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سرمقاله

نظام بانکی
 درمسیری درست
*سیدمحمدامین حسینی

اقتصاد مقاومتی،تولید - اشتغال  به نیمه ی سال 
مناسبی  وقت  راه  ی  شویم.نیمه  می  نزدیک 
ی  ماهه  شش  عملکرد  به  مسئوالن  تا  است 
اند؟!  ببینند که چه کرده  و  بیاندازند  نگاهی  خود 
 چرا که امروزه مهم ترین رسالت  آنان مساله ی 
حد  تا  که  است  استان  و  کشور  مردم  معیشت 
زیادی از طریق دو مساله ی اشاره شده در عنوان 
و  تولید  یعنی  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  سال 
اشتغال قابل حل است.در این مجال نگاهی گذرا 
به دو مفهوم بانک و نقش آن در تولید و اشتغال 
خواهیم داشت.تولید این روزها سخت مریض است 
در  شود  می  داده  باال  سود  با  وام  تولیدکننده  به 
 حالی که تولید در بهترین حالت خود به اندازه ی 
بانکی  بهره  ندارد.کاهش  ،سود  وام  بهره  نرخ  
)  ۲ در صفحه  سرمقاله  ادامه   (  ... شیب   با  چند  هر 

سرباز  اقتصادی در راه بازار صنایع استان
صفحه ۷

صادرات 28 میلیون دالری  تعاونی ها در چهار سال گذشته 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:

میدان ورودی مهر شهر
 گل کاری شد  

صفحه  7

مدیریت رفتار مردم، مؤثر در کاهش 
کودکان خیابانی 

صفحه 7

درخشش دادرسان دختر 
هالل احمر بیرجند در المپیاد کشوری

صفحه 7

حجاج استان
 وضع مطلوبی دارند

صفحه  7

4 تخلف دارویی دامی در بیرجند
 از ابتدای سال

صفحه 7

سیم کارت رند ، اعتباری برای 
کاسبان یا ترویج تجمل گرایی؟

صفحه  3

غالمحسین کرباسچی  :
روحانی به سمت اصولگرایان

 متمایل نشده است

صادق زیبا کالم:
روحانی بیش از آنچه که

 اصالح طلب باشد ، اصولگرا است

محمدجواد ظریف: 
میزان نظارت در برجام

 کامال مشخص است

سید عباس صالحی:
نگاه مراجع به کابینه دولت

 بسیار امیدوارانه است
صفحه 2صفحه 2صفحه 2صفحه 2

بدمینتون بازان پسر خراسان جنوبی  به مسابقات کشوری اعزام می شوند  / قهرمانی نماینده ایران در رقابت های شطرنج آسیا / کی روش راه صعود پرسپولیس به  نیمه نهایی لیگ قهرمانان را هموار کرد! / خط حمله سوریه توان شکستن قفل دروازه ایران را دارد / تصادف پژو206 با پراید یك کشته و 4 مجروح برجا گذاشت  / صفحه 6 

در گفتگوی آوا با قهرمان استان مطرح شد:

  شمشیر بازی ،گمنام ولی مدال آور

روزملی صنعت چاپ
 برفعاالن این حوزه مبارک باد

11 شهریور ماه ، روز ملی صنعت چاپ را به همه ی زحمت کشان 
عرصه ی چاپ و نشر،به ویژه فعاالن این حوزه در پهنای خراسان 
جنوبی تبریک و تهنیت می گویم.چاپ و نشر به عنوان صنعت 
 مادر در عرصه های متنوع علمی، فرهنگی،صنعتی و رسانه ای 
مرهون زحمات و خدمات شبانه روزی مجموعه ای به هم پیوسته 
از طراحان هنرمند،کارگران فنی و دیگر عوامل فعال در این حوزه 
ی  همه  توفیق  و  بهروزی   » منی   « آرزوها  سرزمین  در  است. 
 تالشگران این عرصه ی هزار نقش و هزار رنگ را در کار توسعه ی 

دانش و فرهنگ این سرزمین دیرپا،آرزومندم.

غالمرضاجعفرپورمقدم
 مدیر اتحادیه چاپخانه داران و عکاسان بیرجند
)مکه مکرمه، یازدهم شهریور ۹۶(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری دلسوز مرحومه 

حاجیه زینت بیگم برهانی
 )همسر مرحوم حاج علی اکبر منذری(

 جلسه یادبودی امروز یکشنبه 1396/6/12 از ساعت 
16/30 الی 17/30 در محل سالن بزرگ هیئت حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
باشد که با حضور سبزتان روشنی بخش محفل و تسلی دهنده بازماندگان باشید.

خانواده های: منذری ، برهانی و سایر بستگان

12 شهریور روز بهورز
 بر همه پیشگامان عرصه بهداشت و سالمت

 استان خراسان جنوبی گرامی باد

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم شعب بانک سپه خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از لیاقت و شایستگی آن مقام ارجمند می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

   جناب آقای حسین محمدپور
معاونت محترم اعتباری شعب بانک سپه خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 از خداوند منان توفیق روز افزون تان را مسئلت داریم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای حاج حسن لشکری رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پترو خضراء شرق
شروع فعالیت شرکت پترو خضراء شرق همزمان با هفته دولت

 در امر سوخت رسانی به جایگاه های ذیل
 را  حضور جناب عالی و کارکنان شرکت پترو خضراء شرق تبریک عرض می نماییم.
جایگاه شهداء شهرستان بیرجند- جایگاه شهید مدرس شهرستان بیرجند
جایگاه شهید چمران شهرستان بیرجند- جایگاه مشعل شهرستان بیرجند

جایگاه شعله شهرستان بیرجند- جایگاه فرامرزی شهرستان درمیان
جایگاه صبا شهرستان قاین- جایگاه شوسف شهرستان نهبندان
جایگاه سه ستاره سهیل فردوس- جایگاه قائم شهرستان زیرکوه

جایگاه های تحت برند شرکت پترو خضراء شرق

جناب آقای مهندس اصغری   مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس نخعی   معاون محترم 

جناب آقای مهندس پورعلی   مدیر محترم بازرگانی
جناب آقای مهندس زنده دل   مدیر محترم ناحیه قاین

جناب آقای مهندس نیک دست   مدیر محترم ناحیه فردوس
ضمن تبریک و تهنیت هفته دولت بر شما و مسئوالن خدوم، بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مساعدت در راه اندازی جایگاه های 
عرضه فرآورده های نفتی سه ستاره سهیل شهرستان فردوس ، صبا شهرستان قاین، قائم شهرستان زیرکوه تحت پوشش )برند(

 شرکت پترو خضراء شرق اعالم می دارد.
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت پترو خضراء شرق

ا
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سازمان حج و زیارت: زائران ایرانی منا در سالمت هستند

باشگاه خبرنگاران- سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت اظهار کرد:: زائران ایرانی مستقر در منا ، مشکلی ندارند و گزارش تیم های پزشکی مستقر در درمانگاه مرکزی حکایت از 
آن دارد که روند امور طبیعی بوده است.وی از مراجعه حدود 3400 نفر از دیروز تاکنون به درمانگاه منا خبرداد و گفت: اکثر مراجعات گرمازدگی در درجات مختلف بوده است.مرعشی با اشاره به 

اینکه بیمار بد حال نداریم ، ادامه داد : 270 نفر از مراجعان به درمانگاه تحت نظر قرار گرفتند و سرم به آنها تزریق شد.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

نظام بانکی
 درمسیری درست
*سیدمحمدامین حسینی

بانکی  تخلفات  از  برخی  با  و  مالیم  خیلی   
اما  شود  می  انجام  شده  تعیین  های  نرخ  از 
اقتصادی  امور  در  درست  و  صحیح  سیاست 
باشد  دار  ادامه  رود  می  امید  که  است  کشور 
تا با کاهش نرخ تسهیالت و وام ها تولید نیز 

رونقی بگیرد.
بانکی  باالی سود  نرخ  است که  این  واقعییت 
باعث شده بود که تولید کنندگان بجای اینکه 
به توسعه ی کارخانه و تولید خود فکر کنند به 
سپرده گذاری در بانک ها بپردازند و از طرف 
دیگر تولیدکنندگان خرد و نو پانیز زیر  بارسود 
نرخ  واقع  شوند.در  می  تعطیل  ها  وام  باالی 
دار  سرمایه  از  را  تولید  ی  انگیزه  سود  باالی 
می گیرد و از طرفی نرخ سود باالی تسهیالت 
زند.لذا  می  زمین  بر  را  جوان  ی  تولیدکننده 
رکود فعلی نتیجه ی نظام بانکی بود.ترمیم و 
اصالح ساختار بانکی یک ضرورت مهم است  
نکته ای که رئیس کل بانک مرکزی در سفر 

به بیرجند نیز بر آن تاکید کرد.
اقتصاد  در  را  اول  حرف  پول  و  سرمایه  امروز 
می زند و بانک ها بعنوان محل تجمع سپرده 
ها نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارند.شاید 
در  گذاری  سرمایه  فرهنگ  با  ما  مردم  اگر 
بورس بیشتر آشنا بودند نقش بانک در اقتصاد 
بانک  شد.حاال  می  تر  کمرنگ  پولی  نظام  و 
آنقدر مهم شده است که برخی از اقتصاددانان 
با  است  مساوی  بانکی  نظام  اصالح  معتقدند 
حل مشکالت تولید و اشتغال و در نهایت حل 

مشکل اقتصاد.
اما دو نکته ی مهم در اجرای سیاست کاهش 
سود بانکی که مورد توجه مسئوالن نیز هست 
از سوی  بر اجرای آن  : نخست نظارت دقیق 
بانک های متخلف.دوم  با  برخورد  و  بانک ها 
نرخ  کاهش  کنار  در  تسهیالت  نرخ  کاهش 
نشود  اینگونه  .یعنی  است  سود سپرده گذاری 
که بانک سود کمتری بدهند و از طرف دیگر 
همان بهره باالی سابق را از وام گیرنده بگیرند.

کشور  بانکی  درمساله ی  دیگر  مهم  نکته ی 
دانه درشت ها هستند.

بزرگ  بدهکاران  وجود  از  دردناک  اخبار 
از  نشان  اند  گرفته  وام  ها  میلیارد  که  بانکی 
توزیع نامتوازن تسهیالت در نظام بانکی دارد.

ای  گونه  به  تسهیالت  توزیع  بر  نظارت  باید 
به   ، بزرگ  تولیدکنندگان  بر  عالوه  که  باشد 
با  تسهیالت  نیز  خرد  و  جوان  تولیدکنندگان 
سود مناسب داده شود و از تجمع تسهیالت در 

دست بدهکاران بزرگ بانکی جلوگیری شود.
نظام بانکی که در سال هایی که ما تورم باال را 
تجربه می کردیم دچار آشفتگی شده بود حال 
کم کم دارد خودش را در نظام اقتصادی کشور 
پیدا می کند و تدبیر مسئوالن در بانک مرکزی 
ای  گونه  سوی   به  که  دهد  می  ان  از  خبر 
ازنظام بانکی ای حرکت می کنیم که مناسب 

تر برای اقتصاد مقاومتی؛تولید_اشتغال است.

)@smaho آی دی تلگرامی نگارنده(

 بازنگری شیوه نامه اردوهای دانش آموزی؛
تعلیق اعزام دانش آموزان به اردو 

 وزارت آموزش و پرورش طی اطالعیه ای از تدوین 
بازنگری شیوه نامه برگزاری اردو و بازدید دانش آموزی 
و تعلیق اعزام گروه های دانش آموزی تا اطالع ثانوی 
خبر داد.در این اطالعیه ضمن ابراز تأسف عمیق از 
آموزان  دانش  حامل  اتوبوس  واژگونی  اخیر  سانحه 
آموزی  اردوی تشکیالتی سازمان دانش  به  اعزامی 
، ماموریت  ، اشاره شده است: یک تیم تخصصی 
یافته است تا گزارشی از برگزاری و برنامه ریزی اعزام 
دانش آموزان به اردوی مذکور را به همراه علل و عوامل 
بروز حادثه مورد بررسی و اعالم نظر قرار دهد . طبق 
این اطالعیه یک کارگروه تخصصی نیز ماموریت یافته 
تا با مشارکت معاونت های مربوطه نسبت به بازنگری 
و اصالح ضوابط و مقررات برگزاری اردوها و بازدیدها با 
رویکرد افزایش ضریب ایمنی دانش آموزان در سفرهای 
گروهی، حداکثر ظرف یک ماه آینده اقدام کند.در این 
اطالعیه مقرر شده است تا بازنگری شیوه نامه برگزاری 
اردوها و بازدید دانش آموزی و... تا زمان بررسی مجدد 
دستورالعمل مذکور ، اعزام دانش آموزان در شب جز 
است. ممنوع  وهوایی  ریلی  نقلیه  وسیله  از طریق 

اسناد 12۵میلیون ایرانی
 آرشیو الکترونیکی شد

کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی  فارس- 
گفت: برای اسناد ۱2۵ میلیون ایرانی که از سال 
الکترونیکی  آرشیو  شده،  صادر  و  تکمیل   ۱2۹7
ایجاد کرده ایم و هر کسی می تواند صد در صد 
به  اشاره  با  ابوترابی  سیف ا...  کند.  اخذ  را  خدمت 
احوال  ثبت  سازمان  عملکرد  سرعت  افزایش 
آرشیو  وقتی  داشت:  عنوان  اخیر،  های  سال  در 
الکترونیک اسناد را اجرایی کردیم، دیگر استعالم 
ها شامل مرور زمان نمی شود و عمال ابطال زمان 
ادارات،  غالب  سراسر  در  لذا  گیرد.  نمی  صورت 
 شناسنامه افراد را به روز برای افراد صادر می کنند 
در حالی که در گذشته زمان بر بود. وی افزود: امروز 
سازمان ثبت احوال اساسا قابل مقایسه با گذشته 
نیست. در گذشته به صورت سنتی همکاران در 
را  والدت  ثبت  و  کردند  می  پیدا  حضور  روستاها 
انجام می دادند و سند را نگهداری می کردند اما 
امروز اسناد به صورت الکترونیکی و به روز صادر 
می شود یعنی در هر کجای کشور یک شناسنامه 
دریافت و ثبت کنید، کمتر از دقیقه ای در پایگاه 

اطالعات کشور قابل استعالم است.

ظریف: میزان نظارت در برجام کامال مشخص است

محمدجواد ظریف گفت: برجام کامال صریح و کامال 
آن  در  هم  برجام  در  نظارت  میزان  و  است  روشن 
مشخص است. این که بعضی ادعا کرده اند که میزان 
راستی آزمایی ممکن برای آژانس و تائید توسط آژانس 
بستگی به میزان نظارت دارد از اصل حرف غلطی 
است. به خاطر این که برجام کامال این راستی آزمایی را و چارچوب راستی 

آزمایی و مبنایش را تعیین کرده است.  

کابینه دوازدهم پاسخگوی نیازهای مردم باشد

حجت االسالم محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل 
جامعه روحانیت مبارز با اشاره به تشکیل کابینه دوازهم، 
گفت: همه دلسوزان انقالب دوست دارند که دولت در 
رفع مشکالت کشور موفق باشند و مردم نیز از دولت 
انتظار دارند که پاسخگوی نیازهای آنها باشد. امیدواریم 
دولت محترم در عمل به توصیه های مقام معظم رهبری موفق باشند و بتواند 

سیاست های کلی مقام معظم رهبری در خدمت بیشتر به مردم محقق کند.

ایران، آمریکا را در منطقه به  حاشیه کشانده است

سردار سالمی تأکید کرد: امروز موازنه قدرت به نفع 
انقالب و نظام ما تغییر کرده است؛ آمریکا با آن همه 
نیروگاه هسته ای در حاشیه تحوالت منطقه قرار دارد 
و نقش آفرین و بازیگر اصلی این میدان که سرنوشت 
آینده جهان اسالم را رقم خواهد زد جمهوری اسالمی 
بازمی گردد  خانواده  آغوش  به  حججی  محسن  شهید  پیکر  این که  است؛ 

نشان دهنده اقتدار وتسلط جمهوری اسالمی بر منطقه  است.

صادق زیبا کالم در پاسخ به سوالی 
تحلیلگران  برخی  اینکه  بر  مبنی 
طلبان  اصالح  معتقدند  اصولگرا 
فاصله  روحانی  آقای  از  مرور  به 

 می گیرند، آیا این اتفاق می افتد؟
گفت:اصولگرایان هر عالمتی درباره 
کدورت بین روحانی و اصالح طلبان 
و  کنند  می  استقبال  آن  از  ببینند 

اینگونه  اما  شود  اینطور  امیدوارند 
نمی شود. درست است که انتظارات 
و  داشتیم  روحانی  آقای  از  زیادی 
محذورات  حال  عین  در  اما  داریم 

روحانی  آقای  دست  بودن  بسته  و 
بگیریم.  نادیده  توانیم  نمی  هم  را 
از  طلبان  اصالح  ما  اینکه  دوم 
آقای روحانی هیچ تصویر و تصور 

جاه طلبانه و رویایی نداشتیم. آقای 
الریجانی  علی  دکتر  مثل  روحانی 
یک اصولگرا است، منتها اصولگرای 
واقع  و  رو  میانه  منطقی،  معتدل، 
بین. آنچه اصالح طلبان می دانند 
این است که آقای روحانی بیش از 
باشد  طلب  اصالح  یک  که  آنچه 
یک اصولگرا است. حتی می خواهم 
یک مرحله جلو بروم و بگویم آقای 
اصالح  به  آنکه  از  بیش  روحانی 
به  باشد در حقیقت  نزدیک  طلبان 
همه  ما  است.  نزدیک  اصولگرایان 
اینها را می دانیم و هیچ دچار خیال 
آقای  درباره  رویاپردازی  و  پردازی 
شرایط  در  اما  شویم  نمی  روحانی 
فعلی آقای روحانی بهترین گزینه ای 
است که وجود دارد چون اگر روحانی 
مثل  کسی  نبود  جمهور  رئیس 

احمدی نژاد رئیس جمهور می شد!

غالمحسین کرباسچی از رویه حسن 
روحانی بعد از انتخابات دفاع کرد و 
به  دادن  سامان  و  سر  وقت  گفت: 
کشور است و باید به فکر هماهنگی 
همه دستگاه ها بود.وی با تاکید بر 
اینکه روحانی به سمت جناح راست 
مایل نشده است، گفت: »روحانی را 
باید با توجه به شخصیت اش ارزیابی 
و  زاده  تاج  با  توان  نمی  را  او  کرد. 
حجاریان مقایسه کرد. همان طور که 
نمی توان او را با حسین شریعتمداری 
کرد«. مقایسه  عباسی  سردار  یا 

وی افزود: »درست است که او پیش 
از انتخابات لحن دیگری داشت اما 
این تغییر لحن قاعده کار است و برای 
هماهنگی  فکر  به  باید  کشور  اداره 
اکنون  بود.  مختلف  های  دستگاه 
مبارزات انتخاباتی تمام شده و وقت 
سر و سامان دادن به کشور است. به 

قول معروف کشور را باید از روی زمین 
اداره کرد. روحانی نیز مشی اعتدال و 
میانه روی خود را دارد. او به درستی 
برای تغییر شرایط در چارچوب حفظ 

اصول نظام، انقالب و اسالم تالش 
تاکید  اینکه  بیان  با  کند«وی  می 
انسجام و یکپارچگی تنها  بر حفظ 
اولویت دولت نیست،گفت: سیاسیون 

نیز به این باور رسیده اند بدون ایجاد 
سیاسی  گفتمان  درون  در  وحدت 
خود، نمی تواند به موفقیت برسند. 
به عنوان مثال اصالح طلبان که در 

روحانی  از حسن  اخیر  انتخابات  دو 
به عنوان یک گزینه خارج از جریان 
فکری خود حمایت کرده اند حاال از 
انسجام سخن می گویند. ضرورت 

روحانی به سمت اصولگرایان متمایل نشده استروحانی بیش از آنچه که اصالح طلب باشد ، اصولگرا است

عضو مجلس خبرگان:آمریکا به آخر خط رسیده است

 حجت االسالم عباس کعبی عضو مجلس خبرگان 
رسیده  آخر خط  به  آمریکا  اینکه  بیان  با  رهبری 
است گفت: هوافضا، قدرت موشکی و پدافند هوایی 
برای مقابله با دشمنان و تبهکاران ضدبشریت و نیز 
برای دفاع از مظلومان است بنابراین طبیعی است 
که ایران اسالمی در ارتقاء قدرت بازدارنده دفاعی و قدرت موشکی خویش 

هیچ محدودیتی را نمی پذیرد.

 نگاه مراجع به کابینه دولت بسیار امیدوارانه است

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با بیان اینکه نگاه مراجع بزرگوار نسبت به دولت 
و کابینه همراه با امیدواری فراوان است، گفت: در 
نشست های خدمت مراجع و علما و موسسات دینی 
پیش زمینه هایی برای تعامل فعال به بحث و گفتگو 
گذاشته شد و بنا شد به شکل برنامه تنظیم شده پیگیری شود. رهنمودهای 

مراجع بزرگوار را دریافت کردیم که حتما مورد توجه قرار خواهند گرفت.

باید مرز اصالح طلبان با اعتدالیون مسلکی جدا شود

محمدصادق جوادی حصار از اعضای حزب اعتماد 
ملی اظهار داشت: بدون هیچ تعارف و تکلفی بخش 
زیادی از مطالبات اصالح طلبان موفق به جامه عمل 
پوشاندن خود نشده و با رویکردی که اصالح طلبان 
عمل گرا سیاسی دنبال می کنند، عمل ذیل عنوان 
اعتدال و مرزبندی نکردن میان اعتدال اصالحی و مسلکی که آقای روحانی 
آن را ترویج می کند منجر به اضمحالل مرزبندی های اصالح طلبی خواهد شد.

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

بار
حمل 

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960447 محکوم علیه خانم زهرا زحمتی به طرفیت زینب سلم آبادی و آقای علی 
و غالمرضا و معصومه و حسنیه شهرت همگی زحمتی مبنی بر فروش پالک ثبتی به شماره 190 فرعی از 781 اصلی بخش 1 بیرجند 
 به آدرس بیرجند- خیابان 17 شهریور 19- چهار راه اول- منزل شمالی غربی پالک 8 که حسب نظریه کارشناسی به مساحت 201/72 
مترمربع به نام مرحوم رجبعلی زحمتی که ارزش ششدانگ از پالک فوق با توجه به موقعیت و مساحت و نوع ساخت و مصالح مصرفی 
قدمت بنا و اشتراکات منصوبه به مبلغ 740/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/6/26 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

اصالحیـه
در چاپ آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه شیالت توان آفرین ارغوان 
 )سهامی خاص( به شماره شناسه 10360062170 و شماره ثبت 4728 
در حال تصفیه که در تاریخ 96/6/5 در صفحه 2 این روزنامه چاپ شده است 

نوبت دوم صحیح می باشد که بدین شرح اصالح می گردد. 

اطالعیـه
قابل توجه هم استانی های واجد شرایط

نمایندگی مکتب القرآن خراسان جنوبی در نظر دارد 
نسبت به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی )ویژه مربیان پیش دبستانی، 

طرح مکتب القرآن( از میان خواهران با شرایط و معیارهای ذیل اقدام نماید:
معیارها وشرایط پذیرش مربیان آزاد:

1- معتقد و مقید به دستورات دین مبین اسالم، داشتن حجاب برتر )چادر( و حسن شهرت 
شخصی و خانوادگی در محل 2- اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
 قانون اساسی و اصل والیت فقیه 3- تسلط به روخوانی و روانخوانی قرآن و آشنایی با تجوید 
)در حد کتاب حلیه القرآن 2( و داشتن عالقه و انگیزه الزم برای انجام کارهای فرهنگی به ویژه 
قرآنی و فعالیت در زمینه قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( 4- برخورداری 
از سالمت جسمی و روانی و توانایی الزم برای کار با نوآموزان دوره پیش دبستانی 5- داشتن مدرک 
تحصیلی کارشناسی و باالتر فقط در رشته های علوم قرآنی، معارف اسالمی، علوم حوزوی، علوم 
تربیتی، روانشناسی، آموزش ابتدایی و کودکیاری 6- سن پذیرش داوطلبان با مدرک تحصیلی  
کارشناسی و باالتر حداکثر 28 سال می باشد. 7- از داوطلبان، عالوه بر معیارها و شرایط فوق به 
صورت کتبی و شفاهی امتحان و مصاحبه به عمل آمده و پس از انجام تحقیقات الزم و با در نظر 
گرفتن همه ابعاد، افراد اولویت بندی و جهت شرکت در دوره آموزشی پذیرش می شوند 8- پذیرش 
ویژه خواهرانی می باشد که در صورت تایید و پذیرش نهایی پس از شرکت و موفقیت در دوره 
آموزشی گواهینامه پایان دوره 120 ساعته به نام آنان صادر خواهد شد. واجدین شرایط جهت 
ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند همه روزه در ساعات اداری به نمایندگی مکتب القرآن 
به آدرس بیرجند، بلوار صنعت و معدن، روبروی دانشکده صنعتی، انتهای بلوار مهر، جنب مسجد 
حضرت ابوالفضل )ع( مراجعه و یا با شماره های 32236745، 32236594، 09155617461 و 
09156700122تماس حاصل نمایند. مدارک مورد نیاز که باید توسط داوطلبان ارائه شود عبارتند 
از: 1- تقاضای کتبی با ذکر آدرس دقیق پستی و شماره تلفن )ثابت و همراه( 2- رضایت نامه ولی یا 
همسر 3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی4- دو قطعه عکس پشت نویسی شده 5- تصویر صفحات 
شناسنامه و کارت ملی 6- تصویر گواهینامه دوره های قرآنی 7- فیش واریزی وجه شرکت در دوره 

به شماره حساب 52934 بانک تجارت شعبه طالقانی بیرجند به مبلغ 200 هزار تومان 
تذکرات مهم: 1- مدت ثبت نام از تاریخ 96/6/11 لغایت 96/6/14 بوده و در صورت حد نصاب 
شرکت کنندگان تشکیل خواهد شد 2- مکتب القرآن تعهدی در قبال استخدام  و جذب متقاضیان 
دوره ندارد 3- مدت زمان دوره 12 روز کامل می باشد 4- تاریخ شروع کالس ها نیمه دوم 

شهریورماه 96 خواهد بود. 
نمایندگی مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی - محمد ابراهیم دیانی 

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

اتومات(     09303107002 - 09155614880

قابل توجه ادارات، سازمان ها، 
ارگان های دولتی و همشهریان عزیز:
یک قطعه زمین دو نبش به مساحت 
حدود ۶۰۰ مترمربع در خیابان اصلی 
خوسف ) خیابان شهید بهشتی(  

جنب بانک های کشاورزی و ملت با 
شرایط فوق العاده به فروش می رسد.

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۳

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰۹۱۵۹۶۳۹۰۶۵ 
  علـی آبادی 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
 می شود. در اسرع وقت 

)شهر و روستا(  
09904712042
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کشف 11 قلم داروی تاریخ گذشته در شهرستان بیرجند
صدا و سیما-  11 قلم داروی تاریخ گذشته در یکی از داروخانه های شهرستان بیرجند کشف و ضبط شد. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: بازرسان اداره 
دارو و درمان این شبکه در بازدیدهای ادواری خود به منظور سرکشی از داروخانه های دامپزشکی موفق شدند تعداد 11نوع از داروهای دامی تاریخ گذشته را از داروخانه های 
دامپزشکی شناسایی و ضبط کنند. علیزاده افزود: مصرف داروهای تاریخ گذشته باعث عدم پاسخ درمان مناسب و گاهی منجر به بروز عوارض جانبی و تلفات در حیوانات می شود. 

 آیا نظارتی بر بعضی بانک ها وجود دارد ؟وام می گیرید
 چک می گیرند زمان تسویه فرا میرسد چک را 
ندارند ! خیلی مواقع وام می گیرید نزدیک به انتهای 
تسویه که می رسد یا فرد معوقات دارد تازه یادشان 
می افتد چک نگرفته اند ! چک ضمانت را باالخره با 
هزار خواهش و رفت و آمد و داشتن مدرک تحویل 
می گیرید می گویند نیرو تازه کار بوده است !آیا 
 تکریم ارباب رجوع جزو وظایف یک کارمند نیست ؟ 
روسای بانک ها بد نیست گهگاهی بر کار کارمند 
بگذارید.  عمومی  روابط  کالس  یا  و  نظارت  خود 
بانک ها نیست خیلی ها تکریم  با همه  صحبتم 
ارباب رجوع دارند و برخورد مناسب و همکاران عالی! 
در کل سپاسگزار از همه بزرگواران زحمت کش.   
915...154  
سالم آوا لطفا پیگیری کنید چرا شرکت مخابرات 
اخطار قطع تلفن ها را درصورت عدم ارائه مدارک 

میده مگر مردم بیکارند!
937...799
با سالم در روزنامه اوا 1396/6/11 کلی تعریف از 
شتاب گاز رسانی  شده بود درصورتیکه که ما اهالی 
بیرجند بلوار خلیج فارس در مرکز استان از نعمت 
گاز بی نصیب بوده و با پیگیری های زیاد هنوز به 

نتیجه ای نرسیده ایم، لطفاً  پیگیری نمایید.
915...425
دوستی که گفته بود بانکها گرفتار ربا شده اند باید 
بگویم کجایی برادر؟؟؟عالوه بر بانکها بسیاری از... 

و افراد نیز ربای %40 می گیرند و می دهند!
915...254
بی پولی و بیکاری آنقدر زیاد شده که دزدی گوسفند 
اثاثیه و لباس و طال از منازلی که  ومرغ و اسباب 
افزایش  باشد  سکنه  از  خالی  روز  چند  درروستا 
یافته است. نیروی انتظامی با روستاها فاصله دارند 
مخصوصأ با روستا های برکوه و ... و شورستان و پخت 
کند! شدید  برخورد  هم  دادگاه  است  سربیشه.الزم 
915...801
سالم, مسئولین محترم جهاد و کشاورزی استان: 
از مرغ  چرا در همه جای کشور قیمت ران مرغ 
پرورش  بیرجند که قطب  در  ولی  است  تر  ارزان 
مرغ می باشد, قیمت آن یکسان و بعضاً گران تر 

در فروشگاهها عرضه می گردد.
915...756
با سالم لطفا مسئوالن شهرداری پاسخ بدهند  که 
چرابه جای تعمیر ویا نوسازی تاب وسرسره های 
خیابان شیرین)جنب دبستان حضرت رقیه(وسایل 
سرگرمی وبازی بچه ها رابریده اند؟وا قعا ا زابتکارات 

وخالقیت وایده جدید این عزیزان باید تشکر کرد.
915....194
آقای پلیس محترمی که به مردم توصیه می کنید که 
خود مراقبتی انجام بدهید وموقع مسافرت،زیوراالت 
 خودتان را به صندوق امانات بانکها بسپارید،آیا می دانید
در  یکسال  مدت  امانت،به  صندوق  یه  تصاحب 
بانک ... در بیرجند،  به اندازه ی و سایز یه جعبه 
پیراهن چقدره؟عرض می کنم،بدور از چشم تعزیرات 
حکومتی،حداقل یک میلیون و صد هزار تومن رهن 

وصدوپنجاه هزار تومن اجاره!
936...820
با سالم! به خدا باعث تأسف هست که شهرداری 
به  توجهی  هیچ  سبزشهر  فضای  ومسوالن  ها 
سرویس های بهداشتی پارکها ندارند فقط پارک 
توحید و آزادگان تمیز هست سرویس دستشویی  
پارک  خراب!  خیلی  مسجد   جای  آزادی  میدان 
ساعت9شب  که  موزه  پارک  طور،  همون  ظفر 
خانواده  پارک  دستشویی  بندند!  می  را  آن  درب 
وحدت  پارک  دستشویی  بازار،  چهارشنبه  جای 
جای مسجد امام حسین )ع( هیچ کدام نه تهویه نه 
مایع دستشویی نه نظافت ، وقتی حال آدم بهم می 

خورد،چطوری برود داخل وضو بگیرد؟
915....152

.آب  شهرداری  از  داشتم  سوال  .یه  آوا  سالم 
را  شهر  سجاد  اول  ی  فلکه  الله،  بوستان  نمای 
زیبایی  خیلی  ی  حوضچه  ؟  کردن  خراب  چرا 
توش  آب  اصال  که  ای  حوضچه  حاال  و  داشت 
قرار نمی گیره و مثأل با یه فواره ، که اصال فواره 
را خوب  نیاز هست  واقعا  که  جاهایی  نیست.لطفا 
کنید! راخراب  است  خوب  که  جاهایی  نه  کنید 
ارسالی به تلگرام آوا
شهرداری  مفقوده  حلقه  شهری  زیبایی  معاونت 
بیرجند.حاال معاونت پیش کش،در حد مشاور زیبایی 
شهری هم باشه قبوله.امیدواریم این عزل و نصب 
ها حداقل در انتها نتیجه ای هم برای مردم داشته 
مبلمان  حسرت  عزیزم  شهروندان  مدام  و  باشد 
های  ه  پروژ   ، غیرهمسطح  های  ،تقاطع  شهری 
کالن و کلی نگری در شهرهای دیگر را نخورند!
ارسالی به تلگرام آوا
با  رو  شهر  بهبود  آروزی  که  عزیزی  همشهریان 
تا  بدانند  الزمه  برند  می  جدید  شهردار  انتصاب 
در  ها  استان  مراکز  شهرداران  درصد   90 کنون 
کشور مشخص شده اند و بیرجند جز 10 درصد 
باقی مانده است.یعنی همین االن ما بطور طبیعی 
از برنامه عقب هستیم.طبیعتا شهرداران باتجربه و 
خبره همان ابتدا در کالن شهرها بکارگیری شده 
هنوز  خاطرجمع  خیلی  ما  شهر  شورای  اند.حاال 

مشغول به اصطالح تجزیه و تحلیل میباشد!
ارسالی به تلگرام آوا
ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای محترم شورای 
معضل  بحال  فکری  خواهشمندیم  بیرجند،  شهر 
عذاب آور نمایشگاه های خیابان ... که با تجمع های 
بیجا، پارک نامناسب و  آسایش ساکنان را سلب 
نموده اند، بردارید. خواهشمندیم نمایشگاه ها را به 

مکانی دیگر...منتقل نمایید. 
ارسالی به تلگرام آوا

نت
نتر
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کاسبان و مدیران بیشترین خریداران سیم کارت های خاص در استان 

سیم کارت به قیمت» مازراتی«
 پیشه ور * کدخدائی - این روزهای خرید 
و فروش سیم کارت های رند خیلی رونق پیدا 
کرده است، به گونه ای که  عدد و رقم های  
این سیم کارت ها نجومی است و کمتر کسی 
پیدا می شود برای خرید این دست سیم کارت ها 
باید  می خریم  که  چیزی  کند.معموال  هزینه 
مبلغی که در قبال آن پرداخت می کنیم ارزش 
آن را داشته باشد اما این افراد ظاهراً اعتقادی 
به این قاعده ندارند. بازار سیم کارت های دائمی 
که از همان بدو تولید همواره پرسرو صدا است، 
به ویژه از چند ماه گذشته روند صعودی قیمت 
این سیم کارت ها آغاز شده و تاکنون نیز ادامه 
دارد.اکنون سیم کارت همراه اول کد 1 بیش 
از دو میلیون و 700 هزار تومان  و کد 2 بیش 
فروش  به  تومان  هزار  و 500  میلیون  از یک 
بودن  رند  میزان  به  بسته  البته  که  می رسد 
این  پیدا می کند.در  افزایش  این رقم ها  شماره 
میان، بازار سیاه هم ایجاد می شود و دالالن 
با  سیم کارت ها  این  فروش  و  خرید  به  اقدام 
قیمت های نجومی می کنند. حتی کار از خرید 
و فروش حضوری گذشته و سایت های مختلف 
با این هدف راه اندازی شده  و در حال فعالیت 
هستند. برای نمونه سیم کارت کارکرده همراه 
و  خرید  سایت های  از  یکی  در   1 کد  با  اول 
به  تومان  میلیون  قیمت 11  با  آنالین  فروش 
فروش می رسد و این باعث می شود که دیگر 
فروشندگان هم به تبع سیم کارت های خود را با 
قیمت های نجومی عرضه کنند. از قیمت های 
جالب توجه دیگر شماره رند 935 ایرانسل است 
فروش  برای  تومان  میلیون   33 قیمت  با  که 

گذاشته شده و چه بسا شخصی پیدا شود که 
مبلغ بیشتری هم پیشنهاد دهد

ارقام  و  اعداد  با  که  بودیم  وبگردی  حال  در 
نجومی در فروش سیم کارت های رند برخورد 

کردیم.
قیمت خط  اپراتور 

09121111111 همراه اول 
5 میلیار تومان

 091211101* همراه اول 
1 میلیارد و 300 میلیون تومان
 09121101111 همراه اول 

580 میلیون تومان
 09121111012 همراه اول 

300 میلیون تومان
 09121008888 همراه اول 

130 میلیون تومان
 09359999999 ایرانسل 

120 میلیون تومان
09121722282 همراه اول 

64 میلیون تومان
 09202202 رایتل 

40 میلیون تومان
09121722282 همراه اول 

6 میلیون تومان
در این میان قیمت های میلیاردی سیم کارت 
مشاهده  دوم جدول  و  اول  ردیف های  در  که 
می کنید شگفت آور است و کسی نمی داند چه 
توجیهی برای هزینه کرد 5 میلیارد تومان برای  
چنین  اساسا  آیا  و  دارد  وجود  کارت  سیم  یک 
مخارجی در جامعه ای که سایه سیاه فقر را در 

جای جای آن می توان دید مصداق تجمل و 
اسراف از محل پولهای بادآورده نیست ؟

شماره هایی که بیشتر جنبه تبلیغاتی
و تجمل گرایی دارند

 برای پیگیری موضوع به موبایل فروشی های 
شهر بیرجند سر زدیم و با یکی از فروشنده ها 
سیم  فروشنده  عنوان  به  کردیم:راهرو  گفتگو 
سیم  قیمت  باالترین  که   این  درباره   ، کارت 
سیم  گوید:  می  بوده  چقدر  بیرجند  در  کارت 
کارتهایی با قیمت 50 میلیون تومان وجود دارد 
و باالترین قیمتی که در استان به فروش رفته، 
20 میلیون تومان بوده است .وی خاطر نشان 
به  بستگی  نوع سیم کارت ها  این  کرد:قیمت 

رند بودن شماره ی آن دارد.فروشنده سیم کارت 
با قیمت  درباره این که  سیم کارت های رند 
می  خریداری  بیشتر  کسانی  چه  را  باال  های 
زیادی  مشتریان  که  کاسبانی  گوید:  می  کنند 
دارند و همچنین مدیران شرکت ها و کارخانه 
هستند.  ها  کارت  سیم  این  خریداران  از  ها 
جنبه  بیشتر  ها   شماره  نوع  این  وی  گفته  به 
تبلیغاتی و همچنین تشریفاتی دارد و برای بهتر 
معتقد  راهرو   . است  مخاطب  ذهن  در  ماندن 
است  هر چقدر برای سیم کارت هزینه کنیم 
پول خود را دور نریخته ایم بلکه این یک حالت 
سرمایه گذاری را دارد .این فروشنده ادامه داد:به 
عنوان مثال من خط خودم را 5 میلیون خریدم 
و االن با قیمت 43 میلیون خریدار دارد. راهرو 

با اشاره به اینکه شماره های رند در استان ما 
استان  در  کرد:  تصریح  دارند  اقتصادی  جنبه 
شماره رند جنبه تجمل ندارند و بیشتر برای کار 
مورد استفاده قرار می گیرند و فقط 10 درصد 
مردم برای تجمل شخصی این سیم کارت ها 
را خریداری می کنند. وی تاکید می کند: بعضی 
از قیمت های  باالی سیم کارت ها ، مربوط 
شکل   به  که   است  مخابرات  شرکت  خود  به 
مزایده در  سایت است  به طور مثال سیم کارت 
3 میلیون قیمت دارد ولی یک نفر ده میلیون 
ها  قیمت  به همین صورت  و  قیمت می دهد 
باال می رود تا به یک قیمت نجومی می رسد 
چون حالت مزایده ای است و اگر بخواهیم یک 
اینترنتی بخریم ، امکان  شماره را از مخابرات 
پذیر نمی باشد به طور مثال قیمت سیم کارت 
باشد به فروش نمی گذارند و  2 میلیون 500 
در  که  باشد  مزایده  حالت  به  باید  گویند  می 
مزایده  تا  باشند  نفر   3 باید  حداقل  حالت  این 
صورت بگیرد، به این ترتیب هر کسی که قیمت 
باالتری داد بفروش می رسد و همچنین  10 

درصد مالیات هم باید پرداخت شود.

 خط  رند شناسنامه یک کاسب است
شناسنامه  رند  خط  اینکه  بر  تاکید  با  راهرو 
خرید  برای  من  داد:  توضیح  است  کاسب  یک 
به تهران رفته بودم چون دفعه اول خریدم بود 
آنها پول نقد برای تسویه حساب می گرفتند و 
دفعات بعد چک 2 ماهه  ، که البته از 3 بانک 
نداشته  استعالم می گرفتند که مشکلی چکی 
باشیم بعد جنس می فروختند ولی شخصی بود 
که شماره سیم کارت رند داشت و قیمت سیم 
کارتش 50 میلیون بود که بدون  هیچ حرفی 
جنس را با چک 6 ماهه به او  دادند ، در نتیجه 
اعتبار کاسب ، خط همراه اوست.وی همچنین 
مخابرات  ثابت شرکت  به خط های  ای  اشاره 
کرد و گفت : اخیرا پدیده شماره های رند و کوتاه 
در بین آژانس ها  و فست فود ها دیده می شود 
که مخابرات این  شماره های چهار رقمی را به 
صورت ساالنه به اجاره می دهد که از سالی 10 

میلیون به باال شروع می شوند. 

ایرنا- امروزه انسداد مبادی بیسوادی به عنوان 
دغدغه ای بزرگ در تمامی جوامع مورد بررسی 
جهان  کشورهای  تمام  زیرا  است  گرفته  قرار 
توسعه  راه  تنها  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به 
پایدار یک جمله است و آن هم » ریشه کنی 

بیسوادی، نقطه سر خط «.

ریشه کنی بیسوادی، نقطه سر خط
ارزیابی  بعد از شکل گیری انقالب اسالمی و 
عنوان  به  آموزی  سواد  انسانی،  منابع  توسعه 
مورد  توسعه  های  شاخص  مهمترین  از  یکی 
معمار  دغدغه  به  توجه  گرفت.با  قرار  بررسی 
کبیر انقالب امام خمینی )ره( در بحث سواد و 
سواد آموزی در ایران، با فرمان تاریخی ایشان 
در دیماه 1358، افق روشن ایران اسالمی در 
ارتقای سطح سواد جامعه آغاز شد.آنچه مسلم 
است توسعه سواد منجر به امنیت پایدار، توسعه 
همه جانبه، جلوگیری از فقر، احترام به قوانین 
و ... می شود و این موارد خود مقدمه ای برای 

محرومیت زدایی در جوامع است.
در  محروم  مناطق  به  توجه  ارتباط  همین  در 
ریشه کنی بی سوادی بسیار حایز اهمیت است 
محرومیت،  به  توجه  با  جنوبی  خراسان  که 
خشکسالی های مکرر و زندگی عشایری باید 
به  سوادی  بی  مبادی  رفع  در  را  ویژه  نگاهی 

همراه داشته باشد.
برنامه ها و طرح های زیادی از اوایل انقالب 
اسالمی تاکنون در این خطه از مرز و بوم برای 

اما  گرفته  صورت  سوادی  بی  مبادی  انسداد 
آنچه به نظر می رسد تا ریشه کنی این معضل 
اجتماعی نیاز به اقدام های جهاد گونه است که 
امیدواریم با توجه اهمیت این موضوع در این 
منطقه متولیان امر به صورت جهادی این مهم 

را مد نظر قرار دهند.

 انسداد مبادی بی سوادی؛
رتبه برتر استان در دولت یازدهم

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، با 
بیان اینکه در دولت یازدهم دبیرخانه کشوری 
این  در  بیسوادی  مبادی  انسداد  ملی  برنامه 
بنا به فعالیت  استان مستقر بوده است، گفت: 
های ارزنده ای که در دولت تدبیر و امید انجام 
شد موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشور 
شدیم.عباس المعی، در گفت و گو با خبرنگار 
بیسوادی،  مبادی  انسداد  موضوعیت  با  ایرنا 
تشکیل کارگروه هایی در 12 شهرستان استان 
و ابالغ شرح وظایف کارگروه ها، بررسی خانه 
مذکور  آموزان  دانش  شناسایی  برای  خانه  به 
ها  شهرستان  به  نیاز  اعتبارمورد  تخصیص  و 
آموزش  کل  اداره  های  اقدام  مهمترین  از  را 
و پرورش خراسان جنوبی در رفع بی سوادی 
عنوان کرد.وی برگزاری کالس های تقویتی 
جذب  و  شناسایی  که  آموزانی  دانش  برای 
شدند به منظور جبران نواقص یادگیری، تهیه 
و توزیع کتاب و نوشت افزار، استفاده از ظرفیت 
شوراهای اسالمی و دهیاران، اختصاص اعتبار 

و  آموزشی  خدمات  خرید  ذهاب،  و  ایاب 
یا  یک  آمار  با  روستاهایی  در  تشکیل کالس 

انجام  اقدامات  دیگر  از  را  آموز  دانش  نفر   2
شده در این بخش برشمرد.به گفته وی آنچه 
تاریخ گویای آن است فقر مالی، فقر فرهنگی، 
سرپرستی،  بد  یا  سرپرست  بی  اشتغال، 
کوچ،  و  مهاجرت  مذهبی،  تعصبات  معلولیت، 
ازدواج و اتباع فاقد مدارک هویتی از مهمترین 
دالیل ترک تحصیل بازماندگان در گروه های 

مختلف سنی استان است.

مبادی  انسداد  برای  اینکه  به  اشاره  با  المعی 
بی سوادی باید سطح مالی و معیشت خانواده 

اقتصادی  افزود: فقر مالی و  باشد،  ها مناسب 
خانواده  فرزندان  بکارگیری  باعث  ها  خانواده 
از  این خود یکی  اشتغال می شود که  امر  در 
تصریح  است.وی  تحصیل  بازدارنده  عوامل 
نگرش  باید  فرهنگی  فقر  مساله  در  کرد: 
در  آن  تاثیر  و  دانش  و  علم  به  ها  خانواده 
از طرفی  و  یابد  ارتقا  و  مثبت  روزمره  زندگی 
مذهبی  تعصبات  خاطر  به  که  هایی  خانواده 

باالتر  مقاطع  در  خود  دختران  تحصیل  از 
خودداری می کنند توجیه شوند.

ازدواج زودهنگام/ ترک تحصیل
 دانش آموزان

جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
در  زودهنگام  ازدواج  که  سخن  این  ایراد  با 
ترک  باعث  عشایری  و  روستایی  مناطق 
کرد:  بیان  شود،  می  آموزان  دانش  تحصیل 
و  پایین  سنین  در  آموزان  دانش  این  ازدواج 
ترک  در  بزرگ  سهمی  اشتغال  بازار  به  ورود 
کرد:  اظهار  دارد.وی  آموزان  دانش  تحصیل 
در مناطق روستایی و عشایری دانش آموزانی 
که  کنند  می  زندگی  خاص  های  معلولیت  با 
استثنایی  مدارس  و  مراکز  از  دوری  علت  به 
امکان  متاسفانه  و  مانند  می  باز  تحصیل  از 
یا  پرورش  و  آموزش  توسط  آنان  پوشش 
تحمیل هزینه های  به علت  هایشان  خانواده 

هنگفت مقدور نیست.

بازنگری قوانین/
اهتمام جدی مسئوالن

به  نیاز  قوانین  از  برخی  کرد:  تاکید  المعی 
اجرای  ضمانت  دارای  باید  و  دارند  بازنگری 
مناسب و دقیق باشند و از طرفی هم اهتمام 
و  نهادها  همه  همراهی  و  مسئوالن  جدی 
دستگاه ها برای ریشه کنی این معضل بزرگ 
کرد:  تصریح  است.وی  اهمیت  حایز  بسیار 

آموزش  مسئولیت  پر  و  بزرگ  دستگاه  قطعا 
و  گستردگی  و  کار  حجم  این  با  پرورش  و 
برای  تواند  نمی  تنهایی  به  امکانات  کمبود  با 
زیرا  کند  جویی  کشورچاره  مشکل  این  رفع 
مشکالت بازماندگان از تحصیل به تنهایی به 
ادامه  بر نمی گردد.وی در  آموزش و پرورش 
و  شناسایی  بیسوادی،  کنی  ریشه  کرد:  اظهار 
یک  تحصیل  از  بازمانده  آموزان  دانش  جذب 
و  ها  دستگاه  همه  برای  و  است  ملی  برنامه 
ملی  وظیفه  یک  عنوان  به  کشور  های  نهاد 
این  همه  رود  می  انتظار  است،  شده  تعریف 
معضل  این  رفع  برای  ها  دستگاه  و  ها  نهاد 
سیاسی،  نمایند.معاون  اقدام  کشور  در  بزرگ 
استانداری خراسان جنوبی  اجتماعی  امنیتی و 
هم قبال در شورای آموزش و پرورش استان 
های  گام  اسالمی  جمهوری  نظام  بود:  گفته 
و هم  برداشته  آموزی  در بخش سواد  بزرگی 
برای ریشه کنی بی  آخر  اکنون در گام های 
در  وی  گفته  هستیم.به  استان  در  سوادی 
نهادهایی  روستاییان  برای  سوادآموزی  بخش 
آموزش  با  و...  دهیاران  و  بخشداران  همانند 
شد:  یادآور  کنند.حسینی  همکاری  پرورش 
برای ساماندهی نحوه مشارکت اولیا در کمک 
به مدرسه به صورت اختیاری، فرهنگیان این 
از  جا  هر  زیرا  کنند  تبیین  مردم  برای  را  نیاز 
انجام  بزرگی  استفاده شود، کار  ظرفیت مردم 
اقدام  هر  که  است  حالی  در  این  و  شود  می 

بدون مشارکت مردم نتیجه مطلوب ندارد.

سیم کارت رند ، اعتباری برای کاسبان یا ترویج تجمل گرایی؟

ریشه کنی بیسوادی، نقطه سر خط
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ورزشکاران استان در انتظار حمایت مالی به سر می برند؛

شمشیر بازی ،گمنام ولی مدال آور
مهران کدخدائی- »تا زماني که موضوع ورزش در 
فرهنگ عمومي مردم قرار نگیرد و همه دستگاه ها و اقشار 
گوناگون جامعه به این امر توجه کافي نکنند، توفیقي در 
این خصوص حاصل نخواهد شد« این جمله ی استاندار بود 
که چندی پیش و در اولین شورای ورزش همگانی مطرح 
کرد ولی با گذشت چند ماه نه تنها گشایشی در رشته های 
ورزشی مدال آور استان انجام نشده بلکه با بی توجهی رو 
به رو شده اند.از این رو به سراغ یکی از ورزش های مدال 
آور ولی گمنام استان رفته ایم تا گفتگویی با سرمربی تیم 

شمشیر بازی استان سید علی یوسفی انجام دهیم.

هیئت شمشیر بازی استان از سال
 85 شروع به فعالیت کرده است

سرمربی تیم استان با اشاره به اینکه چگونه جذب این 
به  در سال 1385  کرد:  عنوان  است  ورزشی شده  رشته 
کمک آقای مجید مهرور ، هیئت شمشیر بازی استان در 
طریق طرح  از  سال 138۶  در  و  شد  اندازی  راه  بیرجند 
استعداد یابی مدارس با رشته آشنا شدم و جذب این رشته 
ورزشی شدم. یوسفی از تالش برای رسیدن به موفقیت 
تمرینات  و  عالقه  به  توجه  با  گفت:  آرزوها  قله  فتح  و 
بسیار زیاد موفق شدم به مسابقات کشوری راه پیدا کنم و 
توانستم به مدت 3 سال عضو تیم ملی جوانان ایران باشم. 
همچنین وی افزود: در این مدت که در رشته شمشیربازی 
فعالیت می کنم توانسته ام مدال انفرادی برنز جهانی و 
مدال تیمی آسیا را کسب نمایم. وی در پاسخ به این سوال 
که چه سمت هایی در هیئت شمشیر بازی استان دارید ، 
 می گوید: اکنون به عنوان دبیر هیئت شمشیر بازی استان ،

مربی و بازیکن فعالیت دارم.

32 نفر در رشته شمشیربازی
 مشغول به تمرین هستند

سرمربی تیم با اشاره به اینکه تعداد اندکی در این رشته 
مشغول فعالیت هستند، توضیح داد : چون رشته تخصصی 
است و هزینه های باالیی دارد تعداد افراد کمتر جذب این 

رشته می شوند و با این حال تعداد 2۰ نفر مرد و 12 نفر 
زن در این رشته فعالیت دارند. یوسفی با تاکید بر اینکه 
عنوان  کند،  کار  پایه  های  تیم  روی  بر  فقط  دارد  قصد 
کرد: هیئت شمشیر بازی استان در 4 سال اخیر روی پایه 
بیشتر کار کرده و نتیجه این کار هم در 2 سال اخیر دیده 
شده است که در این مدت نونهاالن ما یک سکو داشته 
اند و در فروردین امسال هم یک مدال طال و یک برنز 
نونهاالن زیر 1۰ سال را کسب کردند. وی ادامه داد: در 
آخرین مسابقات کشوری که ماه گذشته در اراک برگزار 
شد مدال نقره و برنز انفرادی را کسب کردیم و در مجموع 
تیمی توانستیم با کسب 5 مدال، جایگاه سومی را از آن 
خود کنیم. سرمربی تیم سال گذشته را برای تیم استان 
خوب توصیف و اظهار کرد: در سال گذشته توانستیم ۷ 
مدال کسب کنیم که نسبت گذشته رشد داشته ایم و 5 نفر 

از اعضای تیم استان به اردوی تیم ملی راه یافتند.

نیازمند سالن اختصاصی برای تمرین هستیم

یوسفی نیاز اصلی تیم خود را سالن اختصاصی دانست 
سالن  قول  استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  گفت:  و 
ما  به  سالن  شده  انجام  های  رایزنی  با  و  است  داده  را 

تعلق گرفته اما هنوز شرایط پیست و دیگر امکانات سالن 
عمل  ها  وعده  به  هستیم  منتظر  و  است  نشده  برآورده 
شود تا سالن آمده شود.وی همچنین گفت: نیاز به سالن 
هستند  کم  ورزشکاران  تعداد  زیرا  داریم  شهر  مرکز  در 
و هزینه های رفت و آمد بسیار باالست. وی در پاسخ 
به این سوال که آیا حمایتی از تیم انجام می گیرد این 
اما  نمی شود  تیم هیچگونه حمایتی  از  داد:  پاسخ  گونه 
نیاز به حمایت دارد که  شمشیر بازی جای رشد دارد و 
به دنبال جذب اسپانسر هستیم زیرا هیئت فشار زیادی 
را تحمل می کند و از بخش خصوصی تقاضا می کنیم 

برای حمایت وارد رشته ما شود.

تمایل به سرمایه گذاری در 
رشته شمشیر بازی اندک است

برای  بسیاری  های  تالش  اینکه  به  اشاره  با  یوسفی 
جذب سرمایه گذار انجام داده گفت: مهمترین بحثی که 
شرکت  که  است  حمایت  کنند  کمک  بتوانند  مسئوالن 
ادارات  با  راستا  این  را جذب کنند و در  های خصوصی 
، شورای شهر و شهرداری صحبت کرده ایم که تمایلی 
تاکید  با  ندارند.وی  ما  رشته  روی  گذاری  سرمایه  برای 

باز هم همه مشکالت حل  با جذب سرمایه  این که  بر 
نخواهد شد عنوان کرد: در 2 سال اخیر شاهد پیشرفت 
در این رشته بوده ایم که به خاطر شرکت در لیگ بوده 
است و برای ادامه دادن این روند نیاز داریم باز هم به 
کمی   ، مشکالت  گذار  سرمایه  جذب  با  و  برویم  لیگ 
ناچیز  را  در سال  تیم  های  هزینه  خواهد شد. وی  حل 
دانست و تصریح کرد: هر اعزام از 1 تا 2 میلیون هزینه 
دارد که بودجه سالیانه ما در صورتی که در همه جام ها 
شرکت کنیم نزدیک به 13 میلیون خواهد بود.همچنین 
برای شرکت در لیگ نیازمند نزدیک به ۶ میلیون تومان 

هستیم که اگر برآورده شود قول مقام می دهم.

با حل مشکالت مالی در مسابقات
 آزاد آسیایی شرکت می کنیم

سرمربی تیم،دو نوجوان را استعداد استان معرفی کرد 
و از شرکت در مسابقات آزاد آسیایی خبر داد و افزود:ایلیا 
در  ما  استان  استعداد  دو  اکبری  حسین  امیر  و  رحیمی 
این رشته ورزشی هستند که تا کنون مدال های زیادی 
به  مالی حل شود  اگر مشکالت  که  اند  کرده  را کسب 
مسابقات اعزام خواهند شد.یوسفی عنوان کرد : مجوز ها 
برای خروج ورزشکاران کسب شده و رضایت والدین هم 
گرفته شده که اگر هزینه ها برآورده شود این دو نوجوان 
تایلند خواهند رفت. در  آسیایی  آزاد  به مسابقات  استان 
مسابقات  این  در  مدال  قول  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
می دهد،گفت: اگرچه با توجه به امکانات سایر کشورها 
ورزشکاهای آنان شرایط بهتری خواهند داشت اما تالش 
مسابقات  این  و  بگیریم  را  نتیجه  بهترین  که  کنیم  می 
در  شد.یوسفی  خواهد  نوجوان  دو  این  برای  ای  تجربه 
پایان با اشاره به اینکه تعداد ورزشکاران این رشته اندک 
هستند و با توجه بازدهی باالی آن نیاز است ورزشکاران 
بیشتری در استان به فعالیت بپردازند اظهار کرد : عالقه 
مندان می توانند برای ورود به این رشته به سالن ما واقع 
درطبقه زیرین نبش امامت  35 مراجعه کنند که تمرینات 
بانوان روز های زوج و آقایان روزهای فرد از ساعت 5 

تا ۶:3۰ خواهد بود.

Ava.21@gmail.com . عکس از :کدخدایی

یادداشت

کوبیدن چکش »فضای 
مجازی« بر میخ آهنین 
»کار فرهنگی«

* سید علی موسوی

شبکه  اجتماعی برای تفریح و سرگرمی می تواند 
ابزار خوبی باشد. به خصوص اگر به جنبه  آموزشی اش 
جنبه   می تواند  تفریح  و  توجه شود، سرگرمی  هم 
که  چیزی  بگیرد.  خودش  به  هم  آموزشی  کامال 
از آن با عنوان »آموزش از طریق سرگرمی« اسم 
می برند. از بعد تهدید هم می توان، جنبه های اتالف 
تخریب  باعث  که  مدل سرگرمی  و  نوع  یا  وقت، 
مولفه های مثبت در شخصیت طرف بشوند، نام برد. 
شبکه های اجتماعی را فرد می سازد. ساختار بنیادی 
آن چه  ندارند.  با هم  تفاوتی  تلگرام  و  فیس بوک 
متفاوت است، شکل و امکانات آنان است. هر فرد 
دوستان و حلقه های خود را می سازد. یعنی نمی توان 
ادعا کرد که فیس بوک یا توییتر یا دیگر شبکه های 
اجتماعی، کدام یک علمی تر است. اما در توییتر نزاع 
شدن  فیلتر  فیس بوک.  تا  است  بیشتری  سیاسی 
بسیاری  شده  باعث  اخیر  سال های  در  فیس بوک 
از آن رویگردان شوند. ساختار  از کاربران مذهبی 
مونولوگی توییتر و محدود بودن کاراکترها در هر 
پست، آن را متفاوت با دیگر شبکه های اجتماعی و 
خود به خود برای بحث محدودیت های ایجاد کرده 
اجتماعی  شبکه های  دیگر  رشد  خالف  بر  است. 
واتساپ ریزش داشته است. شاید مهم ترین دلیل 
آن متروکه ماندن و عدم توسعه آن باشد. ریزش ها 
و عدم توسعه نرم افزاری باعث شد که واتساپ از 
فضای جدی مباحثات جدا شود و به سوی گفت وگو 
در باب زندگی و روزمره کشیده شود. از سوی دیگر، 
را  فضا  دوستی ها  قدمت  و  کاربران  بودن  محدود 
فضای  و  جو  است.  کرده  خودمانی تر  و  صمیمی 
فضای  در  حداقل  شبکه ها،  از  کدام  هر  بر  حاکم 
ایرانی فارسی متفاوت هست. جدای از جو، گاهی 
هویت و ایده  یک سایت که از طریق ابزارهایش 
متفاوت می کند.  را  نیز هر شبکه  فعال شان کرده 
شخصی  روی  ابزارها  و  هویت  همین  همچنین 
تاثیر  فعالیت می کند  دارد توی آن شبکه هم  که 
کاربران  را  خاصی می گذارد. شبکه های اجتماعی 
و  آگاهی  میزان  و  کاربران  استفاده  می سازند. 
دانششان، سالیق و عالقه مندی ها و دغدغه شان 
که  است  دلیل  همین  به  است.  متفاوت    ...  و 
هر کس می تواند در فضای شبکه های اجتماعی، 
کاربری خاصی را تعریف و آن را گسترش دهد. 
و  گنگ  عناصری  شبکه ها  این  دیگر  عبارت  به 
بدون جهت هستند و این کاربر است که می تواند 

از این ابزار در راستای اهداف خود بهره بگیرد. 

مناسبت ها

12 شهریور، روز بهورز

تبیان- به دنبال تحقیق گسترده ای که وزارت 
برای  شمسی،  هجری   13۶3 سال  در  بهداشت 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  وضعیت  از  آگاهی 
انجام داد، این نتیجه به دست آمد که چهل درصد 
از مرگ و میرهای کشور در 5 سال اول زندگی 
کودکان اتفاق می افتد و هشتاد درصد آن نیز در 
بنابراین می توان با  یک سال اول زندگی است. 
آموزش های عمدتا ساده و اولیه از وقوع این مرگ 
و میرها جلوگیری کرد. این نتایج سرآغاز تالش در 
مسیر راه اندازی شبکه های بهداشتی درمانی به 
نام “خانه بهداشت” در روستاهای کشور و تربیت 
نیروهای اصیل و بومی به نام “بهورز” شد. بهورزان 
در ارتباطی صمیمی با مادران روستایی و تالشی 
گسترده، توانسته اند میزان مرگ و میر مادران را 
به علت عوارض حاملگی و زایمان، از 14۰ مورد در 
1۰۰ هزار تولد زنده در سال 13۶3 به 54 مورد در 
1۰۰ هزار تولد زنده در سال 13۷۰ کاهش دهند 
و این به معنای جلوگیری از مرگ 1۷2۰ مادر در 
سال است. از این رو در راستای تکریم و بزرگداشت 
هر  شهریور  دوازدهم  روز  زحمتکش،  بهورزان 
سال، با عنوان روز بهورز، نامگذاری شده است. 
نقش  بهورزان  در سالمت  جامعه  حیاتی  است و  باید 
همه  را مرهون  زحمات  و تالش  بهورزان  بدانیم.

درگذشت دكتر  حسابي، پدر فیزیك نوین 

 1281 سال  در  حسابي  محمود  دکتر  تبیان- 
به  دیده  تهران  در  تفرشي،  مادر  و  پدر  از  شمسي 
جهان گشود. پدرش از سادات و سفیر کبیر ایران 
در بغداد بود که به همراه خانواده  اش به بیروت نقل 
مکان کرد ولي پس از مدتي بدون خانواده  اش به 
ایران بازگشت و از آن پس، استاد با فقر و تنگدستي، 
تحصیالت خود را ادامه داد. وي اندیشمندي بود که 
تنها به یک رشته از علوم بسنده نکرد و از سن 1۷ 
سالگي موفق به اخذ مدارج عالي تحصیل گردید. 
 13۷1 شهریور   12 در  سرانجام  حسابي  پروفسور 
ش در نود سالگي و هنگام معالجه بیماري قلب در 
بیمارستان دانشگاه ژنو بدرود حیات گفت. پیکر وي 

بر َحَسب وصیتش در تفرش به خاک سپرده شد.

مركز نیکوكاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
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اشخاص موفق آرام ترند!

آرام ماندن در شرایط تحت  قابلیت مهار احساسات و 
فشار ربط مستقیمی به عملکرد شما دارد. طبق تحقیقاتی 
انجام شده، کشف  از یک میلیون فرد  که روی بیش 
کرده ایم که نود درصد آنها که باالترین کارایی را دارند 
در مهار احساساتشان در هنگام اضطراب، برای اینکه 
آرام و مسلط باقی بمانند، چیره دست هستند.صدمات 
اضطراب می تواند بر سالمت جسمانی و روانی تاثیرات 
مخربی بگذارد. نکته بغرنج درباره اضطراب این است 
که  ای  دلشوره  است.)و  ضروری  مطلقاً  احساسی  که 
همراه با آن می آید( عمل کردن برای مغز ما در این 
از هیجان  شرایط دشوار است تا هنگامی که حداقلی 
فعالیت  تحت  عملکرد  واقع،  در  کنیم.  احساس  را 
شدید همراه با سطح مالیمی از استرس به اوج خود 
 می رسد. به شرطی که مدت استرس طوالنی نشود، 
بی ضرر است.تحقیق جدیدی از دانشگاه برکلی جنبه 
مثبت سطح معتدل اضطراب را کشف کرده است. اما 
که  است  مهم  چقدر  که  است  کرده  تاکید  همچنان 
استرس را تحت کنترل نگه داریم. این پژوهش کشف 
کرده که حمله اضطراب مغز را وادار می کند تا سلول 
این  بسازد. هرچند  تقویت حافظه  برای  های جدیدی 
تاثیر تنها هنگامی مشاهده می شود که اضطراب متناوب 
باشد. به محض اینکه استرس بیش از چند لحظه طول 
بکشد مغز قادر خواهد بود سلول های جدید را پرورش 
دهد. تصور می کنم وقایع متناوب اضطراب آور احتمااًل 
مغز را هشیارتر نگه می دارد، عملکرد شما وقتی هشیار 
ادواری  اضطراب  حیوانات  برای  است،  بهتر  هستید 
بیشترین چیزی است که تجربه می کنند. در دوره های 
ماقبل تاریخ این مسئله درباره انسان نیز صدق می کرد.

شاگردانش  از  یکی  همراه  به  بیرونی  ابوریحان  روزی 
برای بررسی ستارگان از شهر محل سکونتش بیرون شد 
و در بیابان کنار یک آسیاب بیتوته نمود تا اینکه غروب 
شد. کمی از شب گذشت آسیابان خطاب به ابوریحان و 
شاگردش گفت که می خواهد در آسیاب را ببندد اگر می 
خواهید درون بیایید همین اکنون با من به درون آیید، چون 
من گوشهایم نمی شنود و امشب هم باران می آید شما 
خیس می شوید و نیمه شب هم هر چقدر در را بکوبید من 

نمی شنوم وشما باید زیر باران بمانید!
ناگهان شاگرد ابوریحان سخنان آسیابان را قطع کرد و 
گفت: این که اینجا نشسته بزرگترین دانشمند و ریاضیدان 
و همچنین منجم جهان است و طبق برآورد ایشان امشب 
باران نمی آید! آسیابان گفت به هر حال من گفتم. من 
گوشهام نمی شنود و شب اگر شما در را بکوبید من متوجه 
نمی شوم.شب از نیمه گذشت باران شدیدی شروع به 
باریدن کرد و ابوریحان و شاگردش هر چه بر در آسیاب 
کوفتند آسیابان بیدار نشد که نشد تا اینکه صبح شد و 
آسیابان بیرون آمد و دید که شاگرد و استاد هر دو از شدت 
سرما به خود می لرزند و گفتند که تو از کجا می دانستی 
که دیشب باران می آید؟ آسیابان پاسخ داد من نمیدانستم، 
سگ من میدانست! ابوریحان گفت: آخر چگونه سگ می 
داند که باران میآید؟ آسیابان گفت: هر شبی که قرار است 
باران بیاید سگ به درون آسیاب می آید تا خیس نشود. 
ناگهان ابوریحان آواز داد و گفت خدایا آنقدر میدانم که 

میدانم به اندازه یک سگ، هنوز نمیدانم.

برای جذب»عشق« جذب نیمه روحی و جفت 
الهی باید خود را تایید کرد، عاشق خود بود، 
و از درون عشق را تاباند و جذاب عشق شد.

خیلی اوقات شکست های ما در زندگی به خاطر 
برآورد غلط از شرایط است، چراکه اگر میدانستیم 
چقدر تا موفقیت فاصله داریم هرگز جا نمی زدیم.

اسرار غم عشق بگنجینه ماست
دردانه غم در صدف سینه ماست

با هر که در آمیختم از من بگریخت
جز غم که حرف و یار دیرینه ماست

افکاری را پیدا کنید که در شما احساس
 خوبی پدید می آورند و منتظر

 رویدادهای خوب بعد از آن باشید.

من امروز باور دارم که افکار مثبتم می توانند رویاهایم 
را در دنیای واقعی آشکار کنند و مرا به تماِم 

خواسته های قلبی ام برسانند. خدایا سپاسگزارم

نه تنها خنده به کاهش استرس شما کمک می کند و 
به  تواند  بلکه می  به نظر می رسید،  برای مردم جوانتر 
افزایش طول عمر شما نیز کمک کرده و شما را باهوش 

و قدرتمند نشان دهد !
قتی می خندیم عضالت صورت و بدن کشیده می شود 
فشار خون باال میرود تندتر نفس می کشیم و اکسیژن 
بیشتری به بافت ها می رسانیم و به طور خالصه 1 دقیقه 

خنده از ته دل باعث 45 دقیقه آرامش می شود.
و  است  درونی  حس  یک  از  ظاهری  نمود  یک  خنده 
هنگامی که فرد می خندد مغز  دوپامین بیشتری را ترشح 
می کند که عالوه بر یادگیری بهتر باعث احساس لذت 
و خوشی نیز می شود و در نتیجه احساس رضایتمندی از 

زندگی را به انسان می دهد.
بیماران سرطانی که تحت  پژوهشگران  تحقیقات  طبق 
گروه درمانی، روحیه شاد و امیدوارتری پیدا کردند حتی 
از آن دسته از بیمارانی که تحت مراقب  های ویژه دارویی 

قرار داشتند عمر بیشتر و پاسخ بهتر به درمان دادند.
به طور کل خنده به موقع و سنجیده درکار کردن بهتر 
سیستم دفاعی بدن تاثیر داشته و فرد کمتر دچار بیماری 

جسمی می شود و طول عمر بیشتری پیدا می کند..
خندیدن یکی از چندین مهارتی است که ما بدون آنکه 
به فکر آن باشیم، آن را انجام می دهیم.محققان دریافته 
خنده  کودکان  خندد.  می  مادر  رحم  در  کودک  که  اند 

شان را در رحم مادر تمرین می کنند.یک یا دو ماه قبل 
از تولد خنده های قابل تشخیصی را نشان می دهند.آنها 
بی اختیار می خندند زیرا نیاز به آن حرکت های ماهیچه 
ای برای جلب کمک بزرگترها دارند. این مطالعات نشان 
تمام در  و  باشد  می  جهانی  و  کلی  خنده،  که  دهد   می 
فرهنگ ها یکسان است. اما گول نخورید، همه لبخندها 
یکسان ایجاد نمی شود.محققان به طور کلی آنها را به دو 
محققی  )نام   Duchenne خنده  و  اجتماعی  خنده  دسته 
که اولین باراین تفاوت را شناخت( تقسیم می کنند. تفاوت 
بین این دو خنده تماما در چشم هاست.یک لبخند اجتماعی 
شامل فقط دهان است در حالی که لبخند در دهان و چشم 
به  لبخند  یک  چگونه  بنابراین  شود.  می  داده  نشان  ها 

سالمتی شما کمک می کند؟

با هوش تر به نظر برسید
به  دست  نهایتا  توانند  می  زیبایی  و  هوش  نتیجه  در 
وقتی  که  دهد  می  نشان  دهند.تحقیقی  هم  دست 
می  بندی  رتبه  هایشان  عکس  روی  از  افراد  هوش 
با  جزو  اندکی(  دارند،)حتی  لبخند  که  افرادی  شود، 

هوش ترها به حساب می آیند.

قدرتمند باشید
تواند  می  خنده  که  چیزهایی  از  یکی  عجیبی  طور  به 

است.محققان  فردی  قدرت  نماید،  برقرار  ارتباط  آن  با 
دانشگاه کالیفرنیا، سانتیاگو نشان داده اند که افرادی که 
به دیگران لبخند می زنند ، قدرتمندتر و با شآن و منزلت 
تر از دیگران هستند، می باشند.بنابراین ، این بار که از 
کنار رئیس یا مسئول سازمان خود در ساختمان اصلی 
عبور کردید، لبخندی به آنها بزنید و ببینید که آنها آن 

را پاسخ می دهند.

کاهش استرس
تحقیقی از دانشگاه کانزاس نشان می دهد که خندیدن در 
واقع ضربان قلب افراد شرکت کننده در این بررسی را در 
طول شرایط استرس زا، کاهش می دهد.و حتی افرادی 
که خنده های اجتماعی دارند نیز تفاوت در میزان استرس 
را دیده اند.اما بزرگترین مزیت از خنده های بی ریا و بی 

غل و غش می آید.

جذاب تر به نظر برسید
قابل  و  ترین  جذاب  داشتن  است...لبخند  بله.صحیح 
داد. خواهد  نشان  را  شما  شخصیتی  حالت  اعتمادترین 

محققان دانشگاه استرلینگ و ابردین در uK دریافته اند 
که مردم جذابتر به شمار می آیند و وقتی آنها لبخند می زنند 
در مقایسه با حالتی که چهره ای خنثی از خود نشان می 

دهند، ویژگی های شخصیتی مثبت تری خواهند داشت.

عمر طوالنی تر
تحقیقی از دانشگاه وایان روی عکس های بازیکنان بیس 
بال نشان می دهد که بازیکنانی که اغلب اوقات با لبخند 
عکس می گرفته اند، به طور متوسط هفت سال بیشتر از 
بازیکنانی که لبخند ندارند عمر کرده اند و تقریبا پنج سال 

بیشتر از آنهایی که فقط لبخند اجتماعی داشتند.

داشتن ازدواج شادتر
در تحقیقی از دانشگاه کالیفرنیا، مشخص شد که زنانی 
که در عکس های خود عواطف مثبت نشان می دهند، با 
احتمال خیلی قوی ازدواج موفقی دارند و بیشترشان سی 
سال بعد از ازدواج از زندگی خود راضی بوده اند. چنین 
زنانی همچنین به طور کلی از زندگی خود راضی هستند.

لذت بردن از مزه شکالت بدون کالری
سریع ترین راه برای افزایش اندروفین بدنتان به سادگی، این 
است که به عکس کودکی خندان نگاه کنید.تحقیقات انجام 
شده نشان می دهد که وقتی به شرکت کنندگان در تحقیق 
عکسی از کودکی خندان نشان داده شد، مغز آنها درجه ای 
از شادی به اندازه خوردن 2000 بسته شکالت )بدون درد 
معده( را تجربه کرد.یا 16000 دالر پول نقد به دست آورد. 
کودکانی که می خندند یک منبع غنی و سرشار هستند. 

کودکان بیش از 400 بار در روز می خندند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]با این همه[ پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب گناه شده سپس توبه کرده 
و به صالح آمده  اند البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است. سوره نحل / آیه 119

حدیث روز  

هر که به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد، آرزو نمیکند در وضعی جز آنچه خدا برایش برگزیده، باشد.
امام مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

علم می گوید خنده،هوش و قدرت به همراه دارد!

طراح: نسرین کاری                        

تخته  باقي گذاشتن-   -1 افقي: 
بیوسفر-   -2 ماهي  شاه   - نازک 
گیاه سرشوي- بالشتک نان پزي 
در  دستگاهي  قهوه-  فنجان   -3
هماهنگ   - خودمان  موسیقي 
آلفرد  کتاب   - شداد  بهشت   -4
بوي   - نگرش    -5 دوموسه 
داغ   - ده  ما  غذاي  مخصوص 
کردن - تنگه استراتژیک 6- طور 
دیگر نشان دادن - چهره - عنصر 
بدن 7- با ناز آید - خوش مزه- 
باریک-  رشته   -8 انگلیسي  زرد 
بروتاین  ایالت  مرکز  توپولوژي- 
از  خبر  بي   - قوچ   -9 فرانسه 
پیاده - نیروگاه ایران 10-  وسیله 
سنگ انداز- رایحه -دانا و حکیم 
11- شهري در روسیه - هنوز شاد 
تیم  سابق  بازیکن  تلخ-   - نشده 
همسر  عندلیب-   -12 یوونتوس 
یازده  پندارها-  دیوانه -  زن 13- 
کاپیتان  آبکشي-  سطل   -14
روي  بزرگ  جعبه  لیورپول-  دوم 
جمع-  شخص  سوم   -15 قطار 
یک  لیتري-  نیم  و  چهار  ظرف 
مجموعه انیمیشني سرگرم کننده 

براي خردساالن

سروده  شعري    -1 عمودي: 
 -2 رنجوري   - اوستا  مهرداد 
ناسیونال  نترس- دایي شیرازي- 
3- کشیش- گل دندان- خوراک 
ایراني 4- کاملتر - مونس- انباره 
آموزشي-  قدیم  نظام  طرح   -5
دانا   -6 هنگام   - دارویي  مایه 
گروههاي  از  یکي   - هوشمند  و 
خوني- سم 7- از حواریون خائن 
رضوي-  خراسان  در  شهري   -
غیرت، تعصب 8- پایتخت کشور 
ساو  مخفف  خندان-  ایتالیا- 

9- چاه کهنه - منحصر به فرد- 
توکل کننده 10- کار نسنجیده- 
از اساطیر مصر باستان- شهر قائم 
هندبا-  دایره-  کانون   -11 مقام 
لباس  نادان-  برکت سفره 12-  
 -13 کوتاه  داستان  آستر-  بي 
امریکا-  صنعتي  ایاالت  از  یکي 
قمر   - الکترونیکي  هرزنامه 
مشتري 14-  پنیر تازه- نویسنده 
 -15 انهدام  درویشي-  حادثه 
دساودرا  آنجل  اثر  اعداد-  طلیعه 

ادیب اسپانیایي

جدول 3874
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123456789101112131415

مرتداژنخرفدیمح1

ناوکااکیاراند2

جراداوانخارف3

یمارکرالنیورپ4

تنازرتیادهدا5

اویباهویهامک6

نالیوامعممارد7

دلارتکاراککها8

ریماعیسوعقوام9

ولیسقیجاباون10

نکلیناونهدور11

یرلاگونیمریدم12

نامالسایمیرح13

چامرگتفردهاجم14

یلاقتناتکرحنول15

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 

09157213571 - صالحی منش

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

را تجربه کنید.   09158668002

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 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

واحد تولیدی  در شهرک صنعتی برای تکمیل 
کادر فنی  نیازمند   5 نفر نیرو  می باشد. 

09903189063 - 32255550

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر 
فروش و اداری خود نیازمند به چند 
نفر خانم با روابط عمومی باال و مسلط 
به کامپیوتر می باشد. عالقه مندان
 با شماره 09903189063 تماس
 یا رزومه خود را تلگرام نمایند. 

 32255550
شرکت معتبر فروش مواد غذایی 
جهت تکمیل کادر فروش خود به 

3 ویزیتور حرفه ای آقا و بازاریاب 
تلفنی خانم نیازمند است.

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
32439772-09036314008

استخدام شرکت لبنیات صباح پخش 
مدیریت شعبه جهت شهر بیرجند
ارسال رزومه از طریق تلگرام به 

شماره 09388601298 یا ایمیل 
Hr@sabahdairy.ir

781012-14

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

فروش باغ پسته 2 ساله آماده پیوند، 4 هکتار 
6 ساعت آب چاه موتور، دبی 30 لیتر ، قیمت 

توافقی ، جلگه ماژان      09155014963

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464 - 09380160779

علی آبادی

250 متر از حیاط منزل ویالیی واقع در 
ولی عصر )عج( 5 حاجی آباد شرقی و غربی 
به فروش می رسد. )دارای سند مالکیت( 

09382881074

واگذاری فست فود برگ سبز به دلیل 
مهاجرت واقع در روبروی پارک توحید با 

موقعیت و درآمد عالی   09105554295

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



سالمت نیوز- روز به روز به آغاز مدرسه ها نزدیک می 
شویم و به زودی دوباره باید فرزندانمان را برای ادامه 
تحصیل راهی مدارس کنیم. در این فصل یکی از موارد 

خیلی مهم،صبحانه خوردن دانش آموزان است.
اما همیشه این را به خاطر داشته باشید به همان اندازه 
که خوردن صبحانه اهمیت دارد سالم بودن آن نیز مورد 

اهمیت است بنابراین سعی کنید انتخابی سالم و مقوی 
مانند غالت کامل، محصوالت لبنی طبیعی مانند ماست 
و تخم مرغ و میوه داشته باشید. آب رسانی مناسب برای 
کل سیستم های بدن ضروری است، مخصوصا برای 
عملکرد مغز. مایعات را باید در طول روز استفاده کنید. 
مطمئن شوید فرزندتان همیشه با خود یک بطری آب 

دارد مخصوصا در روزهایی که هوا گرم است.موز، انگور، 
سیب و توت ها از منابع آنی انرژی هستند. حبوباتی مانند 
 B لوبیا و نخود فرنگی ویتامین های انرژی بخش گروه
و مواد معدنی مانند منیزیم و زینک را برای بدن مهیا می 
کنند. این غذاها سرشار از فیبر هستند که برای داشتن 
تمرکز باال مواد مغذی و انرژی تامین می کنند. همچنین 

از غالت کاملی مانند نان سبوس دار، برنج قهوه ای و 
جو استفاده کنید. تغذیه کودکان از 5 سالگی به بعد باید 
بر اساس معیارهای درست و سالم غذا خوردن پیش برود 
) یعنی جدی تر گرفته شود (. برنامه غذایی کودک از این 
سن به بعد باید حتما حاوی مقدار زیادی کربوهیدرات 

نشاسته ای، میوه و سبزیجات باشد. 

چرا صبحانه مهمترین وعده روز برای کودکان است؟
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بدمینتون بازان پسر خراسان جنوبی
 به مسابقات کشوری اعزام می شوند 

بدمینتون بازان پسر خراسان جنوبی به مسابقات کشوری اعزام می 
دوره  چهارمین  و  سی  در  جنوبی  خراسان  پسر  بدمینتون  شوند.تیم 
یابد. حضورمی  سمنان  استان  کشور  قهرمانی  بدمینتون  مسابقات 

تیم   : استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بدمینتون پسران خراسان جنوبی در سی و چهارمین دوره مسابقات 
جاری  شهریورماه  13لغایت16  ازتاریخ  کشورکه  قهرمانی  بدمینتون 
از  دوره  این  یابد.در  می  حضور  شد  خواهد  برگزار  سمنان  دراستان 
مسعود  خارانی،  تک  علیرضا  دوست،  محمد  بنیامین  مسابقات 
اطمینانی، فواد سلمانی، حسین ومهدی دلپسند به مربیگری مهدی 
تابعی و سرپرستی سید محمد صادق بهرامی تیم خراسان جنوبی را 

همراهی می نمایند.

قهرمانی نماینده ایران در رقابت های شطرنج آسیا

ایران  نماینده  قهرمانی  با  آسیا  تسنیم-رقابت های شطرنج شهرهای 
سوم  از  آسیا  شهرهای  قهرمانی  شطرنج  یافت.رقابت های  خاتمه 
عنوان  به  رشت  تیم  پایان  در  و  شد  آغاز  هند  میزبانی  به  شهریور 
نماینده ایران با 16 امتیاز و کسب چهار مدال طالی انفرادی، به مقام 
قهرمانی دست یافت.در این مسابقات آرش طاهباز در میز یک، علی 
امیرمحمد سوزنکار در  فقیرنواز در میز 3، شاهین ساده در میز 4 و 
میز 5 موفق به کسب مدال طال شدند.پس از نماینده ایران، تیم هایی 

از هند و بنگالدش به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

کی روش راه صعود پرسپولیس به
 نیمه نهایی لیگ قهرمانان را هموار کرد!

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به دیدار با االهلی می رسد.به گزارش 
گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سیدجالل حسینی بازیکن تیم فوتبال 
پرسپولیس که مدتی است با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند، به 
دیدار برگشت مقابل االهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا می رسد 
تا خیال برانکو ایوانکوویچ و قرمزها آسوده شود.حسینی که از ناحیه 
همسترینگ مصدومیت قدیمی داشته، با نظر کی روش سرمربی تیم 

ملی در دیدار با کره جنوبی به میدان نرفت تا استراحت کند. 

خط حمله سوریه توان شکستن قفل دروازه ایران را دارد

میزان- سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از عملکرد خط دفاعی تیم ملی 
فوتبال ایران در بازی مقابل کره جنوبی تمجید کرد.این سایت نوشت 
:میزبان بازی )کره( قادر نبود حتی یک شوت در چارچوب دروازه حریف 
بزنددفاع ظاهراً تسخیرناپذیر و غیر قابل نفوذ ایران یک بار دیگر دروازه 
دفاعی  بازیکنان خط  تأثیرگذارترین  از  داشت.یکی  نگه  بسته  را  خود 
ایران مرتضی پورعلی گنجی بود که در قلب خط دفاعی ایران درخشید.

این افراد نباید سرکه مصرف کنند!

جام جم- به گفته یک متخصص فیزیولوژی، 
مصرف روزانه سرکه برای برخی مزاج ها مضر 
است و اگر این افراد در خوردن آن افراط کنند دچار 
عوارض زیادی می شوند.سید مهدی میرغضنفری 
گفت: از انواع میوه های شیرین همچون انگور 
)مویز(، ر می توان سرکه تهیه کرد که دارای دو 

پایه مزاجی مختلف است. یک پایه مزاجی گرم به 
دلیل ماده اولیه شیرینی که از آن تهیه شده و پایه 
دیگری سرد است که به دلیل طعم ترش و تیزی 
آن است. طبع سرد سرکه غالب است و این مایع به 
دلیل نفوذ زیادی که دارد، براحتی در اعضایی مثل 
اعصاب مرکزی و ریه نفوذ کرده و مصرف بی رویه 
آن مخصوصا توسط افراد با مزاج سرد و مبتالیان به 

افسردگی می تواند عارضه ایجاد کند.

هنگام خواب حتما وای فای را خاموش کنید

هر  می دهد  نشان  بین المللی  گزارشهای 
کامل  آرامش  به  نیاز  خواب  زمان  در  کسی 
ممکن  آرامترین شکل  در  باید  ذهن  و  دارد 
خود قرار داشته باشد اما تشعشعات وای فای 
کند  ایجاد  اختالل  پروسه  این  در  می تواند 
شود،  خاموش  وای فای  دستگاه  زمانیکه  لذا 

می توان خواب عمیق تر و راحت تری داشت.
اینترنت و  از  البته زمانیکه نیازی به استفاده 
را خاموش  مودم  یا  روتر  باید  نداریم،  شبکه 
کنیم زیرا اکثر دستگاه هایی که قابلیت اتصال 
به آنها را به صورت وایرلس دارند، به صورت 
اتوماتیک به آن متصل می شوند و اگر حتی 
روتر  زمانیکه  در  نکنید  آنها  از  استفاده ای 
و  دستگاه  بین  ارتباط  برقراری  باشد،  روشن 

کشف 275میلیوني احشام قاچاق در بشرویه 

-فرمانده انتظامي شهرستان بشرویه از کشف 275میلیون ریال احشام قاچاق در 
این شهرستان خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس،سرهنگ محمود 
علیپوردر تشریح این خبر گفت:روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان بشرویه 
هنگام کنترل محورهای عبوری به یک کامیونت ایسوزو حامل احشام مشکوک 
شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي 
از خودرو تعداد 40رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند. 
را  قاچاق  محموله  این  ریالي  ارزش  کارشناسان  اینکه  بیان  با  علیپور  سرهنگ 
275میلیون ریال برآورد کردند اظهار داشت:در این رابطه خودرو توقیف و متهم 

با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

درمان کم خونی و 
رنگ پریدگی با مصرف خرما

»خرما« یکی از میوه هایی است که سرشار از 
ویتامینهای مختلف است و تحقیقات نشان می 
دهد که خرما سرشار از پتاسیم بوده که برای 
جلوگیری از پرفشاری خون و برای کار صحیح 
عضالت و اعصاب ضروری است. کسانی که با 

معده خالی، زیاد خرما مصرف می کنند کمتر 
و  پریدگی می شوند  رنگ  و  دچار کم خونی 
بدنی سالم و مقاوم در برابر باکتریها و ویروسها 
خواهند داشت؛ به خاطر وجود ویتامین B، خرما 
میوه خوبی برای تعادل اعصاب و نیز باعث رشد 
است. فسفری که در خرما وجود دارد باعث سر 
شود؛  می  سلولهای عصبی  داشتن  نگاه  زنده 

خرما برای کمبود آهن بسیار مفید است. 

خواص درمانی پیاز 

ماده  این  است.  مغذی  مواد  از  سرشار  پیاز 
مغذی  مواد  اما  دارد  اندکی  کالری  اگرچه 
و  معدنی  مواد  ویتامین ها،  همچون  فراوانی 
آنتی اکسیدان را در خود دارد. مطالعات انجام 
شده نشان می دهد مصرف موادی همچون پیاز 
می تواند خطر ابتال به چاقی، دیابت و بیماری 

قلبی را کاهش دهد.در یک مطالعه منتشر شده 
می دهد  ،نشان  سرطان  موسسه  مجله  توسط 
که مصرف پیاز می تواند خطر ابتال به سرطان 
پروستات، معده و مری را کاهش دهد.فوالتی 
که در پیاز یافت می شود می تواند در درمان و 
مقدار  باشد.مصرف  موثر  افسردگی  پیشگیری 
کافی از ویتامین C می تواند به تشکیل کالژن 
کمک کند و ساختار خوبی به پوست و مو بدهد.

روی پهلوی راست نخوابید

یکی از سواالت به کدام پهلو باید خوابید؟ طبق 
یک بررسی که نتایج آن در مجله »کلینیکال 
پزشکان  شده،  چاپ  گاستروانترولوژی« 
دریافته اند که خوابیدن روی پهلوی چپ سالم تر 
را  است.خواب روی پهلوی چپ جریان خون 
سرخرگ  که  آئورت  شریان  می سازد.  آسان تر 

قسمت  در  است  بدن  به  خون رساننده  اصلی 
فوقانی و اتصال به قلب به سمت چپ انحنا 
خود  راست  پهلوی  به  وقتی  بنابراین  می یابد. 
این  در  می کنیم  مجبور  را  خون  می خوابیم 
قسمت بر خالف جاذبه زمین جریان یافته و 
به باال برود.همچنین طبق این مطالعه، کسی 
که از مشکالت گوارشی مثل سوزش سر معده 
رنج می برد نیز بهتر است بر پهلوی چپ بخوابد. 

تصادف پژو206 با پراید یك کشته و 4 مجروح برجا گذاشت

یک  طبس  شهرستان  در  رانندگي  گفت:سانحه  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
پلیس،سرهنگ  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  گذاشت.به  برجاي  مجروح  چهار  و  کشته 
فوریت هاي  مرکز  اعالم  با  داشت:روز گذشته  اظهار  خبر  این  تشریح  در  رضایي  حسین 
به  راه  پلیس  مأموران  »طبس-یزد«بالفاصله  محور  در  تصادف  بر  مبني   110 پلیسي 
صحنه  در  حضور  با  افزود:مأموران  شدند.وي  اعزام  سانحه  محل  به  امداد  گروه  همراه 
در  پراید  سانحه؛راننده  این  در  که  کند  مي  برخورد  پراید  سواري  با   206 پژو  دریافتند، 
شدند. منتقل  بیمارستان  به  و  مجروح  خودرو  دو  هر  سرنشینان  از  چهارنفر  و  کشته  دم 
راننده  احتیاطي  بي  را  حادثه  علت  راه  پلیس  کرد:کارشناس  تصریح  رضایي  سرهنگ 

سواري پژو206به علت انحراف به چپ اعالم کرد.

کشف 56 کیلو تریاك در  شهرستان سربیشه

فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه از کشف 56کیلوگرم تریاک در این 
شهرستان خبر داد.سرهنگ علیرضا فوالدی با اعالم این خبر گفت:روز 
گذشته مأموران انتظامي شهرستان هنگام کنترل محورهاي عبوري 
به یک دستگاه وانت پیکان و موتورسیکلت که با سرعت باالیي در 
حرکت بودند مشکوک و به آنان دستور ایست دادند.وي افزود:متهمان 
از چند  کردند که پس  فرار  به  اقدام  پلیس  ایست  به  توجهي  بي  با 
آنان  از  کیلومتر تعقیب و گریز توسط مأموران متوقف و در بازرسي 
56کیلوگرم تریاک کشف شد.در این عملیات دو متهم دستگیر و پس 

از اعزام به دادسرا با دستور مقام قضائی روانه زندان شدند.

31104

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهروش

جگر مرغ منجمد  350 گرمی    کیلویی 2400 تومان
* خیار شور یک                دبه ای    9500 تومان
* خیار شور نول                   دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه                  دبه ای24000 تومان
قلوه گاه گوسفندی            کیلویی 22500 تومان
سردست برزیلی              کیلویی 23800 تومان
ران برزیلی                       کیلویی26800 تومان
گردن برزیلی                    کیلویی24200 تومان
گوشت چرخ کرده منجمد       کیلویی14800 تومان
شنیسل منجمد ممتاز       کیلویی  14500 تومان
شنیسل منجمد درجه یک    کیلویی 13900 تومان
شنیسل منجمد                کیلویی 13500 تومان
ران مرغ منجمد                  کیلویی   7100تومان
ماهی تیالپیال                     کیلویی 15800 تومان
استیک شیر خالدار           کیلویی 20500 تومان
استیک شاه ماهی            کیلویی 21500 تومان
سوسیس آلمانی 1              کیلویی 3900 تومان
سوسیس آلمانی 2              کیلویی 3200 تومان

کالباس مارتادال  40 %          کیلویی 5200 تومان
کالباس لیونر 55 %               کیلویی 8700 تومان
کالباس خشک  60 %           کیلویی 9800 تومان
کالباس مرغ  55 %            کیلویی 10500 تومان
هات داگ 70 %                    کیلویی 7900 تومان
همبرگر 30 % پاک جم         بسته ای 5200 تومان
همبرگر 60 %  پاک جم         بسته ای 8000 تومان
 کباب لقمه 70 %  پاک جم         بسته ای  8000 تومان
استیک پاک جم                بسته ای 9800 تومان
همبرگر 30 % شوکا            بسته ای 3950 تومان
همبرگر 60 % شوکا        بسته ای 6050  تومان
کباب لقمه 3 تیکه شوکا    بسته ای5850 تومان

استیک ظرفی شوکا        بسته ای14700 تومان
سویابرگر شوکا                بسته ای 2950 تومان
همبرگر 30 %  شهراد         بسته ای 2400 تومان
همبرگر 60 %  شهراد        بسته ای 4200  تومان
پنیر پیتزا 9595               کیلویی 13200 تومان
پنیر پیتزا ون                      کیلویی 11200تومان

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           پا تو کفش من نکن
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افزایش 40 درصدی نذورات قربانی در خراسان جنوبی

صدا و سیما-  نذورات قربانی مردم خراسان جنوبی در روز عید سعید قربان امسال 40 درصد افزایش یافت. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت : در 
روز عید قربان 2 میلیارد و 617 میلیون ریال نذورات نقدی و گوشت قربانی در پایگاه های جمع آوری نذورات استان جمع آوری شد که این رقم در روز عید قربان پارسال یک میلیارد و 746 
میلیون ریال بود.رفیعی افزود: در روز عید قربان هزار و 643 کیلوگرم گوشت به ارزش یک میلیارد و 933 میلیون ریال و 683 میلیون و 430  هزار ریال کمک نقدی در پایگاه ها جمع آوری شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مشکالت »بیکاری و رکود« 
نتیجه ورود کاالی قاچاق به کشور است

امنیت  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
شبه  و  کاال  قاچاق  و  است  مهم  بسیار  غذایی 
است گفت:  اقتصادی یک خطر  از جهت  قاچاق 
ورود کاالی قاچاق در کشور سبب آسیب های زیاد 
عبادی  آیت ا...  رکود می شود.  و  بیکاری  از جمله 

در دیدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان اتکا 
کشور ضمن تبریک اعیاد قربان اظهار کرد: یکی 
از معضالت امروز کشور ورود انواع و اقسام کاالها 
از منابع نامطلوب است که چه به صورت قاچاق 
وارد کشور می شود  قاچاق  به صورت شبه  و چه 
که همه اینها آسیب بزرگی در جامعه هستند چون 
داخل  در  بیکاری  و  رکود  سبب  قاچاق  کاالهای 
کشور می شود.نماینده ولی فقیه گفت: آن چه که 
ممکن است در برخی از فروشگاه های کشور رخ 
دهد و در بازار ما گاهاً پر است همان اجناس تقلبی 
یا تاریخ مصرف گذشته و غذاهای مسموم است که 
خوشبختانه فروشگاه اتکا سعی کرده در این زمینه 
اجناس مرغوب و داخلی را به مردم عرضه کند، 
افزود: اینکه سازمانی مورد اعتماد مردم هم از نظر 
اصل کاال، کیفیت، وزن، امنیت اخالقی، استاندارد 
و باشد بسیار ارزشمند است و نیروهای مسلح که 
امنیت کشور را تامین می کنند با تشکیل و افتتاح 
این فروشگاه ها امنیت غذایی خانواده های مصرف  
حجت االسالم  ادامه  می کنند.در  تامین  هم  را 
علی اصغر مومنی در این دیدار اظهار کرد: سازمان 
اتکا چند سالی است که در خدمت جامعه هدف و 
از  بنده  تعبیر  افزود:  است.وی  خانواده های مسلح 
اتکا به خدمت برای نظام است چون این سازمان 
و  دارد  کشور  همه  گستردگی  به  عظیم  سرمایه 
بیش از 400 فروشگاه در کشور داریم که ماموریت 
سراسر  در  را  مسلح  نیروهای  به  رسانی  خدمت 

کشور برعهده دارند.

حجاج استان وضع مطلوبی دارند

جمعیت  پزشکی  مرکز  اعزامی  کاری-پزشک 
وضع  کرد  بیان  جنوبی  خراسان  احمر  هالل 
 عمومی حجاج استان بسیار مطلوب بوده و تا کنون

خطرناک  های  بیماری  از  خاصی  مورد  هیچ   
مسری مشاهده نشده است.دکتر سیادت  با بیان 
 اینکه زائران استان در صحرای عرفات هستند ،

در  استان  زائران  از  یک  هیچ  کنون  تا  افزود:   
بیمارستان بستری نشده اند و شایعترین بیماری 
در بین حجاج تنها سرماخوردگی بوده است.دکتر 
جمعیت  پزشکی  مرکز  اعزامی  پزشک   ، والهی 
به  توجه  با   : داد  ادامه  نیز  استان  احمر  هالل 
اینکه سیستم پزشکی حج به صورت الکترونیکی 
و آنالین قابل دسترسی است ، تا کنون هیچ کدام 
با  اند.وی  نداشته  ویژه  مراقبت  به  نیاز  زائران  از 
بیان اینکه شرایط و امکانات دارویی بسیار مطلوب 
است ، افزود : نیروهای امنیتی و انتظامی سعودی 
نیز کمال هماهنگی و همکاری را با زائران ایرانی 
دارند .دکتر والهی با بیان اینکه در حج امسال 6 
زائران  و حفظ سالمت  معاینه  مسئولیت  پزشک 
12 کاروان را برعهده دارند  افزود : در سال 94 ، 
تعداد 4 پزشک حاجیان را همراهی می کردند .وی 
به افزایش تعدا زائران در حج امسال اشاره کرد و 
افزود : مراسم حج امسال تا کنون به خوبی برگزار 
شده و حاجیان اعمال خود را انجام داده و صبح 

امروز نیز در رمی جمرات بوده اند .

۸ نمایشگاه عکس دفاع مقدس 
در خراسان جنوبی برگزار می شود

از  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مهر-مدیرکل 
دفاع  با موضوع  نمایشگاه عکس  برگزاری هشت 
دفاع  هفته  گرامیداشت  ستاد  داد.در  خبر  مقدس 
مقدس  دفاع  هفته  طی  کرد:  بیان  استان  مقدس 
هشت نمایشگاه عکس در شهرستان های استان 
برگزار می شود.وی غبار روبی گلزار شهدای گمنام، 
برگزاری نشست بصیرتی دفاع مقدس و برگزاری 
شب شعر و خاطره گویی دفاع مقدس را از دیگر 
برنامه های قابل اجرا عنوان کرد. معاون سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی استانداری گفت: مردم و دستگاه 
های اجرایی نباید در گرفتاری ها و روزمرگی ها، 
دفاع مقدس را فراموش کنند.حسینی در این جلسه 
بیان کرد: دفاع مقدس یک مالک است و پیام های 

متفاوت و زیادی دارد.

درخشش دادرسان دختر هالل احمر 
بیرجند در المپیاد کشوری

استان   احمر  هالل  جمعیت  جوانان  کاری-معاون 
عنوان کرد: دختران دادرس هالل احمر شهرستان 
بیرجند در المپیاد آماده مرحله کشوری که از پنجم 
تا نهم شهریور در استان گیالن برگزار گردید در 
کسب  به  موفق  مسابقات  های  آیتم  از  رشته  ده 
بیان  با  موهبتی  گردیدند.فائزه  برتر  های  مقام 
اینکه مسابقات در بخش های امدادی ، ورزشی و 
فرهنگی برگزار شده است افزود : هدف از اجرای 
این مسابقات افزایش سطح ایمنی ، کاهش خطر 
پذیری مدارس و ارج نهادن به جایگاه جوانان بوده 
و  فعالیت های گروهی  به  در گرایش جوانان  که 
بشردوستانه و همچنین پربار کردن اوقات فراغت 

جوانان گامی موثر می باشد.

4 تخلف دارویی دامی در بیرجند
 از ابتدای سال

شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  قاسمی- 
بیرجند با بیان اینکه از اول سال تاکنون 4 تخلف 
دارویی داشته ایم، اظهار کرد: چند روز  پیش هم  
11 قلم از داروهای دامی تاریخ گذشته را در یکی 
از داروخانه های دامپزشکی بیرجند کشف و ضبط 
کردیم. »علیزاده« تصریح کرد: ارزش ریالی این 
بیشتر  که  باشد  می  ریال  میلیون   190 داروها 
شامل ویتامین ها و آنتی بیوتیک ها می شود. وی 
عنوان کرد که بازرس های اداره دارو و درمان این 
شبکه در بازدیدهای دوره ای که از داروخانه های 
اند.  کرده  را کشف  ها  آن  اند،  داشته  دامپزشکی 
به گفتۀ وی مصرف داروهای تاریخ گذشته باعث 
ندادن پاسخ درمانی مناسب و حتی گاهی منجر 
تلفات در حیوانات می  و  بروز عوارض جانبی  به 
شود. این مقام مسئول ادامه داد: مصرف داروهای 
مناسب و درمان بیماری ها یکی از اساسی ترین 
بیماری  از  عاری  و  سالم  دام  داشتن  های  روش 
اقتصادی  بازده  افزایش  دام سالم موجب  و  است 

صنعت دامپروری و ایجاد اشتغال پایدار می شود.

میدان ورودی مهر شهر گل کاری شد

کرد  اعالم  بیرجند  شهرداری  سرپرست  قاسمی- 
شهري،  مبلمان  وضع  بهسازي  راستاي  در  که 
پروژه بهسازي میدان ورودی مهر شهر انجام شد.  
»خانزاد« هدف از این پروژه را زیباسازی عنوان کرد 
و افزود: در کمترین زمان بهسازی و گل کاری این 
پروژه به پایان رسید. وی تصریح کرد: از آنجایی که 
این میدان، در ورودی اصلی مهر شهر قرار دارد و 
نیاز به مرمت  داشت؛ شهرداری تصمیم به بهسازی 
و گلکاری آن گرفت. به گفتۀ وی مساحت میدان 
250 متر مربع می باشد که پس از بهسازی، 1600 
بوته انواع گل فصلی در این میدان کاشته شده است.

خراسان جنوبی نیازمند ۱۵ مرکز مشاوره 
و مراقبت های پرستاری در منزل است

تسنیم-مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با بیان اینکه نخستین مرکز آمبوالنس خصوصی 
خراسان  گفت:  است  شده  افتتاح  جنوبی  خراسان 
جنوبی نسبت به جمعیت نیاز به راه اندازی 15 مرکز 
مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل دارد که در 
حال حاضر 5 مرکز وجود دارد.ارجمندی در نشست 
خبری اظهار کرد: بیماران از سه طریق می توانند از 
مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستار در منزل 
استفاده کنند که یکی از این روش ها معرفی از طریق 
بیمارستان بعد از ترخیص بیمار توسط پرستار بخش 
است.وی افزود: روش دوم از طریق مراجعه بیمار به 
مطب پزشک و در صورت تشخیص پزشک برای 
خدمات گرفتن بیمار از این مراکز  معرفی می شوند 
و روش سوم شخص بیمار و یا اطرافیانش احساس 
که  دارد  نیاز  پرستاری  خدمات  به  بیمار  که  کنند 
اعضای خانواده نتوانند انجام دهند باید از خدمات 
این مراکز استفاده کنند.مدیر درمان دانشگاه علوم 
مراکز  این  خدمات  سطح  گفت:  بیرجند  پزشکی 

پیشگری، درمان، آموزش و مشاوره است.

برگزاری برنامه شب های فرهنگی 
خراسان جنوبی در برج میالد تهران

ایسنا- مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
فرهنگی  شب های  گفت:  فردوس  گردشگری  و 

خراسان جنوبی در برج میالد تهران در حال برگزاری 
است.اقدس کرم پور اظهار کرد: در راستای معرفی 
آداب و رسوم و فرهنگ منطقه خراسان جنوبی و 
منطقه،  این  فرهنگی  و  گردشگری  پتانسیل های 
برج  در  خراسان جنوبی  فرهنگی  شب های  برنامه 

میالد تهران برگزار می شود.

صادرات 2 میلیون دالری محصوالت دامی 
و طیور از خراسان جنوبی

و طیور  دامی  و سیما- صادرات محصوالت  صدا 
خراسان جنوبی 2میلیون و113 هزار دالر ارزآوری 
داشت. مدیرکل دامپزشکی استان گفت: در 5 ماه 
گذشته 12 هزار و 482 تن خوراک طیور و 40 هزار 
قطعه مرغ زنده به افغانستان صادر شد.علیرضا رفیعی 
پور افزود: در مدت مشابه پارسال 11 هزار و 19 تن 

خوراک طیور و 5 هزار قطعه مرغ زنده صادر شد.

»فاطمی« مدیرکل ثبت احوال 
خراسان جنوبی می شود

به  فاطمی  مجتبی  امروز  مراسمی  شبستان-طی 
عنوان مدیرکل جدید ثبت احوال خراسان جنوبی 
از  است  قرار  که  مراسم  این  در  معرفی می شود. 
خدمات علی پورحسین مدیرکل فعلی ثبت احوال 
قدردانی شود، »مجتبی فاطمی« به عنوان مدیرکل 

جدید ثبت احوال استان معرفی می شود.

کودکان کار را از منظر دیگری بشناسیم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:

سنا
س: ای

عک

می
قاس

س:  
عک

مدیریت رفتار مردم ، مؤثر در کاهش کودکان خیابانی

صادرات 28 میلیون دالری  تعاونی ها در چهار سال گذشته 

37 برنامه در دهه والیت برگزار می شود

قاسمی- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه پدیدۀ 
کودکان خیابانی پیش از آن که ناشی از خانوادۀ 
ناسالم و تربیت ناهنجار باشد، متأثر از ساخت 
بیمار گونۀ جامعه است، افزود: مدیریت رفتار 
و  دارد  سزایی  به  نقش  مورد  این  در  مردم 
افزایش چشمگیر پدیده کودکان خیابانی و کار 
در سال های اخیر صرف نظر از منظرۀ نامناسبی 
که در شهر ها ایجاد کرده، زندگی در خیابان 
ها مشکالتی برای این کودکان ایجاد می کند 
که از زوایای گوناگون قابل بررسی می باشد. 
»عصمت محمودی« اظهار کرد که از جملۀ این 
موارد می توان به مشکالت بهداشتی، رفتاری 
آموزش  و  اجتماعی  های  آسیب  اخالقی،  و 
کودکان اشاره کرد. وی تأکید کرد که یادگیری 
فرهنگ خشن خیابانی از ویژگی های رفتاری و 
اخالقی کودکان خیابانی می باشد و باعث می 
شود به دلیل نقصان در فرآیند جامعه پذیری 
و فرهنگ پذیری نتوانند رفتاری همسن سایر 
گروه های سنی خود داشته باشند. به گفتۀ وی 

کودکانی که در محیط خانوادگی ناسالم و بیمار 
رشد می کند و بیشتر وقت خود را در خیابان 
ها و میادین در میان افراد بزهکار و مجرم می 
گذارنند، نمی توانند از تربیت صحیحی برخودار 
با  مناسب  اجتماعی  ارتباط  ایجاد  در  و  شوند 

دیگران نیز ناتوان خواهند ماند.
کودکان کار در دام قاچاقچیان 

و خالفکاران
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری اظهار کرد که مشکل کسب درآمد 
و افزایش تعداد کودکان خیابانی آن ها را به 
رقابتی هرچه بیشتر با یکدیگر ترغیب می کند و 
این رقابت تحقیر آمیز به همراه استفاده از روش 
هایی برای جلب ترحم دیگران و کسب درآمد 
بیشتر از سایران وضعی رقت انگیز برای آنان به 
وجود می آورد. »محمودی« خاطر نشان کرد: 
بسیاری از کودکان خیابانی به دلیل افتادن در 
دام قاچاقچیان و خالفکاران مورد سوء استفاده 
های جنسی قرار می گیرند. وی افزود: گذران 
زندگی و امرار معاش راهی جز پیوستن به گروه 

های تبهکار و قاچاقچی پیش روی این کودکان 
قرار نمی دهد. به گفتۀ وی  کودکان کار از همان 
اوایل شروع کار در دام گروه های قاچاقچی و 
خالفکار گرفتار می شوند و تحت آموزش های 
های  گیری  بهره  و  استثمار  برای  نامناسبی 
جنسی قرار می گیرند که از جمله آن ها می 
وتوزیع  برای حمل  کودکان  آموزش  به  توان 
تکدی گری،  الکلی،  و مشروبات  مواد مخدر 
انواع سرقت، سوءاستفاده های جنسی، به کار 
گیری در مشاغل دستفروشی و فروش کودکان 
اشاره کرد.  برای تجارت اعضای بدن آن ها 

از ابراز ترحم به این کودکان
 پرهیز کنید

نظر  از  که  کرد  تصریح  مسئول  مقام  این 
رشد اجتماعی 37 تا 80 درصد این  کودکان 
مشکالتی مانند پرخاشگری، ناسازگاری، سرقت 
به  دارند. »محمودی«  بزهکاری  به  تمایل  و 
مردم تأکید کرد که از انجام هرگونه ابراز ترحم 
خیابانی   کودک  مقابل  در  احساسی  حالت  یا 
دوری کنید. وی ادامه داد: همچنین از هرگونه 

الفاظ  بردن  کار  به  و  بی احترامی  و  پرخاش 
رکیک و رفتار نامناسب در برابر سماجت و اصرار 
آن ها پرهیز کنید چون عقده های حقارتی که از 
این وضع ناشایست در فکر و ذهن این کودکان 
انباشته می شود، آینده بغرنجی را برای آنها دربر 
خواهد داشت. به گفتۀ وی از هرگونه حرکت و 
رفتاری که باعث شود این کودک تصور کند 
کار او جالب است خودداری کنید به دلیل اینکه 
آن را به منزله تأیید کارشان می دانند و باعث 
 بروز و شیوع این حرکات ناشایست می شود.

استقبال نکردن  از حضور آنان
 در جامعه

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری راهکار جلوگیری و کاهش کودکان 
عدم  یا  بی توجهی  حس  انتقال  را  خیابانی 
کرد  عنوان  حضورشان  از  اجتماعی  استقبال 
شود  باعث  استقبال  نبود  این  تا  داد:  ادامه  و 
گردانندگان باندهایی که مسئول بروز فجایع 
شهری از این دست هستند، عدم توفیق خود را 
در به کارگیری کودکان به کارهای ناروا ببینند. 

»محموی« تصریح کرد که به این منظور باید 
کودکان  با  حصر  و  بی حد  ارتباط  هرگونه  از 
خیابانی که بی دلیل آنها را در جریان جزئیات 
زندگی فردی شما قرار دهد، پرهیز کرد. وی 
اضافه کرد: به عنوان یک شهروند می توان از 
راه های دیگری مانند حضور در مشارکت های 
نامناسب  از بین بردن شرایط  اجتماعی برای 
برای کودکان خیابانی، شرکت در کالس هایی 
و  برگزار می شوند  مدنی  نهادهای  توسط  که 
به ریشه کن کردن این معضالت و مشارکت 
شهروندان بسیار بها می دهند و آن را ضروری 
می دانند، برای کمک به آنها استفاده کنیم. وی 
از  باید  این کودکان  مقابل  در  تأکید کرد که 
کلمات مؤدبانه استفاده و با احترام با آنان برخورد 
اجتماع  بماند که  تا همیشه در ذهنشان  کرد 
دشمن آنها نیست. به گفتۀ وی یکی دیگر از 
راه های کمک به این کودکان راهنمایی آنان 
نزدیکی  در  مخصوص   تحصیلی  مراکز  به 

منزلشان برای ادامه تحصیل می باشد.  
)Ava.news16@gmail.com(

کاری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی ظهر  روز گذشته  در نشست 
دو  کرد  عنوان  رسانه   اصحاب  با  خبری 
وظیفه  اصلی :  اداره کل تعاون، کار و رفاه 
و  تنظیم  و  کار  نیروی  از  صیانت  اجتماعی 
نظارت بر روابط کار  است. محمد سنجری 
فرآیند  از  قبل  مشاوره  واحد  اندازی  راه  از  
رسیدگی به شکایات با دعوت از کارفرما و 
این  اجرایی شدن  با  افزود  و  برد  نام  کارگر 
اخیر  سال  چهار  طی  الزم  کارها   و  طرح 
درصد   50 کارفرما  و  کارگر  شکایات  تعداد 
و  کار  تعاون،  است.مدیرکل  یافته  کاهش 
اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی  اجتماعی  رفاه 
و  کارگری  تشکل   246 حاضر  حال  در 
در  گفت:  است،  فعال  استان  در  کارفرمایی 
از کارگران  نفر  چهار سال گذشته 56 هزار 
استان از بیمه  تکمیلی برخوردار شدند و 22 
برگزار  استان  در  نیز  کارگر  یادواره شهدای 
شده است . سنجری ادامه داد: طی این مدت 
بین تیم های کارگری  236 مسابقه ورزشی 
برگزار شده و 2390 خانواده کارگر استان از 
استراحتگاه های کشور استفاده کرده اند .وی 
اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  اظهارکرد: 
از  پیشگیری  برای  آموزشی  دوره   55 نیز 
کارگری  جامعه  بین  اجتماعی  آسیب های 

برگزار شده است

کاهش 50 درصدی حادثه در استان 
ساله گذشته958  داد:  چهار  ادامه  سنجری  
نفر از کارگرانی که به هر دلیل بیکار شدند، 
کننداز  استفاده  بیکاری  بیمه  از  اند  توانسته 
این تعداد اشتغال مجدد برای 525 نفر مهیا 
شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه طی دوره چهار 
ساله گذشته 22 هزار و 656  مورد از کارگاه 
های استان بازرسی شده است، ادامه داد: 37 
ایمنی و 214 مورد  آموزش  نفر ساعت  هزار 
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیز در چهار 
سال گذشته انجام شده است.سنجری افزود:  
در پایان سال 92 حدود 52 حادثه ناشی از کار 
در استان داشته ایم،  و  این رقم در پایان سال 
95 به 25 مورد حادثه کاهش پیدا کرده است. 
و با کاهش 50 درصدی روبرویم.وی با اشاره 
به اینکه در دوره چهار ساله گذشته 89 تشکل 
کارگری و کارفرمایی در استان تشکیل شده 
است، عنوان کرد: هفت هزار و 600 نفر ساعت 
برگزار  استان  های  تشکل  برای  نیز  آموزش 
شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی  ادامه داد: اکنون  246 تشکل 
فعال در استان وجود دارد و  کمیته مطالعات 

فرهنگ کار نیز در استان تشکیل شده است.
سنجری با بیان اینکه  55 دوره آموزشی نیز 
برای پیش گیری از آسیب های اجتماعی در 

ملی  طرح  افزود:   است.  شده  برگزار  استان 
پیمایش خشونت، و سرمایه اجتماعی نیز در 

استان اجرایی شده است.
فرصت  هزار  گذشته 38  سال   4 در 

شغلی در سامانه ثبت شده است 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی  یادآور شد: در دوره چهار ساله گذشته 
38 هزار فرصت شغلی در سامانه ملی رصد 
ثبت شده است. سنجری   افزود:  81 میلیارد 
تومان تسهیالت نیز به سه هزار نفر متقاضی 

مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است.
 وی با اشاره به اینکه  وظیفه صدور پروانه کار 
برای سرمایه گذاران و کارگران اتباع خارجی بر 
عهده اداره کل کار است  افزود: اما ا اگر نیروی 

متخصص ایرانی وجود داشته باشد هیچ گاه 
پروانه کار برای اتباع خارجی صادر نمی شود.

ثبت 358 تعاونی در 4 سال گذشته 
سال  چهار  در  تعاونی   358 داد:   ادامه  وی 

گذشته در استان تشکیل شده است و  12 هزار 
این مدت  این تعاونی ها در  نفر به عضویت 
در آمده اند و چهار هزار و 300 فرصت شغلی 
از محل این تعاونی ایجاد شده است.سنجری 
با بیان اینکه یک هزار تعاونی فعال در استان 
وجود دارد ادامه داد:  در مجموع 726 هزار نفر 
عضو  تعاونی های استان هستند که 274 هزار 
میلیون ریال سرمایه نیز دارند.وی با اشاره به 
اینکه 11 هزار فرصت شغلی در تعاونی های 

استان ایجاد شده است، بیان کرد: شش هزار 
طی  استان  های  تعاونی  بر  نظارت   500 و 
چهار سال گذشته اعمال شده است.مدیرکل 
جنوبی  خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
آموزش  ساعت  نفر  هزار   100 کرد:   عنوان 
برگزار  استان  های  تعاونی  برای  تخصصی 
چهار  در  ها  تعاونی  صادرات  و   است  شده 
سال گذشته نیز 28 میلیون دالر بوده است.

طرح »روستا تعاون« 
در 34 روستای خراسان جنوبی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
طرح  از  استان  سهمیه  اینکه  بیان  با  جنوبی 
روستا تعاون در مرحله اول تشکیل 22 تعاونی 
و در مرحله دوم در مجموع تشکیل 46 تعاون 
است.وی ادامه داد: تا کنون 34 روستای هدف 
در استان شناسایی شده و مزیت سنجی این 

روستا ها در حال انجام است.

برگزاری ۷0 عنوان برنامه
 در هفته تعاون در استان

سنجری با اشاره به اینگه  70 برنامه مختلف در 
هفته تعاون در استان برگزار می شود،  تصریح 
کرد: جشنواره تجلیل از 10 تعاونی برتر استان 
خرد  مشاغل  و  توانمندی  نمایشگاه  افتتاح  و 
های  برنامه  از  فعال  تعاونی   100 شرکت  با 

محوری  اصلی در این هفته است.

قوسی - پیش از ظهر روز گذشته جلسه هم 
حضور  با  غدیرخم  عید  بزرگداشت  اندیشی 
ستاد  مسئوالن  و  استان  های  رسانه  مدیران 
المللی غدیر  مردمی غدیر استان و بنیاد بین 
استان برگزار شد.دبیراجرایی بنیاد بین المللی 
غدیر در استان گفت: در برنامه های دهه والیت 
توجه به نونهاالن، توجه به اعزام مبلغ به شهرها 
و روستاها، توجه به سادات، توجه به ایتام، توجه 
به اطعام در روز غدیر مدنظر قرار گرفته است. 
نبئی ادامه داد: برگزاری بیش از هزار جشن، 
ششمین  علوی،  سبزقامتان  همایش  دهمین 
پنجمین  و  غدیر  شعر  المللی  بین  جشنواره 
جشنواره ملی آثار دانشجویی از اهم برنامه های 

صورت گرفته خواهد بود.
برگزاری 3۷ برنامه در دهه والیت

بیان  استان  غدیر  مردمی  ستاد  دبیر  ادامه  در 

کرد: اگر چه خط و ربط های سیاسی همیشه 
وجود داشته ولی انصافا وقتی قرار است برای 
غدیر و امام علی )ع( کاری انجام شود، همه 
همدل در کنار هم قرار می گیرند. آرزومندان 
ادامه داد: 37 برنامه از جمله آذین بندی شهر، 
برگزاری مسابقه پیامکی در هر شب، مسابقه 
عکاسی “غدیر در آینه تصویر”، توزیع سبد کاال، 
برافراشتن پرچم در پارک شهدای گمنام، توزیع 
کتاب خطبه غدیر و برنامه مولودی خوانی در 
زورخانه برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه 
غدیر در منطقه ما متفاوت است، افزود: اولین 
با  هادی  امام  در مسجد  جشن شمال شهر  
سخنران حجت االسالم توحیدی  کارشناس 
همچنین  و  شود  می  برگزار  والیت-  شبکه 
و  جماعت  ائمه  برای  ای  ویژه  های  کارگاه 
مداحان با حضور این کارشناس برگزار می شود. 

آرزومندان ادامه داد: در بحث اطعام غدیر، تعداد 
زیادی از نانوایان در عید غدیر ،حاضر به توزیع 
رایگان نان شده اند و دو کارخانه آرد گلبرگ و 
یگانه هم کیسه های آرد رایگان در اختیار این 

نانوایان قرار می دهند. 
به بزرگی غدیرخم واقف باشیم

وی گالیه کرد: خیلی از افراد از االن به فکر 
مقدمات اربعین و محرم شده اند و توجه ای به 
بزرگی عید غدیرخم ندارند، در حالی که هنوز 
فاصله ای زیادی تا محرم مانده است. دبیر ستاد 
مردمی غدیر استان خاطرنشان کرد: از دیگر 
نقطه صفر  آموزان  به دانش  طرح ها، کمک 
مرزی بوده است. از خانواده ها درخواست می 
کنیم، نوشت افزارهای مازاد را به ستاد مردمی 
غدیر تحویل دهند تا در روستاهای مرزی توزیع 
شود. همچنین شماره حساب ستاد مردمی غدیر 

472339605 بانک تجارت می باشد. مسئول 
کرد:  بیان  استان  مساجد  کانونهای  دبیرخانه 
اند  گذاشته  پا  مردم  جا  هر  است  شده  اثبات 
کارهای بسیار خوبی اتفاق افتاده است که نمونه 
آن در ستاد مردمی غدیر دیده می شود. سبزه کار 
ادامه داد: اگر سه عنصر غدیر، عاشورا و مهدویت 
را از ما بگیرند خلع سالح می شویم. وی اضافه 
کرد: منتشر کردن خدمات صورت گرفته حائز 
اهمیت است و بهتر است نشست خبری برای 
 تشریح برنامه ها در روزهای آتی انجام گیرد.

رسانه ها پای کار هستند
حیدری، سردبیر روزنامه امروز خراسان جنوبی 
گفت: بهتر است سال بعد این جلسه زودتر برگزار 
شود تا اطالع رسانی بهتری انجام گیرد. وی 
ادامه داد: آمادگی داریم در قسمت اطالع رسانی 
مسابقات و در زمینه چاپ پوستر و تراکت کمک 

هایی را داشته باشیم.قوسی نماینده روزنامه آوا 
بیان کرد: در بحث های اطالع رسانی مطمئنا 
کمک خواهیم کرد و هیچ مانعی در این زمینه 
وجود ندارد. وی با اشاره به این که از خصوصیات 
شناخته شده حضرت علی یتیم نوازی است، 
ادامه داد: بنر و تراکت در جای خودش اهمیت 
دارد ولی یکی از کارهای تاثیر گذار، پخش مواد 
غذایی و سبد کاال و وعده غذایی در بین مردم 
است و بهتر است حجم بیشتری از کارها به این 
بخش اختصاص پیدا کند و توجه ویژه شود. 
بهتر  گفت:  زعفران  روزنامه  سردبیر  زاهدی، 
است این مسائل مختص همین هفته نباشد و 
در طول سال مطالب و یادداشت های فرهنگی 
مربوط به غدیر مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه 
داد: حاضریم نیم صفحه از روزنامه را تا عید 

غدیرخم در اختیار شما قرار دهیم. 

سرباز  اقتصادی در راه بازار صنایع استان
برزجی- رییس بسیج کارگری استان از اجرای 
طرح سرباز اقتصادی در خراسان جنوبی خبر 
بازاریابی  منظور  به  طرح  این  گفت:  و  داد 
استان  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  بهتر 
اجرا می شود. امیری در گفتگو با آوا عنوان 
کرد : در اسیب شناسی های انجام گرفته از 
مشکالت واحد های تولیدی و صنعتی استان 
متوجه شدیم در کنار همه مشکالت از جمله 
فروش  بازار  تولیدی  های  واحد  نقدینگی 

به همین  داد:  ادامه  ندارند. وی  نیز  مناسبی 
منظور طرح سرباز اقتصادی در  حال تدوین 
است تا برای اولین بار در کشور برای کمک 
به بازاریابی صنایع تولیدی اجرا شود .رییس 
جامعه بسیج کارگری استان خاطر نشان کرد : 
برای اجرای این طرح فارغ التحصیالن مرتبط 
با کارهای صنعت و معدن می توانند در رده 
کارشناسی و کارشناسی ارشد دو سال سربازی 
را مانند امریه در واحدهای صنعتی پشت سر 

بگذرانند .امیری با بیان اینکه سرباز اقتصادی 
موظف به بازاریابی برای واحد تولیدی است 
افزود: این شخص به کمک دانشی که دارد در 
 مدت خدمت سربازی محصوالت واحد های
نقاط کشور  اقصی  را در  تولیدی و صنعتی   
این طرح   : تاکید کرد  معرفی می کند. وی 
صورت  در  و  است  پیگیری  حال  در  هنوز 
صنایع  فروش  بازار  مشکل  شدن  اجرایی 
استان رفع می شود . رییس بسیج کارگری 

استان با بیان اینکه این موضوع در اسفند ماه 
سال گذشته برای طرح به شورای عالی بسیج 
کشور رفته است گفت: در حال حاضر مشغول 
تدوین ایین نامه ها هستیم. امیری تاکید کرد: 
ندارد  اجرای طرح وجود  راه  مانعی سر  هیچ 
مرزی نیز برای خدمت در واحد های تولیدی 
نیست و واحدهایی که نیاز به بازاریاب دارند 
می توانند از این طرح استفاده کنند. وی سابقه 
کاری و گذراندن دوره کارورزی را از مزایای 

مشمول  التحصیالن  فارغ  برای  طرح  این 
خدمت سربازی عنوان کرد و گفت: شخص 
و  تولیدی  واحد  اختیار  در  سال  دو  مدت  به 
صنعتی است و عالوه بر حق الزحمه ای که 
در قانون برای سربازان تعریف شده احتماال 
با پیشنهادی که در این طرح داریم از بیمه 
این دو  نیز برخوردار شده و  تامین اجتماعی 

سال جزو سوابق کاری او محسوب شود.
)Ava.news12@gmail.com(
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امام سجاد علیه السالم فرمودند:
وا َو اعَتِمُروا تَِصحَّ أبدانُُكم و تَتَِّسع أرزاُقُكم ُحجُّ

حّج و عمره به جاى آوريد تا بدن تان سالم و روزي تان فراخ شود.
)الكافى: ج4، ص252(

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 9 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت مازاد خود را به شرح 
ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند جهت کسب 
اطالعات بيشتر از روز درج آگهی يکشنبه 96/06/12 الی96/06/20 نسبت به دريافت اسناد مزايده 
اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت14( روز سه شنبه 96/6/28 به نشاني بيرجند -  خيابان مدرس  
نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت 

آن اقدام نمايند. 
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/06/29 در محل فوق با حضور 
 اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.

 الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ  96/06/28 فقط به دايره 
تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.

توضيحات و شرايط : 
جهت دريافت اسناد مزايده، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 
0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است. 

مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات 
اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. 

از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی                   بازديد 
شرکت کنندگان ضروری مي باشد.

مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است. 
کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذيل می باشد :

 شرايط پرداخترديف
) گروه (

 ميزان پرداخت
نقدی

ميزان پرداخت غير نقدی
)باقيمانده در اقساط(

  اولويت با پرداخت نقدی ، پيشنهاد غير نقدی با اولويت پرداختز1
به ترتيب ذيل ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود

 30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی (2%70
 50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
 70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30
 90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانکی (5%10

بانک صادرات خراسان جنوبي 

لیست امالک مازاد بانک صادرات  مدیریت شعب خراسان جنوبی     )مزایده 96/3(

 نام رديف
نام نام ملك استان

 شماره پالک نشاني  شهر
 ثبتی

 نوع مساحت       )متر مربع (
 نوع كاربري نوع ملك مالکيت

 قيمت پايه نوع سند

 متصرف
 نوع بهره
 برداري
 فعلي

 توضيحات
 اعيان عرصه

  ملکي
  تمليکي
  سرقفلي
 اوقافي
 / غير
 اوقافي

  ساختمان
  آپارتمان

  مغازه ، زمين
 ساير

 بانك ، تجاري
   اداري

  مسکوني
 صنعتي
   رفاهي

  آموزشي
ورزشي ، انبار

    مزروعي
 كارگاه ، ساير

ندارد /
  دارد

 )بانکي
 / غير
بانکي(

  تخليه
  اشغال

 بالاستفاده

 خراسان1
 جنوبی

 سهم مشاعی
 از مرغداري

 به ظرفيت 30
 هزار قطعه

آرين
 شهر

 آرين شهر - ابتداي
  جاده چاهك موسويه

 سمت چپ
 كشاورزي ساير تمليکي89 16532557841 /128

مشاعی
  ) سهم

 بانك 2/66
 دانگ از

ششدانگ
 می باشد (

 دارد ) غير1,882,750,000
اشغالبانکي (

) به شکل موجود (
سهم بانك 2/66 دانگ از ششدانگ می باشد
 ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك می باشد (

 

 خراسان2
 جنوبی

 زمين
 كشاورزی و

 قاين- روستایقايندامداری
) به شکل موجود (اشغال ندارد1,317,600,000ششدانگ كشاورزی زمين تمليکی1680/2872173.5883محمدآبادعلم

3
 خراسان
 جنوبی

 كارخانه
 نهبندان سنگ بری

 نهبندان - شهرک
 تمليکی766/399361877 صنعتی

 ساختمان
 تخليه ندارد17,833,576,000 جانشينی صنعتی و زمين

 سوله صنعتی- ساختمان مديريت اداری و
 پرسنلی و اموال ) به شکل موجود (

 خراسان4
 جنوبی

  سهم مشاعی
 از ساختمان

 بيرجند مسکونی
 بيرجند - خيابان

 پاسداران - پاسداران
2-پالک 36

 انتقال مسکونی ساختمان تمليکی249/17/3048336444
 دارد )غير896,000,000اجرايی

 اشغالبانکي(
 سهم بانك يك دانگ و شش دهم دانگ مشاع

 از ششدانگ ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك می
باشد (

 خراسان5
 جنوبی

 سهم
 مشاعی از
 ساختمان
 مسکونی

 بيرجند

  بيرجند - خيابان عدل
 عدل 23- خيابان

 باهنر شرقی - پالک
 41- مقابل مدرسه

 انتقال مسکونی ساختمان تمليکی249/3375200203/2
 دارد )غير419,200,000 اجرايی

 اشغالبانکي(
 سهم بانك يك سهم و چهاردهم مشاع از كل ده

 سم از ششدانگ ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك
می باشد (

 خراسان6
 جنوبی

 سهم مشاعی
 باغ و مرغداری
 روستای علی
 آباد داور آباد

 بيرجند - روستای بيرجند
ساختمان تمليکی769/2450001352 علی آباد داور آباد

 انتقال مزروعی  و زمين
 دارد )غير1,537,600,000 اجرايی

 اشغالبانکي(
 بيست و پنج سهم و يك چهارم سهم مشاع از 47

سهم مشاع از 840 سهم مشاع از ششدانگ
  ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك می باشد (

 خراسان7
 جنوبی

 شركت
توليدی

  آجر سفال
 قاين - كيلومتر 5قاين

 انتقال صنعتی ساير تمليکی131/183780112/503640 جاده اسفدن - قاين
اشغالندارد8,848,000,000 اجرايی

 ساختمان اصلی كوره - سالن توليد - انبار
  قير - اتاقك پمپ - ساختمان اسکان كارگران
 ساختمان مديريت سوله انبار - ماشين آالت
 شامل سيلوی خاک - والس- مخلوط كن -

 مخلوط كن پرس - پرس - پمپ وكيوم - مجموعه
 برش - نوارهای نقاله و ... تأسيسات برق ، آب و

تجهيزات متفرقه  ) به شکل موجود (

 خراسان8
 جنوبی

 ساختمان
 تجاری

 به همراه
 ساختمان
 مسکونی

 سرايان - خيابان سرايان
1/857/2911 امام خمينی ) ره (

 419 متر
 مربع كل

 زمين
 تجاری و
مسکونی

 208 مترمربع
تجاری

  125 مترمربع
مسکونی

 تجاری ساختمان ملکی
 تخليه ندارد9,367,020,000 ششدانگمسکونی

 سازه ساختمان تجاری اسکلت فلزی و سازه
 ساختمان مسکونی به صورت نيمه اسکلت - نما
 آجر سه سانت كف سازی سنگ و سراميك -

 سيستم گرمايش شوفاژ - سيستم سرمايش كولر
آبی - دارای انشعاب برق سه فاز و تك فاز

  25 آمپر و آب و گاز و تلفن

 خراسان9
 جنوبی

 سهم مشاعی
 مزرعه

 و باغ پسته
 مزروعی زمين - ساير تمليکی-665/9591382 دشت مختاران بيرجند

مشاعی
  ) سهم بانك
 67 سهم و

 پنجاه و چهار
 شصتم سهم
 مشاع از كل
 288 سهم
 ششدانگ (

 دارد )غير4,693,771,867
 اشغالبانکي(

 پالک 9 فرعی دهستان قيس آباد پالک 665
 اصلی بخش 4 بيرجند در جريان ثبت بوده و در
 مرحله تحديد حدود می باشد و پيگيری ادامه

 عمليات برعهده خريدار خواهد بود. ضمناً مالکيت
بانك بر يك چهارم چاه آب به شماره پروانه

  بهره برداری 18009/410  با دبی 15 ليتر بر ثانيه
 قطعی بوده و پروانه چاه به نام بانك صادرات

  خراسان جنوبی می باشد

  آگهـي مزایـده ) 96/3 (

   به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان مرحوم مغفور 

کربالیی محمد حسینی مقدم
 »بازنشسته اتحادیه تعاونی روستایی«

 جلسه يادبودی امروز يکشنبه 96/6/12 از ساعت
 17/15 الی 18/15 در محل هيئت محترم ابوالفضلی )مصلی(

 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده حسینی مقدم و سایر بستگان

)تقدير و تشکر(
با نهايت احترام و رعايت ادب از يکايک شما سروران ارجمند
 که با قدوم مهربان تان در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم

 شادروان مهدی محترمی
 ما را همراهی نموديد، سپاسگزاريم.

خانواده محترمی

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری عزيز و مهربان مرحومه مغفوره

 بی بی فاطمه شمس آبادی )والده آقای پورشمسیان(
 جلسه ترحيمی امروز يکشنبه 96/6/12 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هيئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در اين جلسه موجب شادی روح

 آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شمس آبادی، پورشمسیان، امیرآبادی، انصاری، حاجی آبادی
 سعیدی و سایر فامیل وابسته

جناب آقای اسد بهلگردی مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی
جناب آقای حسین محمدپور  

معاونت محترم اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی
جناب آقای محمد حسین چهاردهی 

معاونت محترم مالی و اداری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی
انتصاب نيک و شايسته شما عزيزان را به سمت های جديد که نشان از شايستگی های ارزشمندتان

 می باشد، صميمانه تبريک و تهنيت عرض می نماييم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی - ستاد برگزاری جشن گلریزان

)تقدير و تشکر(

مردم شریف و نیک اندیشان عزیز
خداوند بزرگ و متعال را شاکر و سپاسگزاريم که بر ما منت نهاد و مهر معلولين عزيز مؤسسه توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع( را در دل همه نيک انديشان قرار داد که باز حماسه ای از انفاق و ايثار به نمايش 
گذاشتند. با تمام توان به نمايندگی از هيئت مديره محترم، معلولين عزيز و همه مددکاران که افتخار 
تيمار 350 معلول عزيز ذهنی را عهده دارند، از تمامی خيرين نيک انديش، آحاد و قاطبه مردم شريف، 
 ائمه محترم جمعه سراسر استان، ائمه جماعات مساجد، مسئولين عزيز و نوعدوست که به نحوی
به وظيفه انسانی اخالقی خويش بذل محبت نموده و در معرفی شايسته وظايف مؤسسه خيريه 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( ايفای نقش نموده و زمينه اين بذل مهم در عيد سعيد قربان و ديگر 
ايام در طول سال را فراهم می نمايند، صميمانه تشکر و قدردانی می کنم و برای همه درگذشتگان فقيد 
از درگاه واسعه خداوند غفران الهی مسئلت دارم و در پايان از زحمات بی دريغ و حضور مؤثر نمايندگان 

اداره کل دامپزشکی استان و بذل همت مرکز بهداشت شهرستان بی نهايت سپاسگزارم. 
والسالم علی عبادا... الصالحين

محمدحسن اکبری مطلق
مدیرعامل مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( با عنايت به عقد قرارداد صندوق بازنشستگی كشوری با شركت آتيه سازان حافظ

 بازنشستگان محترم اين صندوق تا 1396/08/25 فرصت دارند به شرکت آتيه سازان حافظ 
جهت حذف و اضافه افراد تحت تکفل خود مراجعه نمايند. جهت رويت اطالعات خود نيز 
می توانند به سايت www.cspf.ir مراجعه فرمايند. در صورتی که تاريخ حذف افراد تحت 
تکفل حسب مورد )به دليل از دست دادن شرايط برخورداری از خدمات بيمه تکميلی 
درمان( بعد از خاتمه مهلت مقرر باشد، به علت قطعی شدن اسامی بيمه شدگان حق بيمه 

مکسوره از بازنشسته به هيچ وجه قابل استرداد نمی باشد.

آدرس: خيابان توحيد، تقاطع 15 خرداد، طبقه همکف،  بيمه سالمت، 
شركت آتيه سازان حافظ










