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سرمقاله

سالمی به سالمتی مردم
* هرم پور

در بین همه ی وزراتخانه ها و در میان همه ی حوزه 
های خدمت رسانی،  شاید یکی از پرکارترین، پرمراجعه 
ترین و مهم ترین ها، حوزه ی بهداشت و درمان باشد؛  
حوزه ای که با سالمت مردم و البته با رضایت آنها از 
خدمات رسانی دولت ارتباط مستقیم دارد. به همین 
دلیل، این حوزه هر چند پاشنه ی آشیل عملکرد برخی 
مدیران دولت های سابق بوده، اما برگ برنده ی برخی 
از دولت های اخیر هم شده است. در سالهای گذشته، 
دولت تالش کرده است تا با استفاده از ظرفیت های 
در  های  حفره   برخی  تری،  ویژه  توجه  با  و  خود 
بخش سالمت را پر کند ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

همه برق موجود 
یک هفتم نیاز 
کارخانه چدن
مدیر کارخانه چدن، فوالد و میلگرد خوسف با بیان 
این که برای تمام شهرک صنعتی فقط 7 هزار کیلو 
وات برق پیش بینی شده است، یادآور شد: این میزان 

فقط برای کوره اول ما ... ) مشروح خبر در صفحه 7(

داستان دنباله دار موسسات مالی 
غیر مجاز در استان، این بار:

آخر قصه ی 
 افضل توس

  صفحه ۳

بازدید نماینده ولی فقیه
از مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

نیم  میلیون فاصله 
 بین  شهروند ایرانی و بیرجندی

شهردار مرکز استان با تبیین شاخص منابع مالی شهرداری عنوان کرد : 

  صفحه ۷

 گل های خوش یمن مهاجم پرسپولیس/ نگرانی باشگاه ها از گرانی عوارض خروج/ رکورد عجیب پرسپولیس با برانکو!/ سقوط استادکار به کانال آسانسور/ توقیف محموله غیر مجاز تخم مرغ در طبس/ جوان متهم به هتک حیثیت دختر جوان در شبکه های اجتماعی در بیرجند دستگیر شد /صفحه 6

مصطفی تاجرنیا :
 روحانی می تواند روابط

 اصولگرایان و اصالح طلبان را ترمیم کند

صادق خرازی:
پایگاه اجتماعی اصالح طلبان

 در حال نزول است

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری:
نه اصالحات و نه اصولگرایان

 رأس و لیدر ندارند

محمدرضا باهنر:
الریجانی با من

 مشورت سیاسی نمی کند

حجت االسالم غفاری:
اصالح طلبان برخالف 

اصولگرایان نازنک نارنجی اند

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

جناب آقای مهندس صفوی نژاد 
مدیرعامل محترم 

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
توفیق خدمت به محروم ترین اقشار جامعه را حضور جناب عالی 

تبریک گفته، امید است شاهد درخشش مدیریت شما در پهنه 
خراسان جنوبی باشیم.

شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان  بیرجند

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم 

محمد حسین علی آبادی )شریفی(
) بازنشسته دانشگاه بیرجند( 

 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/9/22 از ساعت
 2 الی 3 بعدازظهر در محل مصلی بیرجند برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های علی آبادی و سایر بستگان

شهادت، هنر مردان خداست 
خانواده محترم کاردیده      

  شهادت مظلومانه دانشجوی شهید هادی کاردیده  
که جان عزیزش را در راه دفاع از وطن فدا نمود 

 خدمت شما و جامعه  دانشجویی تبریک و تسلیت عرض نموده
 از درگاه ایزد منان مسئلت داریم که آن عزیز را با شهدای کربال محشور فرماید.    

دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان خراسان جنوبی

“ و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا هلل و انا الیه راجعون “

جناب آقای مهندس علم آبادی 
معاون محترم مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان ابراهیم علم آبادی
را تسلیت عرض نموده، برای جناب عالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی و 

برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.
ضمنا به اطالع همشهریان گرامی می رساند: مراسم خاکسپاری آن مرحوم 

امروز چهارشنبه مورخ 96/9/22 ساعت 8 الی 9 صبح از محل غسالخانه بیرجند به سمت 
شهر مود  برگزار می گردد.

مدیرعامل ، معاونین و کارکنان شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

آگهی مزایده اجاره سلف سرویس دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در نظر دارد: سلف سرویس خود را با حدود 1100 مترمربع در 
دو سالن و راهرو ، آشپزخانه و محوطه بار و پارکینگ حدود 100 دستگاه خودرو ، ظرفیت دو 
سالن مجزا 800 نفر و ظرفیت پخت غذا و تجهیزات آشپزخانه 2000 نفر، دارای دو سردخانه 
صفر و زیر صفر، انشعابات آب و برق و گاز تا مشخص شدن کنتور به صورت توافقی، واقع در 
دانشگاه با درب ورودی مشخص و جداگانه را با قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ ماهیانه 120/000/000 ریال از طریق مزایده کتبی غیرحضوری به مدت یک 

سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و سابقه کاری می توانند از تاریخ درج این آگهی 
در روزنامه به مدت حداکثر 10 روز در ساعات اداری از محل بازدید و ضمن دریافت فرم های 
شرکت در مزایده از مدیریت مالی استان مبلغ پیشنهادی خود را با توجه به قیمت پایه به صورت 
کتبی در پاکت دربسته به آدرس بیرجند، انتهای خیابان شهید آوینی، دانشگاه پیام نور استان 

خراسان جنوبی ، دفتر مدیریت مالی استان تحویل نمایند.
ضمنا متقاضیان می بایست مبلغ 72/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده اعم از 
واریز وجه نقد به حساب شماره 01098۷6088005 نزد بانک صادرات شعبه دانشگاه بیرجند به 
نام اعتبارات سپرده دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با رائه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین 

شده بانکی معادل مبلغ فوق در وجه دانشگاه ارائه نمایند.
سایر مدارک و مستندات و شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد و هزینه درج آگهی به 
عهده برنده مزایده خواهد بود.

تلفن های تماس مدیریت مالی استان: 32202263- 056-32202262
روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

ضمن تشکر فراوان از همه عزیزان و مهربانانی که در مراسم تشییع 
و تدفین و ترحیم پدرعزیزمان شرکت نموده و یا به هر نحو ممکن 
)درج آگهی، تلفن، پیامک، تاج گل و...( ابراز همدردی نموده و ما 
را مورد تفقد خویش قرار داده و موجبات تسلی آالم جانکاه مان 

گردیدند،صمیمانه تشکر نموده 
و خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهایمان را نثارتان می نماییم.

همچنین به اطالع می رساند: 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدرعزیزمان بزرگ خاندان

شادروان کربالیی علیرضا حکیم زاده
جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 1396/9/23 از ساعت 14 الی 15 

در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو واقع در خیابان قائم )عج( برگزار می گردد
 حضور سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حکیم زاده ، کاربین و سایر بستگان

روحت به وسعت اندوه مان شاد و قرین رحمت باد
بیست و دوم آذر پنجمین سالگرد

 درگذشت عزیزمان فرهنگی فرهیخته

حاج غالمحسین اطلسی مقدم
را به خاطر خوبی ها، مهربانی ها و ایثارش گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

جناب آقای دکتر اربابی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی  های برجسته شما 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است 

تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه 
خداوند منان مسئلت دارم.

عباس حسین زاده
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان شادروان شرکت حسابداری تدبیر سرمایه بیرجند

حاج محمدکلوخ ثابت بیرجندی
جلسه یادبودی روز پنجشنبه 96/9/23 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: ثابت بیرجندی، زرین قلم، اکبری و فامیل وابسته

شناسه آگهی: 1181۷9

» اوست پایدار«
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شرایط ثبت نام زوج های دانشجو برای سفر به عتبات اعالم شد
باشگاه خبرنگاران- براي ثبت نام در عتبات دانشگاهيان، دانشجو بودن يکي از زوجين کافيست.دانشجويان متاهل که هر دو دانشجو هستند هم فقط 
يکبار مجاز به ثبت نام در عتبات خواهند.ارائه تسهيالت به زوج هاي دانشجو به زائر اصلي و همسر به صورت جداگانه تعلق مي گيرد و در زوجيني 

که فقط يک نفر دانشجوست، وام به فرد غير دانشجو هم تعلق مي گيرد.ثبت نام عتبات دانشگاهيان از 25 آذرماه در سايت لبيک آغاز خواهد شد. 

سرمقاله

 سالمی به
 سالمتی مردم
* هرم پور

دولت  گذشته،  سالهای  در   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

تالش کرده است تا با استفاده از ظرفيت های خود و 
با توجه ويژه تری، برخی حفره  های خدمات رسانی 
در بخش سالمت را پر کند، هر چند تالش ها بسيار 
هنوز هم  اما  اند،  بوده  پيگيرانه  ها  فعاليت  و  زياد 
مشکالت، نواقص، انتظارات و نيازهای بی شماری 
وجود دارند که می بايد احصاء و رفع شوند. داستان 
حوزه ی بهداشت و درمان در استان خراسان جنوبی 
اما کمی متفاوت تر از ساير نقاط کشور است. در 
حاليکه استان ما در برخی از حوزه ها از محروميت 
های تاريخی رنج می برد و پدران و مادران ما هنوز 
يادشان هست که در همين بيرجند يا ساير شهرهای 
به  هندی  اطبای  پزشک،  کمبود  دليل  به  استان، 
معالجه بيماران می پرداختند و گاهی برای يک آسيب 
ديدگی  سر و جمجمه، جراحی چشم، شيمی درمانی 
يا يک عمل جراحی ساده مجبور به مراجعه به شهرها 
و استانهای همجوار می شدند،  اما اينک سالهاست 
نه تنها در حوزه ی تربيت و تأمين نيروی انسانی به 
نوعی خودکفايی غرور آميز رسيده ايم،  بلکه استان 
به قطب پزشکی کشور و نقطه اميد بيماران تبديل 
شده است. اين همه به مدد مديريت های مناسب، 
برنامه ريزی های دقيق و البته تالش های مجاهدانه 
است. روی ديگر سکه، برخی نواقص و کمبودها و 
در پاره ای موارد غفلت ها از خدمات رسانی مطلوب 
به مردم است. صف های طوالنی در کلينيک های 
پزشکی و بيمارستانها، ضعف در مديريت نوبت دهی 
بيماران، مشکالت متعدد بيمه ها، قصور در درمان 
و  از عملکرد  نارضايتی ها  برخی  و  پزشکی  های 
رفتار و برخورد پزشکان و پرستاران و حاضر نبودن 
به قبول مذمت اين رفتارهای نامناسب، کمبود دارو، 
عدم خدمات رسانی مناسب در برخی از روستاها، 
استان،  سطح  در  دارويی  کمبودهای  و  مشکالت 
ضعف در بهره برداری از امکانات و لوازم پزشکی،  
چندگانگی در تعرفه های پزشکان و بروکراسی اداری 
در پيگيری مطالبات، بخشی از اين نواقص و غفلت 
ها هستند. روزنامه ی آوای خراسان جنوبی به عنوان 
مردمی ترين رسانه ی استان، طی روزهای اخير بسته 
ی خبری و گزارشی- تحليلی خود را به اين حوزه 
و بررسی بخشی از اين مشکالت اختصاص داده 
بود. از يک سو ما معتقديم ضعف ها، مشکالت و 
نواقص مطرح شده از زبان مردم در حوزه بهداشت 
و درمان، واقعی و در عين حال قابل توجه و قابل 
حل هستند، از سوی ديگر مسؤولين بر اين تأکيدند 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . اين  از  بخشی  که 

)ادامه سرمقاله( مشکالت از حوزه ی مسؤوليتی وزارت 

بهداشت خارج است و بخشی نيز به دليل اعتبارات 
اندک يا بضاعت انسانی و فنی نامناسب استان در  
حوزه ی خدمات رسانی بروز می کند اما مهم تر از 
اين، ما  رويکرد قابل توجهی را مد نظر قرار می دهيم 
که در ساعات پس از درج گزارش های روزنامه از 
سوی مديريت دانشگاه و شخص دکتر قائمی رياست 
محترم دانشگاه علوم پزشکی و همکاران ايشان در 
خدمت  يک  نَمای  در  و  شفاف  پاسخگويی  قالب 
رسانی بی منت تبلور يافت. بدين گونه که پس از درج 
گزارش ها که بعضاً انتقادی بودند، مديريت دانشگاه 
با اعالم تشکر از احصاء و بازتاب مشکالت و نواقص، 
قول مساعد برای پيگيری و حل آن داد و برخی از 
حوزه های زير مجموعه ی ايشان نيز از خبرنگاران 
آوا برای حضور در محيط و بررسی و همفکری و 
اخذ نظرات در راستای بهبود خدمات رسانی دعوت 
تقديرند  قابل  مردمی،  رويکردهای  چنين  کردند. 
و صد البته می توانند و می بايد برای ساير حوزه 
های مديريتی استان که در برخی موارد درج يک 
گفتگو يا پيام تلفنی مردمی، آنان را تا سرحد توهين 
و تهديد خبرنگاران و مديران روزنامه پيش می برد،  
الگو باشند. مديران پاسخگو، مديران مردمی هستند 
و ما به حضور و فعاليت چنين مديرانی افتخار می 
کنيم. ما پيگيری های خود در راستای رفع مشکالت 
حوزه ی بهداشت و درمان را مطابق رويکرد ايجاد 
رضايت مندی عمومی و سالمی دوباره به سالمتی 
مردم می دانيم. روزنامه نيز ضمن خسته نباشيد به 
همه ی دست اندرکاران حوزه ی بهداشت ودرمان 
که  دهد  می  را  قول  اين  شريف  مردم  به  استان، 
پيگيری مطالباتشان و پاسخ خواهی از حوزه های 
مربوطه را  همچون گذشته اولويت اول خود بداند.  
   )لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد(

زمزمه های بنزین 1500 تومانی

تسنيم- يکی از رسانه های حامی دولت صبح ديروز 
به نقل از يک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه 
خبر از افزايش قيمت بنزين به 1500 تومان در هر 
ليتر از ابتدای دی ماه داد.اين خبر از سوی سخنگوی 
شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران 
تکذيب شد اما وزير نفت آن را تکذيب نکرد و گفت: 
»افزايش قيمت بنزين در بودجه سال 97 ديده شده 
است اما زمان و چگونگی افزايش قيمت بنزين هنوز 

مشخص نيست.

اصالحطلبانبرخالفاصولگرایاننازنکنارنجیاند

اثر  بر  ناپذيری  خستگی  غفاری  االسالم  حجت 
شکست را از نقاط قوت اصولگرايان برشمرد و ادامه 
داد: اصولگرايان خسته نمی شوند يعنی 10 مرتبه هم 
شکست بخورند، برای مرتبه يازدهم نيز به صحنه 
انتخابات می آيند، يعنی دقيقا برعکس اصالح طلبان 
هستند چون اصالح طلبان تا شکست می خورند پا پس بکشند، در واقع مقداری 

نازک نارنجی بازی در می آورند اما بايد درس بگيرند.

نهاصالحاتونهاصولگرایانرأسولیدرندارند

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، نماينده اصولگرای 
مجلس شورای اسالمی پيرامون ايده گفتگوی بين 
جريانات سياسی اصولگرا و اصالح طلب و تشکيل 
يک پارلمان يا اتاق فکر مشترک بين اين دو جريان، 
گفت: چون نه اصالحات و نه اصولگرايان رأس و 
ليدر ندارند لذا بعيد می دانم که اين گفت و گو اتفاق بيفتد، اگر چنين اتفاقی 

بيفتد خيلی خوب است و حتی خود بنده نيز آمادگی دارم.

باهنر:الریجانیبامنمشورتسیاسینمیکند

با اشاره به احتمال کانديداتوری  محمدرضا باهنر 
علی الريجانی در انتخابات آتی مجلس و رياست 
جمهوری، گفت:  رئيس مجلس در مسائل سياسی 
مسائل  در  الريجانی  نمی کند،  مشورت  بنده  با 
بنده  از  قانونگذاری  بحث  در  ويژه  به  و  مجلس 
مشاوره می گيرد.مشاور رئيس مجلس تصريح کرد: الريجانی اصرار داشت 

بنده به عنوان مشاور در مجلس مستقر شوم که بنا به داليلی نپذيرفتم.

سکوتاصولگرایاندرقبالاحمدینژادایرادندارد

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در پاسخ به 
سوالی در مورد موضوع جامعه روحانيت مبارز در قبال 
رفتارهای اخير احمدی نژادی ها گفت: من سخنگوی 
اصولگرايان نيستم. من سخنگوی جامعه روحانيت 
مبارز هستم که در سال 1384 از آقای احمدی نژاد 
حمايت نکرد. ما اين رفتارها را قابل اهميت تلقی نمی کنيم. می خواهند خودشان 
را مطرح کند و اگر رسانه ها به آن ها بها دهند به هدف خود می رسند.

وزیرصهیونیستی:ماهیچنظریبهخاکایراننداریم

سعی  اينکه  بيان  با  رژيم صهيونيستی  آموزش  وزير  بنت«  »نفتالی 
خودش  عقايد  به  را  صهيونيستی  رژيم  کابينه  وزيران  ديگر  دارد 
نظری  هيچ  اسرائيل  »)اما(  کرد:  ادعا  کند،  مجاب  ايران  درباره 
که  درگيری  هر  ندارد.  ايران  مخصوصا  و  سوريه  لبنان،  خاک  به 
انجام  ما  عليه  که  است  ستيزه جويانه ای  اقدامات  نتيجه  دهد،  رخ 
می شود«.وی خواستار تغيير نظام ايران شده و افزود: »البته معتقدم 

ما نبايد آغاز کننده اين امر باشيم.«

فشارمخالفانممکناستدولترامنفعلکند

گفت:  طلب  اصالح  سياسی  فعال  مبلغ  مرتضی 
ممکن  دولت  دوم  دوره  در  خصوص  به  مديران 
است منافع شخصی خودشان را بر ديگر امور ترجيح 
دهند و به سمت و سوی ديگری بروند که بر خالف 
سياست و راهبردهای دولت است. در کنار اين امر 
فشارهای گسترده ای که مخالفان دولت به وجود می آورند ممکن است باعث 

انفعال دولت شود؛ پس جامعه بايد مستمرا پيگير مطالبات خود باشد.

صادق خرازی در پاسخ به اين سوال 
که آيا هنوز هم اميد هست مردمی که 
به خاطر حرف اصالح طلبان  سال 92 
را خلق کردند و در سال 94 به ليست 

اميد رای دادند  و از طرفی ديدند که 
از همه اين ها يعنی دولت و مجلس، 
آب چندانی گرم نشد، برای انتخابات 
سال های بعد به اصالح طلبان رای 
دهند؟گفت: صادقانه به شما بگويم 

که کار بسيار سخت شده است. ما 
در  خود  طرفداران  ريزش  حال  در 
کشور هستيم. ما به دليل مشکالت 
زيادی که مردم دارند و بعضا با تيک 

هايی که در عملکردهايمان هست،
اجتماعی  پايگاه  ريزش  حال  در 
يکباره  به  اينکه  مگر  هستيم  خود 
حرکتی  در  هايی  پديده  آينده،  در 
کنند  آفرينی  نقش  موقعيتی،  در  يا 

تا  بيايد  وجود  به  هايی  فرصت  و 
گفتمان  به  بتوانند  جديد  نيروهای 
مردم پسندتری جامه عمل بپوشانند
امروز که در خدمت شما هستم، پايگاه 
اجتماعی مان نسبت به قبل از انتخابات 
تقويت شده تر نيست و در حال نزول 
است. البته بخشی از اين مساله طبيعی 
است چون دولت بايد پاسخگو باشد؛ 
مشکالت اين دولت، کم نيست.وی 
در پاسخ به اين سوال که جنس دولت 
بعدی را چگونه می بينيد گفت: نتيجه 
فرايند دولت هاشمی، دولت خاتمی 
شد. نتيجه دولت اصالحات، به دليل 
اختالفات، مشکالت و جوسازی هايی 
که عليه خاتمی بود، احمدی نژاد شد 
و فرايند دولت احمدی نژاد، روحانی 
شد اما فرايند دولت روحانی، به دليل 
تغيير شرايط سياسی، منطقه و جهان، 
به هيچ وجه قابل پيش بينی نيست.

اصالح طلب  سياسی  فعال  يک 
سران  بين  گفت وگو  درخصوص 
جريان های سياسی کشور گفت: برای 
سياسی  جريان های  بين  گفت وگو 
کشور اصولگرايان ابتدا بايد تکليف 
را در درون خودشان روشن کنند و 

اختالفات را حل کنند.
شدن  نزديک  درباره  تاجر نيا  علی 
اصولگرايان به رئيس دولت دوازدهم 
ميدان  سياست،  عرصه  گفت: 
روی  کردن  کار  و  سرمايه گذاری 
به  اصولگرايان  اگر  است،  حداقل ها 
روحانی که در گذشته خواستگاه اين 
جريان را داشته است، نزديک شده اند 
به اين دليل است که بتوانند حداکثر 

استفاده را از وجود او کنند.
اين فعال سياسی اصالح طلب با بيان 
ترميم  به  می تواند  امر  اين  که  اين 
روابط بين اصولگرايان و اصالح طلبان 

اين  از  روحانی  گفت:  کند،  کمک 
فرصت می تواند برای ايجاد تعامالت 
مثبت استفاده کند. وی خاطرنشان 
کرد: استفاده بدتر اصولگرايان از اين 

فرصت می تواند اين باشد که روحانی 
به خواسته ها و شعارهای اصالح طلبی 
پشت کند و تصميم بگيرد به جريان 
البته  شود.  نزديک تر  اصولگرايی 
و  می دانم  ضعيف  را  احتمال  اين 

اصولگرايان  که  می کنم  احساس 
می خواهند تنها اصالح طلبان در کنار 
رئيس جمهور فعال مايشاء نباشند و 
به دنبال افزايش قدرت خود هستند.

وی ادامه داد: اصولگرايان به دنبال 
قدرت  از  سهمی  که  هستند  اين 
اجرايی کشور داشته باشند کما اينکه 
دولت  در  جناح  اين  از  هم  وزرايی 

وجود دارند.

پایگاهاجتماعیاصالحطلباندرحالنزولاست
تاجرنیا:روحانیمیتواندروابط

اصولگرایانواصالحطلبانراترمیمکند
سیدصادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان :

درباتومـاتیک

سیـد
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک،
 جک  پارکینگی ،  کرکره ، 

سکوریت اتومات(
09303107002  
09155614880

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 353/15 مترمربع پالک 570 فرعی از 50 فرعی از 4- اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس: 
نهبندان واقع در خیابان قائم غربی- قائم غربی 1 جنب رودخانه بلخ پالک 99 ملکی آقای علیجان واحدی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 4918 صفحه 188 دفتر جلد 29- امالک صادر و تسلیم شده 
سپس به موجب سند قطعی شماره 4481-1391/04/25 دفتر اسناد رسمی شماره یک نهبندان به خانم نساء سپهی فرزند محمد انتقال قطعی یافته است با حدود اربعه شماال: 1- به طول 50% متر 2- به 
طول 12/70 متر دیواریست به پالک 49 فرعی شرقا:1- به طول 7/15 متر دیواریست به پالک 50 فرعی 2- به طول 15/40 متر دیوار به دیوار منزل پالک 50 فرعی 3- به طول 3/90 متر دیواریست 
به کوچه جنوبا: به طول 13/50 متر درب و دیواریست به کوچه غربا: به طول 26/50 متر دیواریست به دیوار منزل باقیمانده 50 فرعی متر حقوق ارتفاقی ندارد. پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 
121646- 1391/05/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در رهن تعاونی اعتبار کارسازان آینده نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای 
 صدور اجراییه علیه : خانم نساء سپهی مبنی بر وصول مبلغ 330000000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9400088 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 1394/09/28 
به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف مدت 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت 
و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات قانونی بر طبق گزارش مامور اجرا و نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
139605008282000223-1396/06/02 مورد رهن به صورت یک باب منزل قدیمی )به قدمت حدود 30 سال( به مساحت 353/15 مترمربع با حدود 185 مترمربع زیر بنا که در قسمت شمال ملک 
حیاط خلوتی است که در آن سرویس بهداشتی و تنورخانه ساخته شده و کف حیاط خلوت خاکی و حیاط اصلی موزاییک نمای آن سیمان شسته که در حال تخریب می باشد ملک با دیوارهای آجری و 
سقف طاق ضربی احداث شده و دارای امتیاز آب ، برق و تلفن می باشد به مبلغ 830/000/000 ریال )هشتصد و سی میلیون( ارزیابی گردیده و پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته و حسب 
تقاضای مرتهن ششدانگ پالک فوق در روز یکشنبه مورخ 1396/10/17 از ساعت 9 الی 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش خواهد رسد. مزایده 
حضوری و نقدی و از مبلغ 830/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1396/09/22      حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند                                                                                              شماره شناسه: 118150
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سالن های غذاخوری 

پردیس دانشگاه بیرجند،پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر مطابق با اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/10/10 لغایت 1397/6/31 

 قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره 2177582197007 )درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2/500/000/000 )دو میلیارد و پانصد میلیون( ریال

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزی- دبیرخانه مرکزی 
جدول زمان بندی برگزاری مناقصه:

پایان مهلت توزیع  شروع توزیع اسناد
اسناد

پایان مهلت 
ارائه پیشنهادات

بازگشایی پاکت ها
 مرحله اول )الف و ب(

بازگشایی پاکت ها
 مرحله دوم )ج(

محل بازگشایی پاکت ها

سازمان مرکزی دفتر معاونت 96/9/2196/9/2596/10/496/10/596/10/6
اداری و مالی دانشگاه

بدیهی است صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه 
مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد 

نماید. تلفن تماس: 056-32202049   
 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

آگـهـیمـناقصـهعـمومـیدومـرحلـهای

دبیرخانهکمیسیونمعامالتدانشگاهبیرجند

شماره شناسه: 118147
 دانشگاه بیرجند درنظر دارد اجرای عملیات احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه بیرجند را به شرح ذیل به صورت سرجمع  )بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/05/04( 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می آید ، با در 

دست داشتن درخواست کتبی برای دریافت اسناد توان ارزیابی به دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند مراجعه نمایند.
نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند، انتهای بلوار شهید آوینی، بلوار دانشگاه، پردیس شوکت آباد  تلفن: 056-32202049-51

موضوع مناقصه: اجرای عملیات احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه بیرجند به شرح مختصات ذیل:

متراژ پروژهمحل اجرای پروژه 
)مترمربع(

مدت اجرای کار 
)ماه شمسی(

مبلغ تقریبی برآورد مشخصات کلی پروژه
بر اساس فهرست بهای 

سال 96

رتبه مورد 
نیاز

شهرستان  
بیرجند

اجرای عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی، 7 ماه480
الکتریکی ساختمان خوابگاه
 متاهلین دانشگاه بیرجند

5 ابنیه10/600/000/000 ریال

تاریخ تحویل اسناد: 96/9/21 لغایت 96/9/25
آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/10/4

محل دریافت اسناد توان ارزیابی و تحویل پاکت ها: دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزی - طبقه اول-  دبیرخانه کمیسیون معامالت
قیمت اسناد: مبلغ 500000 ریال )پانصد هزار( به صورت واریز به حساب سیبا شماره 2177582197007 )درآمدهای اختصاصی دانشگاه 

بیرجند( و تحویل فیش واریزی به دبیرخانه کمیسیون معامالت
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند با شماره 056-32202072 

تماس حاصل نمایند.

آگهیفراخوانعمومیارزیابیپیمانکاراناحداثخوابگاهمتاهلیندانشگاهبیرجند

دبیرخانهکمیسیونمعامالتدانشگاهبیرجند

به یک همکار آقا باتجربه و روابط 
عمومی باال  جهت کار در دفترکاشی 
وسرامیک نگین شرق نیازمندهستیم. 

با حقوق باال 09159612300 

خریدیامعاوضه
زمین دونبش یا دوکله در محدوده 
و  مدرس  پاسداران،  معلم،  غفاری، 
محالتی  به  نزدیک  ترجیحا  توحید 

خریداریم. 
یا معاوضه با آپارتمان

تلفنتماس:09335611664



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه*22 آذر 1396* شماره 3953

ارسال 28 اثر از خراسان جنوبی به جشنواره حسنات
صدا و سیما- 28 اثر از هنرمندان فیلم ساز خراسان جنوبی به هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ارسال شد. مسئول واحد تصویری حوزه هنری استان به 
تنوع آثار و حضور پر رنگ هنرمندان در بخش های مختلف جشنواره گفت: از مجموع 28 اثر ارسالی 6 اثر در بخش فیلمنامه، 10 اثر در بخش فیلم مستند و 12 اثر در بخش 

فیلم داستانی کوتاه است. به گفته براتی حوزه هنری خراسان جنوبی مدت پنج سال است که به عنوان نماینده استانی جشنواره حسنات اصفهان در بیرجند فعالیت می کند.
رئیس  نوبخت  آقای  سمع  به  لطفا  آوا.  سالم 
سازمان و بودجه برسانید، استان خراسان جنوبی 
کارکنانی هستند که زیر 2 میلیون، 1میلیون، و 
صد تا دویست و حتی پایین تر حقوق میگیرند 
اند.  با سیلی سرخ نگه داشته  را  و صورت خود 
و به قول خود دولت، حقوق زیر دو میلیون، زیر 
خط فقر می باشد. برای این طورکارکنان، برای 

دریافت، یارانه، چه برنامه ای دارند. باتشکر
915...915
ولی چه  نرگس  گویند جشنواره گل  سالم، می 
فایده که امسال سرمازدگی خیلی از این گل ها 
را از بین برده است، ما نرگس کاران دیگر نمی 
بازار  نبود  و  اقلیمی  شرایط سخت  این  با  دانیم 

فروش چه کنیم!
938...891
استان  بودجه  به  ندین  گیر  انقدر  آوا.  سالم 
همیشه  استان  مردم  جدولیم.  قعر  در  چرا  که 
و  دادن  رای  اومده  کار  روی  دولت  خالف  بر 
نتیجش میشه همین تقسیمات بودجه. خودتونو 
درصد   90 وقتی  جمهور.  رییس  جای  بزارید 
مردم یک استان به رقیبتون رای بدن چه دیدی 

نسبت به مردم استان پیدا می کنید؟
915...509
توانمند  استان   مدیران  که  تازمانی  سالم  با 
مذاکره  برای  بلد  کار  و  اقتصاد  متخصص  و 
درردیف  استان  نباشد،  کشوری  مقامات  با 

اخربودجه خواهدبود.
915...618

به عنوان یک شهروند از علمای استان 
می خواهم همانگونه که درسال گذشته بخاطر 
بخاطر  امسال  بیاید  کردید،  تحصن  مردم  دین 
جان مردم تحصن کنید مطمئن باشید از حمایت 
حداکثری مردم برخوردار خواهید شد، تا قبل از 
اینکه واژه های مانند جاده مرگ و جان باختن 
واژه  یک  مسولین  هابرای  استانی  هم  روزانه 

روزمره وتکراری شود.
915...375
علت  به  جنوبی  خراسان  در  متاسفانه  سالم 
اینکه مردم کمتر جرات اعتراض دارند بسیاری 
می  ضایع  را  آنها  حقوق   و  حق  مسئوالن  از 
کنند نمونه آن هم دانشگاه ... که حقوق پرسنل 
از  را صرف ساختمان سازی می کند، خرج که 

کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود.
991...372
بسیارخردمندانه  ازیادداشت  ممنون  برآوا،  سالم 
درموردسیمان باقران ،الحق آیا بزرگتر از این طرح 
دراستان داریم؟ دریک حساب، سرانگشتی حداقل 
شریکند،  طرح  دراین  استان  مردم  درصد  بیست 
استانی  اعتبار  میلیارد  یک  دریافت  آیااستحقاق 
ریزی  برنامه  شورای  حداقل  کنم  فکر  راندارد، 
شاءا... ان  را  پروژه  ازاین  کاملی  اطالعات  استان 
هامطمئن  پست  خوددراین  اگرازابقای  داشتند، 
هستیدبایدکارشناسانه ترتصمیم بگیرید، هم امنیت 
بیشتر  واقعانیازمندتوجه  سطح  دراین  اشتغال  هم 
مقامات عالیه استان است امید است مجدد در این 

شورا مطرح و با دید مثبت مصوب شود.
ارسالی به تلگرام آوا
پیاده  دل  از  سواره  چه  اگر  عزیز  آوای   سالم 
بابت  دولت  جدید  ریزی  برنامه  اما  خبره  بی 
گرانی ها حاکی از عدم وجود تیمی مجرب است 
این ملت سزاوار چنین شرایطی نیست پیام این 

بازنشسته را لطفا حاضران به غایبان برسانند.
915...011
سال  چهار  در  درمیان،  شهرستان  فرماندار  سالم 
دولت یازدهم، برای ده گردشی به روستای نوغاب 
از  آن  ساکنان  جمعیت  که  مرکزی  بخش  که 
شهرهای درمیان بیشتر است، نیامدید. شهروندان 
باشما  را  خود  مشکالت  پرجمعیت  روستای  این 
را  شما  دوزادهم  دولت  در  امیدواریم  کنند  بازگو 

دراین روستای هزار خانواری مالقات کنیم.
915...468
در دیدار مردمی با شهردار، تعداد بیشترشان جویای 
می  ما  خیال  خوش  مسئوالن  آنوقت  بودند،  کار 
گویند با طرح فالن و فالن برایتان ایجاد اشتغال 

می کنیم، کو این طرح ها و ایجاد اشتغال؟!
ارسالی به تلگرام آوا

آخر قصه “ افضل توس”
هر 6 ماه یک شکست مالی به مردم از سمت مؤسسات مالی/ مردم تا کی قربانی نبود مدیریت بانک مرکزی شوند

داستان دنباله دار موسسات مالی غیر مجاز در استان، این بار:

اسدزاده- در چند سال گذشته موسسات مالی اعتباری 
غیرمجاز مشکالت فراونی را برای سپرده گذاران ایجاد و 
حجم زیادی از پرونده ها را راهی دستگاه قضا کرده است.

موسسات مالی و تعاونی هایی اعتباری که در عرض چند 
ماه ایجاد می شوند،   شعبه های آنها را می توان سر هر 
تبلیغات و وعده پرداخت سودهای کالن  با  خیابانی دید، 
مردم را تشویق به سرمایه گذاری نزد خود می کنند اما 
در نهایت نه تنها  قادر به پرداخت سود سپرده ها نیستند 
بلکه در بازپرداخت اصل وجوه هم ناتوان هستند.سال ها 
فرشتگان،  کاسپین،  اعتباری هم چون  و  مالی  موسسات 
ثامن الحجج، میزان، الزهرا و ... برای مردم درد سرهای 
زیادی ایجاد کرده اند و سپرده گذاران این موسسات نگران 
هستند که آیا می توانند به سرمایه های خود که نتیجه یک 
عمر کار آنهاست دست پیدا کنند. کسانی که با دست خود 
سرمایه هایشان را به این موسسات سپرده اند و حاال برای 

باز گرفتن پول خود به مشکل برخورده اند.
یکی از این مؤسسات غیر مجاز، مؤسسه مالی و اعتباری 
مهر  اول  با  همزمان  روزشنبه  از  که  است  توس  افضل 
تومان  میلیون  سه  سقف  تا  سپرده گذاران  تکلیف  تعیین 
تعاونی اعتبار افضل توس در دستور کار بانک آینده قرار 
بانک  با تصمیم  گرفته است. افضل توس در 26 مرداد و 
مرکزی به فعالیت غیرمجاز خود در بازار پول پایان داده و 
مدیریت دارایی ها و بدهی های آن به بانک آینده واگذار شد 
تا این بانک تعهدات افضل توس را در قبال سپرده گذاران 
برعهده بگیرد. طی مدت اخیر افضل توس در مرحله تصفیه 
و تعیین تکلیف دارایی ها و بدهی ها قرار گرفته و درنهایت 
تصمیم بر این شد تا وضع سپرده گذاران به طور مرحله ای 
مشخص شود از این رو از اول مهر و به مدت 25 روز زمانی 
تعاونی  این  در  حساب  دارندگان  تا  شده  تعیین  که  است 
بتوانند براساس سقف تعیین شده یعنی سه میلیون تومان 

مراجعه کرده و وجوه خود را تعیین تکلیف کنند.
با توجه به اعتراضات مردم درباره نحوه بازپس 
این  در  همشهریان  های  سپرده  سود  گیری 
این  شعب  سراغ  به  اعتباری  و  مالی  مؤسسه 
مؤسسه رفتیم و از نزدیک با کارمندان شعبه و 

معترضان صحبت کردیم.

تمام دارایی ام دیه فرزندم بود

از مرگ  بین مشتریان عنوان کرد: چند سال  مادری در 
تمام  است.  شده  فوت  نیز  شوهرم  و  گذرد  می  فرزندم 
دارایی من، همین سپرده ای بود که در این مؤسسه برای 
سیر کردن شکم خودم و بچه هایم و اجاره و خرج خانه 
کنار گذاشته ام، االن با این اتفاقی که برای این مؤسسه 
نیستم  کارمند  که  تکلیف من چیست؟ من خودم  افتاده 
که اگر از مبلغ سود این سپرده کم شود غصه ای نداشته 
باشم ، تمام دارایی من همین است! که آن هم به این 

روز افتاده و نمی دانم چی کار کنم.

اگر سود نامتعارف و حرام است
برای خودشان هم باید اینگونه باشد 

یکی دیگر از معترضان به کسری سود سپرده در این مؤسسه، 
می گوید: من 10 میلیون در این مؤسسه سرمایه گذاری 
کردم هر ماه از مبلغ کارکرد خودم در حساب این مؤسسه، 

برای آینده خودم کنار گذاشتم اما حاال با این موضوع مواجه 
شدم که به من می گویند “از تمام 10 میلیون، 3 میلیون 
آن کسر شده” و فقط 7 میلیون به من تحویل دادند. توجیه 
کارمندان این است که این سود نامتعارف بوده، اگر نا متعارف 
و به قول خودتان حرام است که نباید درجیب هیچ کس برود 
چون اگر برای من بازاری و سرمایه گذار حرام است برای 
رئیس و رؤسای بانک مرکزی و بقیه بانک ها هم حرام است، 

من راضی به این کسری مبلغ از سرمایه ام نیستم.
مبلغ  سود  کردن  کم  درباره  همشهریان  از  دیگر  یکی 
زندگی  طول  در  که  مبلغی  تمام  من  گوید:  می  سپرده 
 8 کردم  انداز  پس  و  گرفتم  می  شوهرم  از  مشترکمان 
میلیون بود که 2 میلیون از آن کم شده و تکلیف مبلغ من 
مشخص نیست ، برای زن خانه داری مثل من که این 
مبلغ را برای روز مبادا پس انداز کردم و االن به این وضع 
دچار شده ام کدام مسئول پاسخگوست؟ اگر از همان ابتدا 
غیرمجاز بودن این مؤسسه رسانه ای می شد مطمئنا هیچ 

کدام از ما، به فکر سرمایه گذاری در این بانک نبودیم.

 دزدی در مملکت کجا شرعی است؟

و  مالی  مؤسسه  در  که  ای  بازنشسته  فرهنگی  ریاسی 
من  گوید:  می  کرده  گذاری  سرمایه  افضل  اعتباری 
حق  گرفتن  برای  که  دوندگی  نیم  و  سال  یک  بعد 
بازنشستگی ام از اداره آموزش و پرورش کردم باالخره 
مؤسسه  این  در  که  گرفتم  پاداش  عنوان  به  را  مبلغی 
گذاری  سرمایه  درصد،   20 سود  با  سپرده  عنوان  به 
به  را  سپرده  گذشته  ماه   6 سود  تنها  نه  االن  و  کردم 
ام کم و  از سپرده  را هم  باالیی  بلکه مبلغ  ندادند  من 
با سود 7 درصد حساب کرده اند. برای من نکته قابل 
باشید  بدهکار  مؤسسه  این  به  اگر  که  اینجاست  توجه 
با سود 7 درصد محاسبه می شود اما اگر طلبکار باشید 
در ازای وام باید با نرخ30 درصد به آن ها برگردانید! 
مملکت  یک  در  واقعا  است؟!  عدالت  کجای  این 
هیچکس  و  شود  می  هایی  دزدی  اینچنین  اسالمی 
هم پاسخگو به این اعتراض ها نیست. من می خواهم 
غیر  اول  از  اعتباری  و  مالی  مؤسسه  این  اگر  بدانم 
اند؟  را داده  افتتاح آن  اجازه پیشرف و  مجاز بوده چرا 
باید  و به نظر من به جای برکناری مدیر این مؤسسه 
مدیریتی  که ضعف  بگیریم  را  مرکزی  بانک  مدیر  یقه 

 آن به حدیست که نمی داند چه مؤسسه هایی تاسیس 
می شود و کدامیک از آن ها غیرمجاز است.باید ایشان 

از ِسَمت خود کناره گیری کند!

22 درصد سود غیرمتعارف نیست!

من  گوید:  می  آوا  خبرنگار  به  معترضان  از  دیگر  یکی 
 35 از  اما  کردم  باز  حساب  همسرم  برای  پیش  چندی 
میلیون، 5 میلیون را کم کرده اند، یعنی 1 میلیون تومان 
سؤال  متعارف!  غیر  سود  از  میلیون   4 و  ثابت  سپرده 
اینجاست که چطور بانک های دیگر تا سقف 22 درصد 
سود می دهند اما این موسسه بین 20 تا 22 درصد سود 
سرمایه گذاری اش بوده است. چطور بانک های دیگر 
این سودشان غیر متعارف نیست ولی فقط این موسسه 
واقعا  کشور  در  این ضعف  دهد؟  می  متعارف  غیر  سود 
جای تامل دارد که هرچند مدت یکبار مؤسسه ای غیر 
باید این چنین  رسمی اطالق می شود و مردم بدبخت 

شکست مالی را متحمل می شوند.

مدیریت دارایی ها و بدهی های
مؤسسه افضل به بانک آینده محول شد

غفاری رئیس مؤسسه مالی و اعتباری افضل توس درباره 
بانکی  سودهای  عملکرد  به  نسبت  مردمی   اعتراضات 
می گوید: مدیریت دارایی ها و بدهی های مؤسسه افضل 
به بانک آینده محول شده است و من بی تقصیرم، چون 
این تدابیر از سمت بانک مرکزی است. وی می گوید: ما 
ابتدا قرارداد با نرخ 20 درصد برای مشتریان را امضا  از 
کردیم که 12 درصد به حساب بانک مرکزی و 8 درصد 
آن به حساب مشتریان واریز شود اما بانک مرکزی از این 

سیستم ایراد گرفته است و طبق صحبت هایی که شده 
است قرار است این مؤسسه زیر نظر بانک آینده مدیریت 
شود که درباره این مطلب بهتر است با مدیر بانک آینده 
تا  آینده رفتیم  بانک  به سراغ مدیر شعبه  صحبت کنید. 
درباره اعتراضات مردم، پاسخی بگیریم که جوابی ندادند.، 
بعد از آن به سراغ افراد مطلع از این مصوبه رفتیم و پس 
از پرس و جو از این افراد و مطالعه در سایت های مرتبط 

در این زمینه، جواب قانع کننده ای بدست آوردیم .

بانک آینده مجری دستورات مقامات 
قضائی و بانک مرکزی است

افضل  منحله  مؤسسه  بدهی  و  دارایی  تسویه  مدیریت 
به  آگاه  منبع  یک  است.  آینده  بانک  عهده  به  توس 
خبرنگار آوا گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 
توس،  افضل  تعاونی  های  بدهی  و  ها  دارایی  مدیریت 

آینده  بانک  به  امسال  ماه  مرداد  در  تصفیه(  )درحال 
پس  و  مهر  ابتدای  از  راستا  همین  در  گردید.  واگذار 
از اخذ مجوزهای الزم از بانک مرکزی و مقام قضائی، 
افضل  اعتبار  تعاونی  گذاران  سپرده  به  پرداخت  فرایند 
توس، آغاز و تا کنون ادامه دارد و این موارد طی 9 ماه، 
عموم  اطالع  آینده جهت  بانک  توسط  رسمی  اطالعیه 
مردم اعالم گردیده است. به گفته وی ابالغیه این حکم 

از سال 92 طبق نامه ای به دست بانک آینده رسیده و 
پس از اتمام مهلت، این مسئولیت به بانک  آینده واگذار 
گردیده است.  در پایان باید بگویم که بانک آینده با این 
مؤسسه ادغام نشده، بلکه این مؤسسه به طور کامل در 
به  مربوط  آن  دارایی  بخش  فقط  و  است  انحالل  حال 
سوی  از  مؤسسه  بودن  نامعتبر  خبر  است.  آینده  بانک 
در  و   شد  گفته  چندبار  اخبار  در  مرکزی  بانک  مدیر 
سایت مرکزی هم  در سایت بانک مرکزی درباره مجاز 
و غیر مجاز بودن بانک ها و مؤسسات مالی اطالعاتی 

آمده است. وی درباره کاهش سود مشتری ها می گوید: 
نرخ 22 درصد که برای سرمایه گذاران در این مؤسسه 
است  متعارف  غیر  مرکزی  بانک  گفته  به  شده  تعیین 
سازی  تعدیل  سود  این  نهاد  این  دستور  اساس  بر  و 
گرفتند  می  سود  حد  از  بیش  که  کسانی  برای  و  شده 

تا 15درصد برای آن ها محاسبه می شود.

عکس:  توال

سپرده گذارانی که با دست خود سرمایه  
را به این موسسات سپرده اند و حاال برای 

باز گرفتن پول به مشکل برخورده اند.

از روزی که خبر منحل شدن این مؤسسه 
به گوشمان خورده، حساب تمامی پرسنل 

صفر شده است

حرام  بازاری  من  برای  اگر  سود  این 
است برای رئیس و رؤسای بانک مرکزی 

و بقیه بانک ها هم حرام است!

این  بودن  غیرمجاز  ابتدا  همان  از  اگر 
به فکر  مؤسسه رسانه ای می شد، مطمئنا 

سرمایه گذاری در این بانک نبودیم.

از سال 92 حکم غیرمجاز بودن این مؤسسه 
از سوی مدیر بانک مرکزی اعالم شد

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



4
گلکسی S9 دو سیم کارته خواهد بود یا تک سیم کارت؟
سری گلکسی S8 نیز توانایی پشتیبانی از دوسیم کارت را دارد اما فناوری مکالمه با کیفیت VoLTE تنها برای یک سیم کارت در دسترس قرار دارد.
 VoLTE مجهز است که توانایی پشتیبانی از دو سیمکارت با فناوری X20 با این حال جدیدترین چیپست کوالکام با عنوان اسنپدراگون 845 به مودم

را دارد.بنابرین اگر سامسونگ از این چیپست در جدیدترین پرچمدار خود استفاده کند آنگاه کیفیت مکامله را برای هردو سیم کارت افزایش خواهد داد. 
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کم کردن فاصله طبقاتی ، سیاست اصلی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

ایران در  الحسنه مهر  بانک قرض  تاسیس  آذر سالروز   22 برزجی - 
91 نیز  افتتاح شده و از سال  10 سال قبل  . این بانک از  کشور است 
شهرستان  در  شعبه   10 ایجاد  با  جنوبی  خراسان  در  را  خود  کار  رسما 
فردوس  و  طبس   ، بشرویه  اسدیه،   ، نهبندان   ، قاین  بیرجند،  های 

نمود.  آغاز 
قرض  بانک  شعب  مدیر  با  اختصاصی  گفتگوی  رابطه  همین  این  در 
ادامه  در  که  ایم  داده  ترتیب  جنوبی  خراسان  در  ایران  مهر  الحسنه 

خوانید:  می 

پرداخت تسهیالت  50 درصدی  رشد 
استان  در  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض 

از  جنوبی  خراسان  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  شعب  مدیر    
اقبال مردم استان نسبت به حساب های قرض الحسنه نسبت به سال 
بانک  منابع  میزان  شده   سبب  امر  همین  گفت:  و  کرد  یاد  گذشته  
قرض الحسنه مهر ایران نسبت به گذشته 43 درصد رشد داشته باشد. 
این  در  تسهیالت  پرداخت  مالحظه  قابل  رشد  به  اشاره  با  خزاعی    

رشد  قبل  های  به سال  نسبت  تسهیالت  پرداخت  میزان  افزود:  بانک  
را  ریالی  رشد  درصد   50 آمارها  براساس  و  است  داشته  خوبی  بسیار 

. هستیم  شاهد 
سال  پایان  تا   96 پرداختی  تسهیالت  که   بینی  پیش  این  با  وی 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  رسد.  می  ریال  میلیارد  یکهزار  به  جاری 
بیرجند،  شهرستان  هفت  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  شعبه   10
فعال  صورت  به  طبس  و  فردوس  بشرویه،  اسدیه،  نهبندان،  قاینات، 

ارایه خدمات می دهد.

بیش از 70 هزار نفر از خراسان جنوبی 
هستند  الحسنه  قرض  مهر  بانک  مشتری 

به  جنوبی  خراسان  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  شعب  مدیر 
آمار تسهیالت ارایه شده این بانک از ابتدای راه اندازی تاکنون اشاره 
از   بیش  تاکنون  استان   در  بانک  تاسیس شعب  زمان  از  افزود:  و  کرد 
 6 و  یکهزار  از   بیش  مبلغ  به  تسهیالت  پرونده  فقره   224 و  هزار   39

است. شده  پرداخت  ریال  میلیارد 
بانک  این  70 هزار نفری مشتریان  از  با اشاره به آمار  بیش  خزاعی 
نزد  سپرده  حساب  هزار   77 از   بیش  مشتریان  این  گفت:  استان  در 

دارند. استان  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 730 میلیارد ریال تسهیالت 
شده  پرداخت  استان  در  پرونده  هزار  هشت  قالب  در  الحسنه  قرض 

است.

تومان  میلیون   20 تا سقف  تسهیالت  پرداخت 
حمایتی  نهادهای  مددجویان  به 

یکی  جنوبی  خراسان  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  شعب  مدیر 
تسهیالت  ارایه  را  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  کارکردهای  از 

این  گفت:  و  کرد  عنوان  حمایتی  نهادهای  مددجویان  به  اشتغالزایی 
60 ماهه  پرداخت حداکثر  باز  با   تومان  میلیون   20 تا سقف  تسهیالت 

شد.  داده  ضامن  قبول  جهت  مساعدت  بیشترین  با 
طرح  قالب  در  تسهیالت  فقره   290 پرداخت  از  همچنین  خزاعی  
ضربتی ازدواج از ابتدای مرداد تا مهر امسال خبر داد و افزود: در این 

شد.  اعطا  زوجین  به  تسهیالت  ریال  میلیارد   29 قالب 
تسهیالت  ارایه  و  زندانیان  از  حمایت  طبقاتی،  فاصله  کردن  کم  وی 
قرض  جدید  های  طرح  ارایه  و  طراحی  اشتغالزا،  های  طرح  حمایتی 
ازدواج، درمان، آموزش، تحصیل و غیره  مانند  الحسنه در زمینه هایی 
های  سیاست  جمله  از  را  اجتماعی  عدالت  با  همراه  اقتصادی  توسعه  و 
این بانک در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان 

کرد.

بسته   3 هزار  اعطای 
آموزان  دانش  بین  بهداشتی   آموزشی- 

جنوبی  خراسان  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  شعب  مدیر 
 - آموزشی  های  بسته  اعطای  طریق  از  اجتماعی  رفاه  افزایش  از 
در  گفت:  و  داد  خبر  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  توسط  بهداشتی 
در  بهداشتی    ، آموزشی  های  بسته  هزار  سه  حدود  امسال  زمینه  این 
به  سخنانش  پایان  در  شد.خزاعی  توزیع  استان  روزی  شبانه  مدارس 
برنامه ایجاد شعبه جدید در استان اشاره کرد و  گفت: در زمان حاضر 
طرف  از  هایی  درخواست  البته  نداریم  ای  برنامه  شعب  گسترش  برای 
این  به  شعبه  ایجاد  برای   استان  شهرهای  سایر  شوراهای  و  مردم 

باشد. پیگیری می  در حال  که  گردیده  ارسال  مدیریت 

اقبال مردم استان به حساب های قرض الحسنه 

حسینی- مهمانان این صبحانه های ورزشی آوا ، چاجی رئیس هیئت دو میدانی استان، 
امیرآبادی کارشناس دو میدانی، وحید رمضانی ورزشکار مقام دار دومیدانی بودند که با موضوع 
بررسی این ورزش در استان و مشکالت آن برگزار شد. چاجی رئیس هیئت دو میدانی که از 
سال 56 دونده است ، دومیدانی را از رشته های قدیمی ورزش بیرجند توصیف و گفت: در سال 
1331 نجم الدین رضا فارابی و محمدتقی خرد پیشه دو ورزشکاری بودند که در پرش طول و 
ارتفاع رکوردار بودند. به گفته وی در سال 1342 ، در مشهد کالسی برای ورزشکاران ایران توسط 
ورزشکاران آمریکایی برگزار شد که دو نفر نیز از بیرجند در این کالس ها شرکت کرده و پس از 
آن به مسابقات ملی نیز اعزام شدند. چاجی ، آقای شمشیری را از زحمت کشان این ورزش در 
استان معرفی کرد و ادامه داد: دومیدانی را زیر نظر ایشان شروع کردم و در مسابقات خراسان و 
مسابقات نوجوانان ، جوانان و آموزشگاه های استان مقام آوردم. این روند تا سال 63 ادامه داشت. 
وی با بیان این که در مسابقات نوجوانان ، مسافت هزار متر را در 2 دقیقه و 37 ثانیه رفتم و تا 
مدت ها رکوردار بودم، اضافه کرد: در سال 63 به استخدام نیروی هوایی ارتش درآمدم و البته 
در همان سال ها نیز در مسابقات شرکت می کردم ، آن زمان عالوه بر دو میدانی در دوچرخه 

سواری و کوه نوردی نیز فعالیت داشتم.

سال های 76 تا 81 زمان اوج دو میدانی استان

است،  گرفته   61 سال  را  خود  گری  مربی  کارت  که  استان  میدانی  دو  هیئت  رئیس 
خاطرنشان کرد: شاگردهای زیادی مانند آقای براتی داشتم که چندین مقام کشوری آورده 
بود. به یاد دارم در یکی از مسابقات هزار 500 متر را در 3 دقیقه و 58 ثانیه رفت و اول شد 
و دقیقا 2 دقیقه بعد از این دوندگی برای 3 هزار متر با مانع پشت خط مسابقه قرار گرفت که 
در آن نیز مقام اول را کسب کرد.چاجی سال های 76 تا 81 را زمان اوج دو میدانی دانست 
و افزود: یک بار هم در دوی استقامت از میدان تا مقبره فردوسی در مشهد، شرکت کردیم 

که با اختالف هزار و 850 متر با نفر دوم، اول شدیم.

شهروندان دوبله پارک می کنند، 10 متر را حاضر نیستند پیاده بروند!

وی با اشاره به این که دو میدانی به این دلیل مادر همه ورزش هاست که توانمندی ورزشکاران 
را باال می برد، یادآور شد: در کشورهای پیشرفته دومیدانی را در راس ورزش ها قرار می دهند، 
برای مثال استادیوم 100 هزار نفری با 120 هزار نفر پر می شود تا فقط سریع ترین مرد جهان را 
ببینند. ولی در استان و در کشور ما ضعیف عمل شده است، شهروندان ماشین را دوبله پارک می 

کنند چون حاضر نیستند 10 متر جلوتر پارک کنند و مسافتی را پیاده بروند! 

در قدیم ورزشکاران وسیله آزمون و خطا بودند

رئیس هیئت دو میدانی استان با اعتقاد بر این که در زمان قدیم ارزش خاصی برای 
جوایز قائل نمی شدند، مثال زد: سال 61 در استادیوم آزادی مسابقه دو، دور دریاچه آزادی 
تهران برگزار شد که  نفر دوم شدم و به 12 نفر اول جایزه دادند. چاجی با تاکید بر این که 
االن علم پیشرفت کرده و اطالعات دست مربی و ورزشکاران است ادامه داد: در گذشته 

ورزشکاران ابزار آزمایش بودند ولی امروز برنامه کالسیک شده و هر ورزشکار می داند 
برای حفظ سالمت بدن خود چه باید بکند.

مسئوالن معموال ظاهر امر را رعایت می کنند

کرد:  بیان  نداریم،  میدانی  دو  ویژه  پیست  استان  در  چرا  که  این  به  پاسخ  در  او 
را رعایت می کنند، رشته هایی مانند فوتبال که جمعی  امر  مسئوالن معموال ظاهر 
اوج  در  االن  ورزش  کند  برداشت  جامعه  که  دهند، طوری  می  نمود  بیشتر  را  است 

است! به گفته وی جدول فنالندی می گوید “پرش باالی 7 متر ارزش باالتری از 
برد تیم فوتبال دارد” ولی االن در اداره کل ورزش و جوانان، کسی جدول فنالندی 
به  کمتر  اکنون  که  این  بیان  با  استان  میدانی  دو  هیئت  رئیس  شناسد!  نمی  را 
می  که  رویم  می  استادیوم  به  تمرین  برای  داد:  ادامه  شود،  می  داده  بها  دومیدانی 

توانید کار کنید! فوتبال است و شما نمی  گویند، االن زمان تمرین 

زمانی که این جا قحطی بود، خراسان جنوبی 
اولین مدال آور آسیایی  در ایران را داشت

چاجی تاکید کرد: خراسان جنوبی باید به یاد داشته باشد که سال های 31 تا 40 
مسابقات  به  فارابی  الدین  نجم  شد،  می  قاطی  اره  خاک  با  گندم  و  بود  قحطی  که 

به هیئت  را کسب کرد.وی  ایران  آسیایی در ورزش  اولین مدال  مقام  و  اعزام  آسیا 
سربیشه،  در  نام،  به  فقط  افزود:  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان  شهرستانی  های 
قابلیت  و  است  متروکه  ولی  داریم  ورزشی  دومیدانی  پیست  فردوس  و  نهبندان 
استان، خودمان  وزیر گفتم در مرکز  به  دارم روزی  یاد  ندارد.  را  برگزاری مسابقات 
شرایط  متوجه  شویم  می  خارج  که  استان  از  ولی  است  خوب  وضع  میبینم  که  را 

استان می شویم! محدود 

پیست هنوز استفاده نشده الیه الیه شده است!

رئیس هیئت دومیدانی استان از احداث پیست تارتان در ورزشگاه جدیداالحداث بیرجند سخن 
گفت و ادامه داد: در آن جا میلیاردها هزینه شده است، باید هنگام احداث پیست مهندس ناظر فنی و 
متخصص حضور می داشت، پیست زیرسازی محکمی می شد و ریشه خارها را می سوزاندند در حالی 
که این کارها هیچ کدام انجام نشده است! این پیست هنوز استفاده نشده الیه الیه شده است!چاجی 
اضافه کرد: این موضوع را در حضور آقای داورزنی در مجمع فدراسیون تهران گفتم که همان جا یک 
نفر از کردستان هم بلند شد و گفت ما هم این گونه ایم و االن که کار پیمانکار تمام شده ، پیست 
خراب شده است!به گفته وی در پیست های استاندارد الیه ای مانند فنر وجود دارد که شما را به جلو 

هل می دهد ولی در این پیست بعد از یک بار دویدن استخوان های زانو تا 10 روز درد می کنند.

بدهی ها خیلی زیاد بود و پول کم!

چاجی در پاسخ به این که آیا هیئت اکنون به لحاظ اعتباری مشکل دارد یا خیر، 
کم!  پول  و  بود  زیاد  خیلی  ها  بدهی  گرفتیم  تحویل  را  هیئت  که  زمانی  کرد:  بیان 
فدراسیون قول داده چون در سال 95 اعتباری به ما اعطا نشده ، امسال 6 میلیون 
نیز  دیگر  میلیون   4  ، شده  پرداخت  میلیون   3 تاکنون  که  شود  داده  اعتبار  تومان 

4 میلیون قرار است بدهد. پرداخت می شود، اداره کل هم 

از ابتدای ایجاد پیست مجموعه آزادی تاکنون هیچ کاری 
برای تعمیر آن انجام نشده است!

امیرآبادی منتقد این ورزش نیز با بیان این که باید پیست دومیدانی ویژه احداث شود، اضافه 
کرد: برای این موضوع هیئت دومیدانی پیگیری کرد ولی فایده نداشت تا این که خودمات برای 
احداث پیست تارتان نامه زدیم. شاید مهم ترین علت این که آن زمان کاری برای احداث پیست 
در استان نمی کردند، پیگیری نکردن رئیس هیئت دو میدانی آن زمان بوده است. وی با اعتقاد 
بر این که برخی مشکالت مانند تداخل پیست دو میدانی با فوتبال با هماهنگی و برنامه ریزی 
حل می شود، به مشکالت فنی پیست های استان اشاره کرد و یادآور شد: از ابتدای ایجاد پیست 
مجموعه آزادی تاکنون هیچ کاری برای تعمیر آن انجام نشده است! این پیست حداقل به یک 
مستخدم برای غلطک زنی، آبپاشی و این موارد نیاز دارد.پیست استادیوم آزادی استانداردترین 
پیست استان است ولی برای این موضوع نیز کاری انجام نشده است. امیرآبادی مشکل دیگر را 
کمبود وسایل های کمک آموزشی دانست و گفت: وسایل تخصصی مانند مانع تشک و کفش 
داریم ولی در وسایل کمک آموزشی با مشکل رو به رو هستیم.وی همچنین با بیان این که از 
زمان استان شدن تاکنون هیچ مسابقه استانی برگزار نشده است و در هیچ مقطع سنی پیش 
بینی برگزاری مسابقه را نکرده اند، اظهار کرد: هیئت های شهرستانی داریم ولی فعالیت آن ها 
نیز پررنگ نیست.به گفته وی حدود 120 ورزشکار بیمه شده دومیدانی داریم ، همچنین حدود 
15 آقا و 20 خانم فعال در این رشته هستند. از قهرمانان کشوری خانم استان می توان خانم ها 

نطقی مقدم، بارزی، شاهبیگی، مالیی و در آقایان، رمضانی و جعفری را نام برد.

اداره کل ورزش برای سرویس برنامه ریزی کند

وحید رمضانی ورزشکار دومیدانی که قهرمان 400 متر با مانع نیز می باشد، دوری پیست تارتان 
را یکی مشکالت اساسی دانست و افزود: اداره کل می تواند برای سرویس برنامه ریزی کند. 
این ورزشکار که به اردوی تیم ملی نیز دعوت شده است، می گوید: پیست ورزشگاه آزادی عالی 

است ولی اگر تارتان شود برای ما قطعا بهتر می شود.

رایزنی برای انجام مسابقات در مناسبت ها

سوال بعدی ما از این مهمانان، درباره برنامه های این هیئت بود که چاجی عنوان کرد: برنامه 
ریزی ها اکثرا موقتی بوده است، زمانی برنامه ریزی زیربنایی با آموزش و پرورش برای برگزاری 
مسابقات دو میدانی با هدف کشف استعدادها انجام شد ولی این کار نیز متوقف شد. اکنون برنامه 
داریم مرتب تیم اعزام کنیم. وی خاطرنشان کرد: با فرماندار بیرجند برای برگزاری جلسه ای 
رایزنی کرده ایم تا در طول مراسم ها و مناسبت ها ی مختلفی که داریم به ما کمک کنند. برای 
مثال در 15 اسفند مسابقه دومیدانی برگزار کنیم و پس از آن دوندگان اقدام به کاشت نهال کنند.

حق الزحمه مربی به گونه ای جا افتاده که گویی صلواتی است

امیرآبادی نیز خبر داد: طبق برنامه ساالنه امسال قصد داریم طی 4 ماه آینده برای اولین بار در 
10 سال گذشته مسابقات دومیدانی بزرگساالن و نونهاالن را با حضور تمام شهرستان هایی که تیم 
دارند در دهه فجر برگزار کنیم.این دو فعال ورزش دومیدانی دیگر مشکل این حوزه را ، پرداختی 
های حق مربی گری و داوری اعالم کردند، امیرآبادی در این باره عنوان کرد: در هر اداره ای 
که فردی برود آخر ماه حق تدریس خود را دریافت می کند ولی حقوق در ورزش به گونه ای جا 
افتاده است که گویی باید صلواتی باشد!به گفته وی در استان باالی 100 داور کاردار و فداراسیون 
درجه 2 و 3 و 70 نفر مربی دارای کارت داریم که البته  به دلیل پرداخت نشدن حق الزحمه ها 
فعالیتی ندارند. امیرآبادی اعالم کرد: بعد از برگزاری مسابقات مذکور،  قصد داریم با چند مربی آقا 
و خانم قرارداد مرتبی برای جذب مربیان به این ورزش ببندیم.وی در پایان تاکید کرد: مطمئن 
باشید خیلی از مشکالت با فعال شدن تمام هیئات ورزشی ، اداره کل تربیت بدنی و بازرسی و 
نظارت حل شدنی است.رئیس هیئت دومیدانی استان نیز به عنوان سخن آخر بیان کرد: بهترین 
روش برای درجریان قرار گرفتن مردم از مشکالت ورزشکاران همین برنامه روزنامه آوا است ، با 
این کار مشکالت مشخص می شوند و اگر هم انجام شدنی نباشند، بخشی از آنان حل می شود.

در صبحانه های ورزشی آوا مطرح شد 

سوت پایان دو میدانی استان 



اصول آداب معاشرت کارمندان در محل کار

می  طی  کار  محیط  در  که  زمانی  ما  اغب  برای 
کنار  و  خانه  در  که  است  زمانی  از  بیشتر  کنیم 
شاید  دیگر  بیان  به  کنیم  می  سپری  خانواده 
صرف  کار  محیط  در  روز  یک  ساعات  بیشترین 
می شود تا در خانه. بنابراین آنچه که باید در این 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  کنیم  رعایت  محیط 
کارمندان  از  بسیاری  که  است  درحالی  این  است. 
کنند  نمی  درک  را  کار  محیط  جایگاه  و  اهمیت 
چه  هر  که  است  موقتی  مکانی  کنند  می  فکر  و 
دلیل  همین  به  و  کنند  ترک  را  ان  باید  سریعتر 
رعایت  را  اخالقی  و  بهداشتی  نکات  از  بسیاری 
نمی کنند. آنچه مسلم است هر محیط کار شرایط 
اما ویژگی  افراد جدید دارد.  خاصی برای استخدام 
است  کارکنان  برخورد  نحوه   آنها  تمام  مشترک 
عالوه  جدید،  کارکنان  استخدام  برای  کارفرمایان 
تعهدات کاری و  افراد،  توانایی های  بر مهارت ها و 
شخصیت آنها را نیز مد نظر قرار می دهند. بنابراین 
جدید  کار  یک  شروع  برای  مذاکره  حال  در  اگر 
ایجاد یک احساس خوب در  با  هستید، سعی کنید 
کم کم  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  او  کارفرمایتان، 
نهایت  در  تا  دهید  افزایش  را  خوب  احساس  این 
کارکنان  از  یکی  عنوان  به  شما  از  کار  محل  در 
خوش نام یاد شود.یکی از نکاتی که باید در محیط 
این  آداب معاشرت است ،چرا که  کار رعایت شود 
نگاه  در  شما  رفتار  کلی  انداز  چشم  بازتاب  آداب 
به  مخصوص  آداب  هم  جایی  هر  و  است  دیگران 
هایی  مکان  از  یکی  هم  کار  محل  دارد.  را  خود 
است که رعایت آداب معاشرت و احترام به شرایط 

آن اهمیت زیادی دارد.

کریم خان و مرد شاکی
 

ناله و فریاد  با  مردی به دربار خان زند می رود و 
سربازان  کند.  مالقات  را  کریمخان  تا  خواهد  می 
زند در حال کشیدن  مانع ورودش می شوند. خان 
پرسد  می  و  شنود  می  را  مرد  فریاد  و  ناله  قلیان 
خان،  به  سربازان  گزارش  از  پس  چیست؟  ماجرا 
حضورش  به  را  مرد  که  دهد  می  دستور  وی 
کریم  و  رسد  می  زند  خان  حضور  به  مرد  ببرند. 
چنین  است  شده  »چه  پرسد:  می  وی  از  خان 
گوید:  می  درشتی  با  کنی؟«مرد  می  فریاد  و  ناله 
در  چیزی  هیچ  االن  و  برده  را  اموالم  همه  »دزد 
به  اموالت  »وقتی  پرسد:  می  ندارم!«خان  بساط 
گوید:  می  بودی؟«مرد  کجا  تو  رفت  می  سرقت 
چرا  »خوب  گوید:  می  بودم!«خان  خوابیده  »من 
لحظه  این  در  ببرند؟«مرد  را  مالت  که  خوابیدی 
آن چنان پاسخی می دهد که استداللش در تاریخ 
می  خواهان  آزادی  سرمشق  و  شود  می  ماندگار 
فکر  بودم، چون  شود.مرد می گوید: »من خوابیده 
ای  لحظه  زند  بزرگ  خان  بیداری!«  تو  کردم  می 
سکوت می کند و سپس دستور می دهد خسارتش 
از خزانه جبران کنند و در آخر می گوید: »این مرد 

راست می گوید ما باید بیدار باشیم.«

زندگی فاصله ی نفس هاست، 
هرنفس یک زندگی است

 و هر زندگی یک دنیا شیدایی و عشق.

اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را 
در جهان پیرامونتان داشته باشید 

آن چیز به وقوع می پیوندد.

 تو را گم می کنم هر روُز و پیـدا می کنم هر شب 
 بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب 

کجا دنبال مفهومی برای عشق می گـردی؟
که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب ...

انسان ها به نسـبت هر ظرفیتی 
که برای کسب تجربه دارند عاقلند

نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند .

از بزرگترین نعمتهای خدا، نیازهای مردم به سوی 
شماست! هر گرهی که بدست شما باز میشه،
حجم عظیمی، به قدرت و وسعت روح شما

 اضافه می کند

فکر  اشتباه  به  مردم  بیشتر  بانکی:  هدی  از  ترجمه   
ثابت  تولد  هنگام  از  که  است  چیزی   IQ می کنند 
و  است  پذیر  انعطاف  بینهایت  مغز  واقع  در  می ماند. 
هوشی تان  ضریب  می توانید  که  دارد  وجود  راههایی 
است  این  می افتد  که  اتفاقی  حداقل  ببرید.   باال  را 
و  بدهید  افزایش  را  مغزتان  عملکرد  می توانید  که 
برای  را  توانایی شما  که  بگیرید  یاد  را  استراتژی هایی 
و  دانش  از  وری  بهره  و  سپردن  خاطر  به  گرفتن،  فرا 

اطالعات تان بهبود ببخشد.
 

بیولوژیست  مدینا،  جان  دکتر  بروید:  راه  بیشتر   .۱
مولکولی در کتابش به نام »قوانین مغز« می نویسد: اگر 
قرار بود یک فضای کامال ضد مغز طراحی کنیم، چیزی 
می  شد.  کنونی  کارهای  اتاق  و  درس  شبیه کالس های 
نورون  )فاکتور   BDNF نام    به  پروتئینی  چرا؟ چون 
زایی مشتق شده از مغز( که زیر بنای مدارات سلولی در 
مغز را می سازد و تغذیه می کند، زمانی ایجاد می شود که 
 BDNF شما از نظر فیزیکی فعال هستید. دکتر مدینا که
که  را  بچه ها  از  گروهی  می داند،  مغز  کننده ی  تغذیه  را 
در یک کالس درس نشسته اند و به درس معلم گوش 
می دهند، یا کارمندی را که در اتاقی کوچک و تنگ پشت 
میزش نشسته و با کامپیوترش تایپ می کند، معادل المپی 
می داند که خاموش است! اما اگر این بچه ها در زمین بازی 

باشند یا این کارمند در اطرافش قدم بزند، این المپ هم 
روشن خواهد بود.او توصیه می کند کارمندان و کارکنان، 
 walkINg در اتاق کنفرانس روی تردمیل راه بروند و 
meetINg داشته باشند، یعنی همانطو که گفتگو می کنند 

یا با تلفن حرف می زنند در اطراف خود قدم بزنند، یا اینکه 
هنگام چک کردن ایمیل و تایپ کردن، روی توپ ورزشی 

بنشینند.

اکسیژن،  بودن سطح  ۲. نفس عمیق بکشید:پایین 
عملکرد مغز را ضعیف می کند. با تنفس عمیق از طریق بینی 
می توانید عملکرد مغزتان را فورا باال ببرید. نفس های عمیق، 

اکسیژن بیشتری وارد جریان خون و نهایتا مغز می کنند.

۳. دفتر رویدادهای روزانه داشته باشید: کاترین 
ام. کوکس، نویسنده ی کتاب »عادت های ذهنی سیصد 
نابغه«، عادت های 300 فرد نابغه مانند نیوتن، اینیشتین 
و توماس جفرسون را مورد بررسی قرار داد و کشف کرد 
که همه ی آنها وسواس خاصی نسبت به دفتر رویدادهای 
روزانه داشتند و همه چیز را یادداشت می کردند. همچنین 
صفحه  میلیون   3 ادیسون،  توماس  بدانید  است  جالب 

یادداشت های شخصی و ... در طول زندگی خود داشت.
فضایی  عنوان  به  خود  یادداشت  دفترچه ی  به  می توانید 
نه  کردن  یادداشت  کنید.  نگاه  مغزتان  برای  گسترده ای 
فقط به شما اجازه می دهد ایده های تان را ثبت کنید، بلکه 

کمک تان می کند آنها را بازنگری کرده و ساماندهی کنید.
۴. چیزهای جدید را کشف کنید: یک فرد باهوش 
کسی است که نسبت به بقیه، راه های ارتباطی عصبی 
 بیشتری دارد. وقتی چیزهای جدیدی یاد می گیریم، راه های
 ارتباطی عصبی بیشتری می سازیم. مهارت های جدید یاد 
بگیرید، در دوره های آموزشی شرکت کنید یا کتابی با موضوع 
زایی عصب  جدید،  چیزهای  گرفتن  یاد  بخوانید.   جدید 

 را تحریک می کنند.

۵. استراحت های کوتاه و مکرر داشته باشید: 
استراحت کوتاه، روشی  20 دقیقه مطالعه و سپس یک 
موثر است زیرا چیزهایی که می خوانیم یا فرا می گیریم، 
به مدت طوالنی تری در  پایان یک مطالعه  و  در شروع 
حافظه مان می مانند. برای خودتان یک تایمر کوچک تهیه 
کنید و آن را تنظیم کنید تا هر 20 دقیقه را اعالم کند. 
هر وقت تایمر به صدا در آمد، یک استراحت کوتاه بکنید.

 
۶. حافظه تان را تقویت کنید: با کمک تکنیک های 
حافظه، مقدار اطالعاتی را که می توانید به خاطر بسپارید 
خاطر  به  برای  راهها  بهترین  از  یکی  دهید.  افزایش 
سپاری اطالعات، استفاده از آکرونیم )acroNym( یا 
همان کلماتی هستند که مخفف حروف ابتدایی واژگان 
دیگر هستند. این نوع ابزارهای کمکی حافظه می توانند 
به شما کمک کنند حجم زیادی از اطالعات را در مدت 

زمانی کوتاه به خاطر بسپارید.

۷. صبحانه بخورید: خوردن صبحانه می تواند تمرکز، 
توانایی حل مسئله، عملکرد ذهنی، حافظه و خلق و خو را 
بهبود بدهد. صبحانه، اولین فرصتی است که بدن برای 
سوخت گیری گلوکز بعد از 8 تا 12 ساعت بی غذایی دارد. 

گلوکز، منبع اصلی انرژی است.

می گویند  روانشناسان  عصب  کنید:  مدیتیشن   .8
مدیتیشن می تواند ساختار مغز را تغییر دهد. اسکن های 
mrI مربوط به افرادی که مدتها بود مدیتیشن می کردند، 
فعالیت های بیشتری در مدارات مغزی مسئول در توجه را 
نشان داد. وقتی صداهای حواس پرت کن برای گروهی 
از مدیتیشن کننده های تحت mrI پخش شد، معلوم شد 
این صداهای مزاحم تاثیر بسیار کمی بر نواحی مربوط به 

هیجان و تصمیم گیری مغز گذاشته بودند.
 

کربوهیدرات  هر  کنید:  اجتناب  قند  از مصرف   .9
زمینی  سیب  چیپس  و  سفید  نان  پاستا،  مانند  ساده ای 
آن  به  که  کند،  آلود  خواب  و  خسته  را  شما  می تواند 
sugar Blues می گویند، این احساس رخوت و بی انرژی 

بودن، فکر کردن را سخت می کند. چون انسولین زیادی 
ناگهان وارد جریان خون می شود تا با قند زیادی که وارد 

شده مقابله کند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اگر چه بر هدایت آنان حرص ورزی ولی خدا کسی را که فرو گذاشته است هدایت 
نمی کند و برای ایشان یاری کنندگانی نیست. سوره النحل، آیه 37

حدیث روز  

امام علی علیه  السالم :
بزرگترین توانگری، چشم نداشتن  به مال مردم است.

سبک زندگی

IQ راه هایی برای افزایش
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جدول سودوکو

986124
25

38
15846

54
34275

1
38

567891
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3953                        

159764328

762835941

843291576

374619285

286357419

915428763

597146832

421983657

638572194

جدول سودوکو

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

به یک همکار آقا با تجربه و روابط عمومی 
باال برای کار در دفتر کاشی و سرامیک 
نگین شرق نیازمندیم. با حقوق باال   

09159612300- نیک اختر

به یک کارگر
 برای کار در رستوران  

نیازمندیم
09153020270 هاشمی

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان 
جهت انجام امور بانکی 

)کارت خوان( نیازمندیم.
طالقانی 2 ، ساختمان آلما ،

 واحد 203 
 32236199
32233854 

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

را تجربه کنید.   09158668002

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23   

09036240644  

غفاری )آوینی(  - 72 متری - سند آزاد 
نورگیر- دارای حق مرغوبیت در زمان 

ثبت نام - دارای ویو و چشم انداز عالی 
 امکانات فول - پکیج- کف سرامیک

 کابینت ام دی اف - کمد دیواری
لوستر-دیوار کاذب ام دی اف جلو در 
ورودی - شیشه دو جداره - ساختمان 
دارای دو آسانسور - دارای پارکینگ 
مسقف و درب ریموت دار- تراس 

ضمنا با توجه به سند آزاد می توان از
 70 میلیون وام مسکن نیز استفاده کرد 
جهت هماهنگی برای بازدید لطفا با شماره 
09156660728 تماس حاصل فرمایید

واحـد آپارتمـان فروشی 

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش اقساطی 100مدل لپ تاپ  )ارسال  رایگان به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

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

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست    09155614521 - زارع

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
9159639065 

 علـی آبادی 

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

کار خوب اتفاقی نیست

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

واگذاری آژانس فعال 
با موقعیت عالی

 زنگ خور باال + درآمد باال
09306703037

یک همکار خانم جهت کار در دفتر بیمه 
نیازمندیم.)دو شیفت( 

تماس در ساعت اداری    32437439
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گل های خوش یمن مهاجم پرسپولیس

خبر ورزشی- مهاجم جوان پرسپولیس آمار جالبی در گلزنی از خود بر جای 
گذاشته است.علی علیپور حاال بهترین گلزن فوتبال ایران به شمار می رود. 
بازیکنی که در این فصل همه معادالت را بر هم زد تا نام مهدی طارمی از 
یاد هواداران برود. این بازیکن با هر گل خود تاثیر زیادی بر روی پیروزی 
های تیمش داشت اما تا اینجای فصل، سه گل سه امتیازی زده است. 
عالوه بر این، علیپور در 5 هفته اول نتوانسته بود برای تیمش گلزنی کند 
ولی در 8 بازی برای پرسپولیس گل زده و جالب اینجاست که هر وقت 
علیپور برای سرخ ها گلزنی کرده، این تیم شکست نخورده تا خوش یمن 
ترین گلزن پرسپولیس لقب گیرد. پرسپولیس در روزهای گلزنی علیپور 

صاحب 7 برد و 1 مساوی شده است.

نگرانی باشگاه ها از گرانی عوارض خروج

خبر ورزشی- ماجرای افزایش میزان عوارض خروج از کشور  می تواند 
دردسرهایی برای باشگاه های ایرانی نیز در بر داشته باشد.در برنامه بودجه 
سال آینده، مبلغ عوارض خروج از کشور برای هموطنان مان از 75 هزار 
تومان به 220 هزار تومان افزایش می یابد. به معنای دیگر تیم های حاضر 
در لیگ قهرمانان آسیا که بازی های شان بهمن ماه آغاز و در مرحله 
گروهی، اردیبهشت ماه به اتمام می رسد، در دور رفت باید عوارض 75 
هزار تومانی بدهند ودر دور برگشت عوارض 220 هزار تومانی. جالب اینکه 
هزینه یک تیم 50 نفره برای خروج از کشور از حدود 3 میلیون و 750 هزار 

تومان در سال آینده به حدود 11 میلیون تومان افزایش می یابد.

رکورد عجیب پرسپولیس با برانکو!

تیم فوتبال پرسپولیس با ثبت مقتدرانه ترین عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ 
برتر، یک رکورد جدید را ثبت و مرز تازه ای از توانایی را برای فوتبال ایران 
تعریف کرد.رکورد باالترین حدنصاب امتیاز در قهرمانی نیم فصل پیش از 
این به دوره دوم رقابت  های این لیگ برمی گردد که سپاهان اصفهان آن را 

با میانگین امتیاز 38/2 امتیاز در هر بازی ثبت کرده بود.
شاگردان برانکو که ثبت رکوردهای جدید در یک سال و نیم گذشته برای 
آنها به یک عادت بدل شده و حاال با خود رقابت می کنند، حدنصاب 4/2 
امتیاز برای هر بازی را در پایان نیم فصل را رقم زدند تا مرزهای جدیدی از 

توانمندی ها را برای لیگ برتر ایران تعریف کنند.

ستاره پرسپولیس خودش را دو رقمی کرد!

جام نیوز- تیم پرسپولیس توانست در دیداری معوقه از هفته هشتم 
لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر تیم صنعت نفت آبادان را شکست دهد. 
تیم پرسپولیس توانست در دیداری معوقه از هفته هشتم لیگ برتر با 

نتیجه 2 بر صفر تیم صنعت نفت آبادان را شکست دهد.
و  متوالی  شیت  کلین  هفتمین  ثبت  برد  این  دستاوردهای  از  یکی 

دهمین کلین شیت فصل برای علیرضا بیرانوند بود.

افزایش ریسک لخته شدن خون 
با نشستن پای تلویزیون

مدت  طوالنی  تماشای  دانا-  خبرگزاری 
شدن  لخته  ریسک  تواند  می  تلویزیون 
ها  دهد.یافته  افزایش  برابر  دو  تا  را  خون 
نشان می دهد ریسک لخته شدن خون در 
به  موسوم  ها  ریه  و  لگن  دست،  پا،  عروق 

مدت  با   VTE یا  وریدی«  »ترومبوآمبولی 
افزایش  تلویزیون  تماشای  طوالنی  زمان 
می یابد حتی اگر فرد به مقدار کافی تحرک 
فیزیکی داشته باشد. افرادی که غالب اوقات 
با  مقایسه  در  کنند  می  تماشا  تلویزیون 
افرادی که هرگز یا به ندرت تلویزیون تماشا 
می کنند، 1.7 برابر بیشتر در معرض ریسک 

ابتال به لخته شدن خون قرار دارند.

الو دکتر- ریزش مو و یا نازک شدن تار مو می تواند در روحیه همه 
افراد تاثیر منفی بگذارد و یک تجربه نگران کننده برای افراد باشد. 
برای مقابله و جلوگیری از ریزش مو روش های بسیاری وجود دارد که 
بعضی از آن ها موثر هستند و برخی بی تاثیر. امروزه برای رشد مجدد 
مو و تقویت ریشه ویتامین ها و مکمل های مختلفی روانه بازار شده اند. 
ویتامین A: تمام سلول ها برای رشد نیاز به ویتامین A دارند. این شامل 

مو، بافتی که سریع ترین رشد را در بدن انسان دارد. ویتامین A نیز به 
غدد برای ساخت یک ماده روغنی به نام سبوم کمک می کند. سبوم 
به مرطوب پوست سر و سالم نگه داشتن مو کمک می کند .ویتامین 
A نیز می تواند در محصوالت حیوانی مانند شیر، تخم مرغ و ماست 
یافت شود. روغن کبد ماهی یک منبع بسیار خوبی است.ویتامین های 
B:یکی از موثر ترین ویتامین ها برای افزایش سرعت رشد مو ویتامین 

B می باشد. طبق آخرین تحقیقات محققان کمبود ویتامین B در بدن 
با ریزش مو رابطه مستقیم دارد. از ویتامین B برای درمان ریزش مو 
استفاده می گردد همچنین کسانی که کمبود ویتامین B دارند پس از 
مصرف این ویتامین، تاثیر آن دو چندان می شود. ویتامین E:دریافت 
اکسیژن را افزایش می دهد و باعث گردش بهتر خون در پوست سر 

می شود. سالمتی و رشد مو را بهبود می بخشد.

 ویتامین هایی برای رشد مجدد و تقویت ریشه مو

3 خوراکی که باعث
 افزایش عمر می شوند

بهداشت نیوز- خوراکی هایی هستند که باعث 
شادابی و افزایش عمر می شوند و احتماال کمتر 
درباره این خاصیت آن ها شنیده اید..برخی از 
باعث  ساده  زبان  به  که  هستند  خوراکی ها 
افزایش طول عمر می  شود. گردو:خوردن گردو 

می توانید  که  است  کارهایی  بهترین  از  یکی 
برای سالم ماندن انجام دهید-نارگیل: روغن 
موجود در نارگیل برای مغر بسیار مفید است. 
نباید  که  است  خوراکی هایی  از  یکی  نارگیل 
میوه  این  کنید.-انار:  فراموش  را  آن  خوردن 
بسیار قدرتمند است. خوردن آن باعث افزایش 
افزایش  باعث  میوه  این  می  شود  بدن  انرژی 

عمر هم می  شود.

چه کنیم که سرما نخوریم؟

شدن  نزدیک  با  سرماخوردگی  از  پیشگیری 
به سردترین فصل سال اهمیت زیادی دارد. 
در این مطلب روش هایی را برای جلوگیری 
می کنیم.  بیان  سرماخوردگی  به  ابتال  از 
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است! قوانین 
پیشگیری از سرماخوردگی:1- از جمله عوامل 

مهم در ابتال به این بیماری، رطوبت و درجه 
دارید.  قرار  آن  در  که  است  حرارت محیطی 
2- سرماخوردگی به شدت مسری است، به 
مبتال  افراد  با  می شود  توصیه  دلیل  همین 
باشید.  داشته  فاصله  متر  یک  حداقل  آن  به 
3-  استفاده از ماسک های متداول به تنهایی 
از  نیست. 4- شستن مرتب دست ها  کارساز 
اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار بوده است.

روش هایی موثر برای درمان سینه پهلو

)ذات  پهلو  سینه  خبرنگاران-  باشگاه 
در  است.  ریه  عفونت  انواع  از  یکی  الریه( 
ملتهب  ریه ها  تنفسی  مجاری  بیماری  این 
تنفسی  گاز های  تبادل  در  و  می شود 
پهلو  سینه  عالیم  می دهد.از  رخ  اختالل 
سینه،  قفسه  درد  تب،  سرفه،  به  می توان 

بی اشتهایی،  عمومی،  ضعف  نفس،  تنگی 
و  لرز  درد،  سر  سرماخوردگی،  نشانه های 
خلط خونی اشاره کرد.در این مطلب گیاهان 
دارویی را معرفی می کنیم که تاثیر بسزایی 
کاین- فلفل  دارند.  پهلو  سینه  بهبود  در 
از  شنبلیله-سیر-دمنوشی  تخم  دمنوش 
گل  دارویی-زردچوبه-دمنوش  گیاهان 

آقطی-دمنوش بارهنگ است 

تنظیم وزن بدن با آب کرفس

سبزی ها  و  میوه ها  مداوم  مصرف  بیتوته- 
سکته ی  آلزایمر،  احتمال  کاهش  باعث 
یک  عروقی،  و  قلبی  بیماری های  مغزی، 
از  از سرطان ها، آب مروارید و بعضی  سری 
بیماری های ناتوان کننده ی ناشی از کهولت 
سبزیجات،  سایر  مانند  می شود.کرفس  سن 

کرفس  فنجان  است. یک  کالری  کم  بسیار 
کرفس  دارد.  کالری   20 از  کمتر  خرد شده، 
سوپرفودی است که معموال دست کم گرفته 
می شود.کرفس منبع غذایی بسیار کم کالری 
است و به همین علت می تواند بخشی از یک 
خوردن  باشد.  متعادل  و  سالم  غذایی  رژیم 
طور  به  بزرگ  بسیار  و  خام  کرفس های 
پیوسته می تواند ریسک کمبود ُید را باال ببرد.

توقیف محموله غیر مجاز تخم مرغ 
در طبس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان 
جنوبی، در راستای کنترل حمل و نقل دام و فرآورده 
های خام دامی یک دستگاه کامیون حامل 7 و نیم 
تن تخم مرغ خوراکی غیر مجاز که با بارنامه غیر 
مرتبط »ماکارونی« به مقصد شیراز در حرکت بود 
توسط ایست و بازرسی و پست قرنطینه دیهوک 
مراجع  تحویل  پرونده  تشکیل  از  و پس  متوقف 
قضایی شد.دادگاه کیفری شهرستان طبس متهم 

را به سه ماه حبس محکوم کرد.

سقوط استادکار به کانال آسانسور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
بیرجند  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
گفت:این استادکار هنگام کار در ساختمانی در خیابان 
غفاری در ساعت ۹:35 به داخل کانال آسانسور به ارتفاع 
8 متر سقوط کرد.آقای میرزایی افزود: پس از اطالع تیم 
عملیاتی امدادی ایستگاه غفاری سازمان آتش نشانی به 
محل حادثه اعزام  شد و پس از عملیات رها سازی و 
خارج کردن فرد مصدوم از کانال آسانسور، برای انتقال 
وی به مراکز درمانی تحویل اورژانس شد.وی گفت: 

علت حادثه نامشخص و در دست بررسی است.

جوان متهم به هتک حیثیت دختر جوان در شبکه های اجتماعی در شهرستان بیرجند دستگیر شد 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری عامل مزاحمت اینترنتی، هتک حیثیت و نشراکاذیب در شبکه های اجتماعی 
خبر داد و عنوان کرد:با ارجاع یک فقره شکوائیه مبنی برایجاد مزاحمت، هتک حیثیت و نشر اکاذیب از طریق پیام رسان های موبایلی، بررسی موضوع در دستورکار 
پلیس فتا قرار گرفت..  ،سرهنگ محمدپورافزود:  براساس تحقیقات به عمل آمده شاکی عنوان داشت:مدتی است که فرد یا افرادي ناشناس در شبکه های اجتماعي 
اقدام به توهین و فحاشي و مزاحمت هاي متعدد علیه دختر 17 ساله ام و همچنین سایر اعضای خانواده ام می کند که باعث سلب آسایش من و خانواده ام شده  است 
که از وي شاکي و تقاضاي رسیدگي دارم . وی ادامه داد:کارشناسان پلیس فتا   طی اقدامات فنی و پلیسی متهم را شناسایی  و احضار کردند که متهم در بازجویی 
ها هنگام روبرو شدن با مستندات پرونده اعتراف کرد کلیه مزاحمت ها برای شاکی در شبکه های اجتماعی را با هدف و انگیزه انتقام جویی انجام داده است .  وی با 
اشاره به اعزام متهم به دادسرا به شهروندان هشدار داد : با توجه این که پرونده های هتک حیثیت ونشر اکاذیب در فضای مجازی رو به افزایش است ؛کاربران سعی 
کنند در اکانت شبکه های اجتماعی خود، تمامی گزینه های privacy and security)تنظیمات حریم شخصی وامنیتی( را لحاظ کنند تا افراد غریبه قادر به 
بازدید از پروفایلشان نباشند و حتی االمکان سعی کنند در وسیله های الکترونیکی که از آن برای کار با اینترنت استفاده می کنند، عکس ها و فیلم های شخصی شان 

را نگهداری نکنند و هنگام برخورد با مزاحمان اینترنتی حتما برای شکایت به پلیس فتا مراجعه کنند تا از طریق قانون با فرد مجرم برخورد شود.

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

با مدیریت جدید *** کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انواع غـذا بـدون روغـن / پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

 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

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی
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7
بازدید نماینده ولی فقیه از

مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

به  جنوبي  خراسان  در  فقيه  ولي  غالمی-نماينده 
همراه فرماندار بيرجند و جمعي از مديران كل دستگاه 
هاي اجرايي استان از مركز توانبخشي حضرت علي 
 اكبر)ع( بازديد كردند. عبادی در اين بازديد اظهار كرد :

خيلی استفاده كردم. البته كاماًل اين آگاهی در ميان 
مردم ما است، توفيقاتی كه اين مركز دارد. اما آنچه 
انسان از نزديک ببيند و از نزديک بشنود، فرق می 
كند. قبل از هر چيز به شما خدمتگزاران به اين طبقه 
از جامعه و آنهايی كه به هر نحوی از دور و نزديک 
همکاری و خدمت می كنند، عرض می كنم شما در 
خدمت به بهترين خلق خدا هستيد. اينکه گرايش 
كار  و  تمام مشاغل و كسب  در  شما، عشق شما 
افتاده، به اين نکته زندگی خود را توجه داديد. خدا 
به شما قوت دهد، خيلی كار مهمی است. اين مظهر 

جباريت خداست.  

بودجه عمومی کشور برای 
توسعه صنعت ریلی باید افزایش یابد

گروه خبر-نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف 
در مجلس با بيان اينکه در اليحه تقديمی دولت 
به مجلس اعتبارات راه آهن در كل كشور كاهش 
يافته است گفت: با توجه به بودجه عمومی كشور 
نداشته  وجود  ميزان  اين  با  راه آهن  ساخت  امکان 
به  اشاره  با  فاينانس مهم است. عبادی  تنها  بلکه 
و  مديرعامل  با  استاندار  و  نمايندگان  ديدار مجمع 
اعضای هيئت مديره راه آهن كشور اظهار كرد: در 
اين ديدار همفکری و مشورت برای توسعه راه آهن 
استان و شرق كشور محور بيرجند كالشور و زاهدان 
مطرح شد. وی افزود: خطی از راه آهن بافق مشهد 
به فردوس قرار است كشيده شود و با توجه به اينکه 
بودجه تقديم مجلس شده اما وضعيت بودجه برای 
راه های به دست آوردن اعتبارت بايد مشخص باشد. 

نیروگاه تولید برق خورشیدی تا 9 ماه 

آینده بهره برداری می شود

برق  توليد  نيروگاه  احداث  مقدم-كلنگ  دادرس 
خورشيدی ۷ مگاواتی با سرمايه گذاری خارجی در 
۵ كيلومتری سربيشه به زمين زده شد. سرمايه گذار 

چينی اين پروژه در حاشيه اين مراسم اظهار كرد: اين 
نيروگاه خورشيدی  با اعتبار مورد نياز 10 ميليون دالر 
تا 9 ماه آينده  در اين منطقه به بهره برداری خواهد 
رسيد. وی افزود: مراحل اجرايی آن تا دوماه آينده آغاز 
خواهد شد. سرمايه گذار چينی تصريح كرد: اشتغال 
ايجاد شده به واسطه اين نيروگاه 30 نفر خواهد بود.

برگزاری دوره آموزشی

  OTN آشنایی با شبکه انتقال

پيشه ور - رئيس اداره سيستم های انتقال مخابرات 
در  ايران  مخابرات  اهداف  به  توجه  با  كرد:  عنوان 
در  انتقال  نوين  های  فناوری  از  استفاده  راستای 
ارتقاء سرعت و كيفيت خدمات  و  فيبرنوری  بستر 
 خود بر اساس الگوهای جهانی در سراسر كشور ،

انتقال  شبکه  با  فايبرهوم  شركت  آموزشی  دوره 
به  دوره  اين  افزود:  شاطرزاده  شد  برگزار   OTN
منظور آشنايی پرسنل فنی مخابرات در پياده سازی 
هر چه بهتر تکنولوژيهای جديد در استان است . به 
گفته وی اين دوره آموزشی با مشاركت نمايندگی 
مدرس  حضور  با  و  ايران  در  هوم  فايبر  شركت 
شد. برگزار  4روز  مدت  به  چين  كشور  از  خارجی 

37 هزار کیلو وات برق کمبود شهرک صنعتی بیرجند

چهارمین جلسه کمیسیون تنظیم بازار در استان

در ارزیابی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

نی
سي

س: ح
عک

می
 مقا

س:
عک

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

35 مساحت خراسان جنوبی درگیر خشکسالی حاد است
 ايرنا - مديركل هواشناسی خراسان جنوبی با بيان اينکه 100 درصد مساحت استان درگير خشکسالی است، گفت: بر اساس شاخص های بلند مدت اكنون 3۵ درصد 
مساحت استان درگير خشکسالی حاد و بسيار شديد است. خندان رو افزود: همچنين بر اساس همين شاخص ها، 42 درصد مساحت استان درگير خشکسالی متوسط 

و 23 درصد درگير خشکسالی شديد است. وی ادامه داد: روند خشکسالی با محاسبه شاخص های خشکسالی برای مدت حداقل سه ماه آينده در استان ادامه دارد.

يی
ضا

س: ر
عک

معاون غذا وداروی استان بیان کرد

خود کشی با قرص برنج  
متداول شده است

علوم  دانشگاه  وداروی  غذا  رضايی-معاون  جواد 
پزشکی بيرجند بيان كرد: قرص برنج ،نوعی سم 
برای دفع آفات است ،كه اخيرا برای خودكشی از آن 
استفاده می شود.هنرمند گفت:اين ماده، سمی بسيار 

 كشنده و خطرناک است ،كه در سيلوهای گندم ،
برنج و غالت برای دفع آفات و جوندهايی مانند 
ادامه  شود.وی  می  استفاده  خرگوش  و  موش 
داد:اين ماده از فسفيد آلومنيوم ساخته می شود و 
در ظروف فلزی و به صورت قرص هايی بزرگ 
در سبد های  در سيلوها  داری می شود كه  نگه 
بزرگ گذاشته می شوند كه ،در اثر رطوبت محيط و 
اسيد معده )در صورتی كه خورده شود(محصوالت 
تصعيد می شود و گاز فسفين كه بسيار خطرناک 
است، آزاد می كند و در صورت تماس با انسان  بعد 
10 تا 1۵ دقيقه عاليم مسموميت ظاهر می شود 
و مرگ در كمتر از 6 ساعت اتفاق می افتد.هنرمند 
اتفاقی هم می  كرد:البته مسموميت های  عنوان 
تواند رخ دهد به گفته وی اين قرص در هيچ جا 
به فروش نمی رسد و معلوم نيست كه از چه راهی 
ايجاد شده و  وارد می شود،البته حساسيت هايی 
نيروی انتظامی به دنبال اين است تا منابع ورودی 

آن را در استان شناسايی و پيدا كند. 

نیم  میلیون فاصله 
 بین  شهروند ایرانی و بیرجندی

شاخص  گفت:  بيرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
هزار   800 ايرانی  شهروند  هر  برای  مالی  منابع 
تومان تعيين شده كه اين ميزان برای هر شهروند 
بيرجندی 300 هزار تومان است.  جاويد در ديدار 
فرمانده ارشد نظامی ارتش و فرمانده پدافند هوايی 
شرق كشور با بيان اينکه 100 وظيفه بر عهده ی 
شهرداری گذاشته شده است افزود: خدمت بی منت 
به شهروندان و تالش بی وقفه در اولويت نخست 
خادمان شهر بيرجند قرار دارد.وی افزود: شهرداری 
شهری  های  شاخص  ارتقاء  راستای  در  ارتش  و 
كنند.  می  امضاء  همکاری  نامه  تفاهم  شهر   اين 

معاون جدید توسعه و منابع انسانی 
شهرداری بیرجند معرفی شد

جواد  حکمی  صدور  با  بيرجند  شهردار  جم-  امين 
انسانی  منابع  و  توسعه  معاون  عنوان  با  را  بهدانی 
شهرداری منصوب كردشهردار بيرجند گفت: استفاده 
از نيروهای بومی در پست های مديريتی شهرداری 
در اولويت سياستهای راهبردی قرار دارد.جاويد افزود: 
اعتقاد راسخ دارم كه در درون شهرداری نيروهايی 
پرتوان و با انگيزه برای پست های مديريتی شهرداری 
وجود دارد و اين حق كارشناسان حوزه شهری است.

وی تاكيد كرد: برای ارتقاء شاخص های حوزه شهری 
شود. برداشته  گام  بومی  نيروهای  سمت  به  بايد 

همچنين در اين مراسم سيد سعيد اسالمی نژاد به 
عنوان سرپرست اداره حقوقی شهرداری منصوب شد.

زمین لرزه »هجدک« در 
خراسان جنوبی نیز احساس شد

ديروز  ظهر  ريشتری   6،2 لرزه  اميرآباديزاده-زمين 
خراسان  استان  مناطق  برخی  در  كرمان  هجدک 
بحران  مديريت  مديركل  احساس شد.  نيز  جنوبی 
استانداری  گفت: زمين لرزه ديروز هجدک كرمان با 
توجه به قدرت باال، در سه شهرستان خراسان جنوبی 
احساس شد.  نيز  فردوس  و  بيرجند، طبس  شامل 
ميرجليلی افزود: پس از زلزله ديروز هجدک كرمان 
تاكنون در استان زمين لرزه ای به وقوع نپيوسته است.

مشکلی برای تامین نفت سفید مناطق 
روستایی خراسان جنوبی وجود ندارد

ايرنا - مديرعامل شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی استان گفت: مشکلی برای تامين نفت سفيد 
مناطق روستايی و فاقد گاز استان در فصل زمستان 
نداريم.مشکلی برای تامين نفت سفيد مناطق روستايی 
خراسان جنوبی وجود ندارد.اصغری افزود: با شروع 
فصل سرما تمهيدات الزم برای ذخيره سازی مطلوب 
نفت سفيد برای خانوارهای شهری و روستايی فاقد 
اشتراک گاز طبيعی انجام شده است.به گفته وی آخرين 
كاالبرگ با هدف تامين بخشی از ذخيره زمستانی به 
ميزان 440 ليتر برای هر خانوار از اول آذر اعالم شده 
كه شهروندان می توانند تا پايان دی ماه با مراجعه به 
شعب پخش، نفت سفيد مورد نياز خود را تهيه كنند.

بازارچه صنایع دستی و محلی عشایری 

شهرستان خوسف راه اندازی می شود

بازارچه  اينکه  بر  تأكيد  با  خوسف  تسنيم-فرماندار 
صنايع دستی و محلی عشايری شهرستان خوسف 
راه اندازی می شود، گفت: متاسفانه به دليل كمبود 
نمايشگاه ها ظرفيت های استان مغفول مانده است.

خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  جانشين   *
جنوبی از برگزاری اجالس شهدای دانشجو و طلبه 
طلبه،  و  دانشجو  معظم شهدای  خانواده  با حضور 
اساتيد و طالب   دانشجويان،  و  ميهمانان كشوری 

خراسان جنوبی در مهرماه سال 139۷ خبر داد.
* رئيس ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری 
قاين با بيان اينکه در اين شهرستان 20 رشته صنايع 
در  هنرمند   200 گفت:  دارد،  وجود  فعال  دستی 

رشته های مختلف در قاين فعاليت می كنند.
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  اداره  رئيس   *
گردشگری بيرجند گفت: بايد برای احياء رشته های 

رنگرزی و قاليبافی در بيرجند تالش كنيم.
*  مدير امور عشايری نهبندان گفت: از ابتدای امسال 
تاكنون هفت ميليارد و ۵00 ميليون ريال تسهيالت 
از محل صندوق توسعه ملی و مديريت بحران به 66 

خانوار عشايری اين شهرستان پرداخت شد.
اينکه  بيان  با  درميان  كشاورزی  جهاد  مدير    *
از  دارد  بااليی  آب  مصرف  قند  چغندر  محصول 
اين  عملکرد  افزايش  برای  خواست  كشاورزان 

محصول از روش تسطيح ليزری استفاده كنند.
*  26 مركز فرآورده های خام دامی غير بهداشتی در 

خراسان جنوبی امسال به دادگاه معرفی شدند.
*  مدير كل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
در حال حاضر ۵0 مدرسه خريد خدمات آموزشی در 
مناطق محروم استان فعاليت می كنندو بيش از 3 
هزار و ۷00 دانش آموز دختر و پسر دوره های ابتدايی 

و متوسطه اول در اين مدارس تحصيل می كنند.
طرح  اجرای  برای  اعتبار  تومان  ميليون   4۵0  *

مديريت پسماند شهرستان قاين اختصاص يافت.
آزمايشگاه  افتتاح  از  بيرجند  دانشگاه  رئيس   *
چندمنظوره فناوری های نوين ياد دهی و يادگيری 

در اين دانشگاه خبر داد.

اخبار کوتاه

همه برق موجود 1 هفتم نیاز کارخانه چدن

کسب رتبه برتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

بازرسی و نظارت مستمر بر قیمت ها از مهمترین عوامل در کنترل قیمت هاست

همراه  به  خبرنگران  و  عکاسان  حسينی- 
اين  چدن  كارخانه  از  خوسف  فرماندار 
كردند.»آيدين«مدير  بازديد  شهرستان 

شهرستان  ميلگرد  و  فوالد  چدن،  كارخانه 
توليد  دو،  فاز  كه  اين  به  اشاره  با  خوسف، 
است،  در سال  فوالد  تن شمش  هزار   3۵0
 ۷۵ سرمايه  با  پروژه  اين  كرد:  خاطرنشان 
 600 برای  مستقيم  اشتغال  و  دالر  ميليون 
همراه  فيزيکی  پيشرفت  درصد   30 با  نفر 
است. “آيدين” فاز 3 را توليد ميلگرد نبشی 
و قوطی عنوان كرد و افزود: اين پروژه نيز 
با ايجاد 200 نفر فرصت شغلی مستقيم در 
حال انجام است. وی تنها مشکل را تامين 
برق دانست و بيان كرد: برای فاز اول ، 6 

هزار كيلو وات ، فاز دو 12/۵ هزار و فاز سوم 
نياز  مورد  برق  وات،  كيلو  هزار    2۵ تا   20
است.وی با بيان اين كه برای تمام شهرک 

پيش  برق  وات  كيلو  هزار   ۷ فقط  صنعتی 
بينی شده است، يادآور شد: اين ميزان فقط 
كل   ، شود  می  استفاده  ما  اول  كوره  برای 

شهرک صنعتی مشکل برق دارد.
با اين پروژه ها توضيح داد: 100  در رابطه 
درصد   90 و  چدن  گذاری  سرمايه  درصد 
با  وی  است.  چين  با  فوالد  گذاری  سرمايه 
توليد  با  چدن  يعنی  اول  فاز  كه  اين  بيان 
ساالنه 100 هزار تن است ادامه داد: سرمايه 
شغلی  فرصت   200 و  دالر  ميليون   2۷ آن 
به  كند.  می  ايجاد  ها  ايرانی  برای  مستقيم 

آماده شدن  در حال  كارخانه  اين  گفته وی 
بوده كه اگر مشکلی نباشد تا يک تا دو ماه 

ديگر شروع می شود. 

ضرورت ایجاد پست
132 کیلو واتی برق

شفيعی فرماندار خوسف نيز از اعتبار در نظر 
گرفته شده برای ايجاد پست 132 كيلو واتی 
اعتباری  و  فنی  های  كمک  محل  از  برق 
های  شهرک  برای  افزود:امسال  و  داد  خبر 
صنعتی تمام استان ۷ ميليارد تومان گذاشته 
شده  ديده  آن  در  نيز  اين شهرک  كه  شده 
است. وی با اشاره به اين كه در زمان حاضر 
ادامه  داريم،  شهرستان  در  برق  پست  يک 
داد: ولی برای انتقال آن به اين شهرک نيز 

باشد. می  تومان  ميليارد   1۷ تا   16 به  نياز 
نياز  كه  اين  بر  تاكيد  با  خوسف  فرماندار 
بايد  منطقه  اين  در  مجزا  برقی  پست  است 

دو  ظرف  كار  اين  كرد:  بيان  شود،  احداث 
تا سه سال آينده انجام خواهد شد. به گفته 
شفيعی فعال برق فاز اول تامين شده و برای 
فاز دوم پيش بينی هايی انجام شده است . 
 30 گذار  سرمايه  يک  كه  اين  بيان  با  وی 
انجام  حال  در  شهرستان  در  برق  مگاواتی 
مطالعات و گرفتن زمين است ، ادامه داد: ۵0 
هکتار زمين می خواهد كه به وی شهرک 
اين  همچنين  ايم،  داده  پيشنهاد  را  صنعتی 
احداث  برای  بررسی  حال  در  گذار  سرمايه 
نيروگاه خورشيدی می باشد كه از وی قول 

هايی گرفتيم تا نيروگاه 30 مگاواتی هم در 
اين شهرک راه اندازی كند.فرماندار خوسف 
به شهركی  تبديل شدن شهرک صنعتی  از 
تخصصی برای شركت های سرمايه گذاری 
خارجی خبر داد و افزود: در همين شهرستان 
ايتاليا  و  آفريقای جنوبی  از  سرمايه گذارانی 
برای نيروگاه خورشيدی و هم چينی ها برای 

فرآوری طال داريم. 

باید برای توسعه این جا 
از پسآب بیرجند استفاده کنیم

نيز  منطقه  اين  آب  مشکل  درباره  شفيعی 
عنوان كرد: اين سرمايه گذار خودش تصفيه 
در  آب مصرفی  بازيافت  برای  ای  خانه  ای 
كارخانه ايجاد كرده است. به گفته وی از آن 
بيرجند  و  سربيشه  سمت  های  آب  جاييکه 
زمينی  زير  شوند سدی  می  تجميع  جا  اين 
روستای  در  و  شهرک  اين  دست  پايين  در 
اين  بيان  با  احداث شده است. وی  “بيشه” 
سرمايه  سد  اين  برای  تومان  ميليارد   ۵ كه 
اين  از  كرد:  خاطرنشان  است،  شده  گذاری 
ليتر   ۵0 و  گذاری شده  لوله  تا شهرک  سد 
اين  سنگينی  ولی  دارد  آبدهی  نيز  ثانيه  در 
آب از آب دريا هم بيشتر است و بايد تصفيه 
برای  كه  چاهی  به  خوسف  فرماندار  شود. 
كارخانه چدن حفر شده اشاره كرد و افزود: 
آب خوردن هم از روستای مجاور راه اندازی 
خواهد شد، ولی در نهايت برای توسعه نياز 
به پس آب شهرستان بيرجند داريم . شفيعی 
اضافه كرد: االن اين پس آب استفاده نمی 
شود ، در همين راستا انتقال آن تا محمديه 
رايزنی  طبق  همچنين  است،  شده  قطعی 
خود  چاه  يک  شد  قرار   04 پادگان  با  های 
بياورند. به  اين جا  از مدار خارج كرده و به 
گفته وی اين شهرک صنعتی فاز 2 شهرک 
صنعتی بيرجند بوده است، بر همين اساس، 
برنامه های خود بيرجند می  انتقال آب جز 
شايد  كرد:  تصريح  خوسف  فرماندار  باشد. 
افتتاح رسمی كارخانه يک سال طول بکشد، 
كارخانه،  روند  بردن  پيش  با  همزمان  ولی 

پيگير تامين برق و آب آن هستيم.
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ارشاد  و  فرهنگ  كل  اميرآباديزاده-اداره 
در  شد  موفق  جنوبی  خراسان  اسالمی 
ستاد  های  ارزيابی  و  ها  بازرسی  جريان 
حقوق  و  عمومی  امنيت  حريم  از  صيانت 
مستندات  و  عملکرد  از  استان  شهروندان 
در  را  برتر  رتبه   9۵ در سال  اداره كل  اين 
مقايسه با ساير دستگاه های اجرايی استان 
خبر  اين  اعالم  با  محبی  كند.احمد  كسب 
جامع  برنامه  برگزاری  پی  داشت:در  بيان 
حقوق  و  عمومی  حريم  از  صيانت  ستاد 
به  كه  جنوبی  خراسان  استان  شهروندی 

همت استانداری استان برگزار شد،اداره كل 
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مقام  استان،  اجرايی  های  دستگاه  بين  در 
كل  داد.مدير  اختصاص  خود  به  را  اول 
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
به  توجه  با  كل  اداره  اين  كرد:  تصريح 
ضرورت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
با  اميد،   و  تدبير  دولت  اهداف  راستای  در 
عنايت به ارزيابی های به عمل آمده توسط 
صيانت  ستاد  ارزيابی  و  بازرسی  تيم های 
حقوق شهروندی  و  عمومی  امنيت  ازحريم 

استانداری خراسان جنوبی، در  حوزه  برنامه 
گانه   10 و  شهروندی  حقوق  گانه   9 های 
برتر  دستگاه  عنوان  به  حجاب   و  عفاف 
كل  اداره  شد:اين  يادآور  شد.وی  شناخته 
العمل  دستور  كامل  سازی  پياده  بر  عالوه 
تحت  های  حوزه  تمامی  در   ابالغی  های 
مديريت خود، همواره تالش داشته با اجرای 
نهادينه  به  متعدد  فرهنگی  های  برنامه 
تقويت  و  ايرانی  و  اسالمی  فرهنگ  سازی 
بپردازد. اداری  فضای  در  معنوی   فضای 
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امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان 
تقويت  بر  دولت  اينکه  به  اشاره  با  جنوبی 
انضباط اقتصادی در تمام سطوح تأكيد دارد، 
بر  مداوم  و  مستمر  نظارت  و  بازرسی  گفت: 
راستای  در  عوامل  مهمترين  از  قيمت ها 
كنترل قيمت هاست.بی بی عصمت سرفرازی 
تنظيم  كميسيون  جلسه  چهارمين  در 
اينکه  بيان  با  جنوبی  خراسان  استان  بازار 
اقتصاد  بر  خوبی  تاثير  عملياتی  بودجه ريزی 
كشور خواهد داشت اظهار كرد: ايجاد شفافيت 
در رديف های اليحه بودجه سال 139۷ نشان 
دهنده عزم جدی دولت تدبير و اميد بر تقويت 
است.وی  سطوح  تمام  در  اقتصادی  انضباط 
كشاورزی  جهاد  مديركل  از  تشکر  ضمن 
روند  راستای  در  كميسيون  اعضای  ساير  و 
بازار  تنظيم  كميسيون  سياست های  اجرايی 
تصريح كرد: بازرسی و نظارت مستمر و مداوم 

راستای  در  عوامل  مهمترين  از  قيمت ها  بر 
هماهنگی  است.معاون  قيمت ها  كنترل 

استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
خراسان جنوبی با اشاره به اينکه مصوبات و 
صورتجلسات قبلی كميسيون نشانگر تالش 

و عزم دستگاه های اجرايی استان بر كنترل 
قيمت های كاالهای اساسی است خاطرنشان 

كرد: برنامه ريزی درست و زمان بندی مناسب 
در يکسال اخير باعث شده است در ايام مهمی 
و  رمضان  مبارک  ماه  و  نوروز  عيد  همچون 

مناسبت های ديگر سال در بازار شاهد افزايش 
قيمت برخی كاالها نباشيم.

سرفرازی رضايت مردم استان به لحاظ كيفی 
و كمی خصوصاً در بحث تامين ميوه عيدنوروز 
را يادآور شد و گفت: در اين راستا بايد تامين 

منافع  همچون  نيز  توليدكنندگان  منافع 
مصرف كنندگان مد نظر مديران و مسئولين 
باالنس  و  تنظيم  از طريق  تا  گيرد  قرار  امر 
مناسب بين عرضه و تقاضا بتوانند منافع اين 
دو گروه را حفظ كنند.وی با اشاره به اليحه 
به  اخير  روزهای  در  كه   139۷ سال  بودجه 
مجلس ارائه شد گفت: دولت دوازدهم مصمم 
در  انتخاباتی مطرح شده  به شعارهای  است 
كار  اين  كه  كند  عمل  انتخابات  روزهای 
ممکن است در كوتاه مدت فشارهايی بر بدنه 
بلند  در  اما  وارد سازد  اججرايی  دستگاه های 
مدت وابستگی بودجه كشور را به نفت كاهش 
قرنطينه های  و  بازارچه ها  داد.شرايط  خواهد 
دامی، تنظيم بازار ميوه عيد نوروز و مصوبات 
جمله  از  استان  در  شير  قيمت  تعيين  جلسه 
مواردی بود كه در اين جلسه مورد بحث و 

بررسی اعضای كميسيون قرار گرفت.
)Ava.news1@gmail.com(

عکس:اكبری

عکس:گرگی
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
یامِ والِقیاِم عامِ، وَعنّی نَفَسهُ بِالصِّ َمهُ َمنََع فاهُ  مَِن الَكالمِ وبَطنَهُ مَِن الطَّ َمن َعَرَف ا... َ وَعظَّ

هر که خدا را شناخت و به عظمتش پی  برد، دهان خویش را از گفتار ]بیهوده[ و معده  اش را از 
خوراك ]زیادی و حرام [  نگه داشت و با روزه و شب زنده  داری جان خود را پاك کرد.

)امالی شیخ صدوق : 878/647(

  عرصهپالک ثبتی / آدرسردیف
)متر مربع(

اعیان
قیمت پایهمیزان مالکیت / توضیحاتنوع ملک / کاربری) متر مربع(

 ) ریال(
3.500.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***284/75 272/6/556 - اصلی/  بیرجند ، خیابان پونه ، پونه 2/1 ، فرعی اول سمت راست1
2.870.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***272/6/557293/83 - اصلی  / بیرجند ، خیابان پونه ، پونه 2/1 ، فرعی اول سمت راست2
2.950.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***272/6/558302/13 - اصلی  / بیرجند، خیابان پونه ، پونه 2/1 ، فرعی اول سمت راست3
3.030.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***272/6/559310/62 - اصلی / بیرجند ، خیابان پونه ، پونه 2/1 ، فرعی اول سمت راست4
3.100.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***317/24 272/6/560 - اصلی / بیرجند ، خیابان پونه ، پونه 2/1 ، فرعی اول سمت راست5
3.100.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***272/6/561316/6 - اصلی  / بیرجند ، خیابان پونه ، پونه 2/1 ، فرعی اول سمت راست6
2.440.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***250 272/6/725 - اصلی / بیرجند - خیابان نیلوفر ، نیلوفر712
2.500.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***250 272/6/726 - اصلی / بیرجند- خیابان نیلوفر ، نیلوفر812
6.850.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***314/5 1427/7/377/1565 - اصلی / بیرجند - بلوار مدرس ، مدرس 911
7.870.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***314/5 1427/7/377/1577 - اصلی / بیرجند - بلوار مدرس ، مدرس 1013

 پالک های ثبتی 9576 و 9577 / 249/6314- اصلی11
 ششدانگ - هزینه آماده سازی بعهده خریدار می باشد. ضمناً  صرفاً اشخاص حقوقی مجاز به ارائهزمین - مسکونی***797/01 بیرجند - حاشیه بلوار جماران 

10.970.000.000درخواست جهت این قطعات می باشند

6.180.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***748/54 271/226/339 - اصلی / بیرجند - حد فاصل غفاری 16 و خیابان زکریای رازی12
2.740.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***301/09 271/226/384 - اصلی / بیرجند - حاشیه خیابان زکریای رازی13
2.750.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/226/385301/95 - اصلی  / بیرجند - حاشیه خیابان زکریای رازی14
2.760.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***302/80 271/226/386 - اصلی / بیرجند - حاشیه خیابان زکریای رازی15

 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدارزمین - مسکونی***316/29 271/226/387 - اصلی / بیرجند - حاشیه خیابان زکریای رازی16
2.880.000.000می باشد .

732.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***200/45 47/328 - اصلی / بیرجند - روستای امیرآباد خیابان ولیعصر)عج( 172

722.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***200/45 47/329 - اصلی / بیرجند- روستای امیرآباد خیابان ولیعصر)عج( 182

722.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***200/45 47/331 - اصلی / بیرجند - روستای امیرآباد خیابان ولیعصر)عج( 192

722.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***200/45 47/333 - اصلی / بیرجند - روستای امیرآباد خیابان ولیعصر)عج( 202

722.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***47/335200/45 - اصلی  / بیرجند - روستای امیرآباد خیابان ولیعصر)عج( 212

 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهدهزمین - تجاری***119/34 249/6314/9582 - اصلی / بیرجند -بلوار جماران22
1.800.000.000خریدار می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهدهزمین - تجاری***249/6314/9583118/93 - اصلی  / بیرجند -بلوار جماران23
1.790.000.000خریدار می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداریزمین - تجاری***118/12 249/6314/9584 - اصلی / بیرجند -بلوار جماران24
1.780.000.000بعهده خریدار می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهدهزمین - تجاری***118/12 249/6314/9585 - اصلی / بیرجند -بلوار جماران25
1.820.000.000خریدار می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهدهزمین - تجاری***117/72 249/6314/9586- اصلی / بیرجند -بلوار جماران26
1.860.000.000خریدار می باشد .

زمین - تجاری***130/74 249/6314/9587 - اصلی / بیرجند -بلوار جماران27
 ششدانگ- هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده

2.390.000.000خریدار می باشد .

زمین - تجاری***126/3 249/6314/9588 - اصلی / بیرجند - حاشیه بلوار جماران28
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده

3.640.000.000خریدار می باشد .

زمین - تجاری***99/32 249/6314/9589 - اصلی / بیرجند - حاشیه بلوار جماران29
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده

2.810.000.000خریدار می باشد .

زمین - تجاری***99/5 249/6314/9590 - اصلی / بیرجند - حاشیه بلوار جماران30
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده

2.820.000.000خریدار می باشد .

زمین - تجاری***99/67 249/6314/9591 - اصلی / بیرجند - حاشیه بلوار جماران31
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده

2.820.000.000خریدار می باشد .

زمین - تجاری***112/44 249/6314/9592 - اصلی / بیرجند - حاشیه بلوار جماران32
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده

3.210.000.000خریدار می باشد .

زمین - تجاری***126/72 249/6314/9593 - اصلی / بیرجند - حاشیه بلوار جماران33
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده

3.680.000.000خریدار می باشد .

 زمین - تجاری***148/12 249/17/6457 - اصلی/ بیرجند- خیابان پاسداران حاشیه میدان قدس34
موقت

 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده
7.777.000.000خریدار می باشد .

2987   1132 - اصلی/ بیرجند - خیابان طالقانی ، طالقانی 359

 دارد -
 ساختمان

 های قدیمی
 خشت و

گلی

 زمین - فرهنگی
ورزشی

 ششدانگ -  ملک ثبت آثار مّلی می باشد و خریدار می بایست دارای مجوزهای الزم از سازمان میراث
 فرهنگی و گردشگری جهت بهره برداری از ملک باشد اخذ مجوزهای الزم از میراث فرهنگی و شهرداری

 بعهده خریدار بوده و صرفاً بر اساس مقررات حاکم بر آثار مّلی امکان بهره برداری از آن وجود خواهد
 داشت . ضمناً ملک دارای ساختمان های خشت و گلی قدیمی می باشد. ملک متصرف غیرقانونی دارد و

تخلیه ملک بعهده خریدار می باشد

3.590.000.000

مزایده عمومی فروش امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
سازمان  اموال و امالك بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در نظر دارد:  تعدادي از امالك مشروحه ذیل را  از طریق مزایده عمومي با شرایط ویژه 
) به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد( واگذار نماید. متقاضیان محترم مي توانند از تاریخ 96/09/11 الي 96/09/25 همه روزه حتی ایام 
تعطیل از ساعت 8/30  صبح لغایت 19/00 جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دفتر 
 مزایده واقع در:  بیرجند ، خیابان مدرس ، چهار راه سیلو خیابان امام موسي صدر شرقي،  اداره کل اموال و امالك خراسان جنوبي مراجعه فرمایند . 

 تلفن تماس بیرجند : 32437474 / 32441114 - 056  تهران: 86026751 - 021 
1. اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده 

همه روزه حتی ایام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
2. بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل اداره کل اموال و امالك خراسان جنوبي روز یکشنبه مورخ 96/09/26 ساعت 10/30 صبح طبق 
 برنامه زمانبندی انجام خواهد شد. ضمناً آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی یکشنبه مورخ 96/09/26 ساعت 9/30  صبح می باشد.
3. پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم شرایط شرکت در مزایده که از طریق 

دفتر فروش ارائه می گردد، الزامی می باشد. امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است 
4. هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر( بالمناصفه به عهده طرفین می باشد

 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالك الزم و ضروری می باشد  
بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این اداره کل نخواهد بود 

6. یک درصد ) 1%( رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده ، از برندگان نقداً دریافت می گردد 
7 . شرایط فروش کلیه امالك مندرج در لیست مزایده به صورت ذیل خواهد بود 

قیمت پایه ردیف
مزایده

درصد پرداخت نقدی
) قیمت پیشنهادی(

درصد پرداختی 
زمان تحویل ملک

درصد پرداختی 
قسطی ) باقیمانده (

دوره 
اقساط

درصد تخفیف در صورت پرداخت 
نقدی نسبت به 60 % باقیمانده

1
تا سقف 100 
24 60 %10 %30 %میلیارد ریال

15 %ماهه


