
 یا معاوضه با خودرو    

۰۹۱۵۱۶۴۱۱۲۰  

خانوادهمحترمبارانی
با نهایت تاسف درگذشت شادروانحاجحسنبارانی

 را حضور شما تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم 
خداوند آن مرحوم را رحمت و به بازماندگان صبر عنایت فرماید. 
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