
 سقف کارت اعتباری ۶ میلیون 
سقف  کرد:  اعالم  صنعت،  وزیر  مقام  قائم  ایسنا: 
شش  ایرانی  خانگی  لوازم  خرید  اعتباری  کارت های 
میلیون تومان تصویب شده و اولویت با زوجین است. 
خسروتاج، اظهار کرد: آمار تولید نسبت به سال گذشته 
این  در  دولت  نگاه  دلیل  همین  به  بود  نگران کننده 
بخش، تحرک در تولید بود و اساس این طرح آن بود 
موجودی  چنین  که  تولیدی  واحد های  از  تعدادی  که 

دارند مورد مشورت قرار گیرند.  

 آغاز ثبت نام استخدامی دولت 
فرآیند  آغاز  از  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  ایسنا: 
استخدامی  آزمون  دومین  در  شرکت  برای  ثبت نام 
متمرکز دستگاه های اجرایی کشور )شامل 18 دستگاه( 
اینترنتی  شبکه  طریق  از  دی ماه   20 یکشنبه  روز  از 
سازمان سنجش خبر داد. توکلی از اتمام مهلت ثبت نام 
این آزمون در روز شنبه 26 دی ماه خبر داد و افزود: 

آزمون مذکور جمعه 21 اسفندماه 94 برگزار می شود. 

اخذ مالیات خانه های خالی از سال ۹۶ 
تسنیم: پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ 
مالیات از خانه های خالی از ابتدای سال 96 خبر داد و 
گفت: در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره 

واحدهای مشابه برای خانه های خالی اخذ می شود. 

 اولتیماتوم درباره پیامک های تبلیغاتی 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  پژمان فر  فارس: 
گفت: با توجه به دو بار دعوت این کمیسیون از وزیر 
ارتباطات و عدم حضور وی برای پاسخگویی به سؤال 
نمایندگان درباره پیامک های انبوه و تبلیغاتی برای بار 
عدم حضور،  در صورت  و  دعوت شده  وزیر  از  سوم 

سؤال در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد. 

چهارشنبه 2  دی  1394     11 ربیع االول 1437      23  دسامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3399          200 تومان

رئیس مجلس شورای اسالمی:

مقام معظم رهبری 
قائل به اصولگرایی 
اصالح طلبانه هستند

صفحه 8

دوشنبه  21  دی  1394     30  ربیع االول 1437      11  ژانویه  2016      سال نوزدهم       شماره  3414          200 تومان

صفحه 3

با این رویکرد
چقدر به سمت 

توسعه می رویم؟
* سردبیر

 چند روز پیش بود که معاون حقوقی رئیس جمهور 
میهمان استان بود . کارکرد اداری این سفر هر چند 
بر نگاه توسعه ای آن می چربید اما حاشیه هایی 

داشت که اشاره به آن خالی از لطف نیست . 
زاده،  امین  دکتر  حضور  با  اداری  شورای  در   
که  پرداختند  سخنانی  ایراد  به  استان  نمایندگان 
را  آن  عمده  گران  تحلیل  از  بسیاری  چند  هر 
 جنبه شعاری و فاقد نگاه اعتقادی به این موضوع 
می دانند - چرا که اگر علم به موضوع سخنرانی 
انتخاب  فرآیند  که  کردند  می  اذعان  داشتند  خود 
دانند  می  کار  محافظه  را  آنها  امروز  که  مدیرانی 
معموال بدون اطالع و مشورت آنها نبوده است -  
با هر کارکردی  این موضوعات  بیان  نوعی  به  اما 

یک قدم رو به جلو بود .
 در این جلسه یکی از نمایندگان محترم با اذعان 
به محافظه کاری مدیران استان و انتقاد از اینکه در 
بسیاری از موارد می توان با رعایت قانون مشکل 
خراسان  مسئوالن   : گفت  کرد،  حل  هم  را  مردم 

جنوبی جسارت کافی را برای انجام امور ندارند .
 نگاه عموم مردم نیز سخنان این نماینده را تایید 
می کند و شاید بتوان گفت پیش از این نیز بارها 
به این موضوع تاکید کرده است . حال جای این 
عزیزمان  استان  مدیران  که  دارد  وجود  سوال 
 چقدر به اصول مدیریتی آشنا هستند و اصال این 
برای  آیا  را  خویش  مدیریتی  ارزشمند  های  داده 

توسعه استان هزینه می کنند ؟.
) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله

ترافیک در شریان های مرکز استان آزار دهنده شده است

سکته در قلب بیرجند
قیمت باال و تجاری بودن اراضی، کار شهرداری را در تملک و بازسازی مسیرها سخت کرده است

پیش بینی درآمد 10 میلیارد ریالی شهرداری بیرجند از محل نوسازی
صفحه 7

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

 با عرض سپاس از انتصاب بجا و شایسته

 جناب آقای مهندس محمد مودی
 به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف

  موفقیت و سالمتی ایشان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان خوسف

جناب آقای مهندس محمد مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف
 که بیانگر تعهد و لیاقت شما می باشد، تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی تان را آرزومندیم.

شرکت تعاونی دامداران پیام دام خوسف

اطالعیه
شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های 

ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف و ... به جز جرایم کمیسیون ماده 
صد و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به  اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند 

ماه سال جاری اقدام نماید.
1- از تاریخ 15 دی ماه لغایت پایان دی ماه سال جاری 30 درصد تخفیف

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری 25 درصد تخفیف
3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 20 درصد تخفیف

چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق مشمول بخشودگی 
هزینه نگهداری چک و تخفیفات فوق می گردد. 

این تخفیفات شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیردولتی نیز می باشد. 
اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir موجود می باشد.

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

 فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری )محدوده سه راه 
اسدی( یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی    0۹151۶412۹4 - 324320۹0

بیــل مکانیـکی چرخ زنجیـری و پیکـور حجتـی پـور 

09155611193

شادروان حاج غالمرضا گلناری
هر چه دارم از تو دارم، ای پدر               ای که بودی نور چشم و تاج سر

مهربانی از تو مانده یادگار                    می برم نام تو را با افتخار
دو سال است در حسرت سال هایی هستیم که بودی و نمی دانستیم  

مسافری، کاش می شد زمان را به عقب برگرداند کاش ...

همسر، برادر و فرزندان

جناب آقای مهندس محمد مودی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف
 تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی 

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری فداکار و پدری مهربان
بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان نجف علی نادعلی
»کارمند بازنشسته بانک کشاورزی و پیشکسوت  هیئت والیبال«

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ۹4/10/21 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( »واقع در سه راه اسدی« منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی در این جلسه باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: نادعلی ، دزگی ، دقیقی، اسکندری، بینا، پورمحمد مطلق 
کوچی ، مقدم ، بیابانی و سایر بستگان

تمام شهر را گشتیم که پیدایت کنیم، اما نه خود بودی نه چشمی که شود
 همتای چشمانت، امروز سخت اندوهگین و گریانیم

دومین سالگرد درگذشت بانوی مهربان مادر عزیزمان مرحومه 

عفت سلطانپور
 را به پاس تمام خوبی هایش با ذکر فاتحه گرامی می داریم.

از طرف همسر و فرزندان 

 مناقصه عمومي )یك مرحله اي( 
شماره )94-15-2(

دستگاه برگزار کننده مناقصه : 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مناقصه :  تکمیل پانسیون پزشکان فردوس

شرایط شرکت در مناقصه:

 کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و داراي گواهینامه صالحیت 

پیمانکاري )حداقل پایه 5(

مدت و محل انجام کار : 12ماه - شهرستان فردوس

مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه :

الف( واریز مبلغ 000 150 ریال به شماره حساب 21781۶21۹8007 بانک ملي 

)سیبا( ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایید.

ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس : 

 http: // iets .mporg .ir 

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :

 ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 25/000/000 ریال یا چک تضمین شده بانکي 

یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2۶4385۶ بانک رفاه شعبه معلم بیرجند 

به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

مهلت خرید اسناد :  از تاریخ ۹4/10/21 لغایت ۹4/10/2۶

مهلت تحویل اسناد :  ۹4/11/0۶

محل تحویل اسناد :  خراسان جنوبي- دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند 

تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : 

سالن جلسات معاونت توسعه - ۹4/11/07 ساعت ۹ صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.               

 توجه: برای دریافت پیامک های مناقصات ساختمانی و پیمانکاری دانشگاه 

می توانید عدد 21 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.                                                           

    روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند 

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود
به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 محسن شیبانی
 )سرهنگ بازنشسته ارتش (

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ۹4/10/21  از ساعت
 15/30 الی 1۶/30 در محل مسجد النبی )ص( »واقع در خیابان شهدا« 

منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده شیبانی

والباقی
ه



درخواست از کارفرمایان برای محاسبه 
هزینه خانوارهای کارگری 

 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور 
از کارفرمایان خواست تا رقم هزینه ماهانه خانوارهای 
بر  و  معقول محاسبه  و  منطقی  به شکل  را  کارگری 
اساس آن برای دستمزد سال 95 تصمیم گیری کنند. 
اظهار کرد: در بحث  ایسنا،  با  در گفتگو  ابوی  هادی 
معیشت و دستمزد کارگران به دنبال این هستیم که 
میزان دریافتی کارگران را با میزان هزینه های زندگی 
نظر گرفتن هزینه خوراک،  در  با  تا  همپوشانی کنیم 
مزد  واقعی  رقم  ذهاب،  و  ایاب  و  تحصیل  مسکن، 
کارگران اعالم شود. وی با بیان اینکه دستمزد سال 
95 نباید از واقعیات زندگی کارگران فاصله بگیرد، تاکید 
بر مبنای  باید  کرد: ما معتقدیم که دستمزد کارگران 
واقعیات روز باشد و یکبار برای همیشه به شکل واقعی 

و عملیاتی درباره آن تصمیم گیری شود. 

   الیحه بودجه ۹۵ در راه مجلس

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس گفت: دولت لوایح بودجه سال ۱۳95 و برنامه 
ششم توسعه را روز سه شنبه هفته جاری به مجلس 
تقدیم می کند. به گزارش تسنیم، کاتب، افزود: پیش 
از این، رئیس جمهور اعالم کرده بود الیحه بودجه 
ششم  ساله  پنج  برنامه  الیحه  همراه  به  آینده  سال 

توسعه را در دی ماه به مجلس ارسال می کند.

وزارت بهداشت: موج آنفلوانزا تا 2 هفته 
آینده در کشور فروکش می کند 

مهر :رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: انتظار می رود ظرف ۲ هفته آینده همه 
گیری بیماری آنفلوانزا در اکثر مناطق کشور فروکش 
کند و موارد بستری نیز کاهش یابد. گویا گفت: موارد 
به  رو  آهستگی  به  گذشته  هفته  در  آنفلوانزا  به  ابتال 

کاهش گذاشته و موارد بستری نیز کمتر شده است.

پوشش ۹۵ درصدی خدمات سالمت 
برای 1۵ میلیون حاشیه نشین

درمان  بهداشت،  وزارت  مدیریت شبکه  مرکز  رئیس 
خدمات  درصدی   95 پوشش  از  پزشکی  آموزش  و 
و شهرهای  نشین  حاشیه  میلیون   ۱5 برای  سالمت 
۲0 تا 50 هزار نفری خبر داد. به گزارش ایرنا، ارائه 
و  نشینان  حاشیه  به  بهداشتی  یک  سطح  خدمات 
سکونت گاه های غیر رسمی در سه فاز برای حاشیه 
و  جمعیت  هزار   50 تا   ۲0 بین  شهرهای  نشینان، 

شهرهای باالی 50 هزار تن تدوین شده است.

 صدور 7 میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان امسال

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: شمار کارت های هوشمند ملی تا 
به  رسد.  می  کارت  میلیون  هفت  به  امسال  پایان 
گزارش ایرنا، سیدعلیرضا آوایی افزود: تاکنون به طور 
تقریبی پنج میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده 
است و تا آخر سال دو میلیون کارت دیگر نیز صادر 
می شود.وی یکی از اولویت های سازمان ثبت احوال 
را صدور کارت هوشمند ملی عنوان کرد و گفت: اجرای دقیق این پروژه 
مستلزم همکاری معاونت های مختلف این سازمان است تا بتوانیم پروژه 
کارت هوشمند ملی را تا سه سال آینده به پایان رسانیم. حمیدرضا یغمایی 
مدیرکل نگهداری و پشتیبانی عملیات سازمان ثبت احوال نیز اظهار کرد: 
تا آخر سال آینده مکلف به صدور ۲0 میلیون کارت هوشمند ملی هستیم و 

حدود سه برابر فعالیت فعلی باید کار انجام دهیم.

 سیاست دولت درباره قیمت آب 

در  قیمت آب  است که  این  دولت  نظر  اینکه  بیان  با  آبفای کشور  معاون 
سال جاری افزایش نیابد، گفت: هرمزگان، کرمان و 
سیستان و بلوچستان دچار بحران خشکسالی است. 
مقایسه  در  گفت:  پاکروح  شاهین  مهر،  گزارش  به 
قیمت آب های بسته بندی و آب شرب تناسبی برقرار 
نبوده و نیاز به تغییر تعرفه های آب است. وی با اشاره 
به سیاست دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت آب در سال جاری، اصالح و 
افزایش تعرفه های آب را بسیار ضروری دانست.وی تصریح کرد: روند نرخ 
گذاری آب در کشور به گونه ای است که اگر بخواهیم متوسط افزایش تعرفه 
را با نرخ تورم مقایسه کنیم ارزش اقتصادی این کاال پایین مانده و با وجود 
سرمایه گذاری هایی که در این حوزه انجام شده است، تنها حدود 50 درصد 

هزینه ها از فروش آب تامین می شود.

 دستور جهانگیری برای برپایی نمایشگاه های بهاره

برای  رئیس جمهور  اول  معاون  ویژه  دستور  از  ایران  اصناف  اتاق  رئیس   
با  گفت:  و  داد  خبر  بهاره  نمایشگاه های  برگزاری 
برخی  در  بهاره  نمایشگاه های  جهانگیری،  دستور 
استان های محروم برپا خواهد شد. به گزارش مهر، 
فاضلی گفت: اگرچه اصناف با برگزاری نمایشگاه های 
بهاره به دلیل وفور کاال مخالف بودند اما معاون اول 
رئیس جمهور دستور داده است که در مناطق محروم و با فرمول ویژه ای، این 
نمایشگاه ها در پایان امسال برگزار شود.وی افزود: نظر اصناف این بود که به 
دلیل انباشت تولید و مشکالت رکودی نظام توزیع، این نمایشگاه ها برگزار 
نشده و واحدهای صنفی، فروش های فوق العاده برگزار کنند که با دستور 
معاون اول رئیس جمهور، جلسه ای را با استانداران خواهیم داشت تا بتوانیم در 
برخی استان ها، نمایشگاه های بهاره به مناسبت ایام پایانی سال برگزار کنیم. 
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مدیر کل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش 
اعالم ظرفیت ها  کلی  »روند  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
بود؟«،  چگونه  پرورش  و  آموزش  استخدامی  آزمون  در 
اظهار کرد: از مجموع حدود ۱77 هزار نفری که در آزمون 
برای ۳700  کردند،  پرورش شرکت  و  آموزش  استخدامی 
هزار  پنج  تا  آن  مابقی  که  گرفته شد  نظر  در  نفر سهمیه 
ایثارگران است. حسینی در  نفر مربوط به خانواده شهدا و 
گفتگو با فارس افزود: هر داوطلبی که در آزمون استخدامی 
شرکت کرد و توانست حد نصاب یعنی باالترین نمره را در 
استان یا محل مورد نظر کسب کند، مشخص و در نهایت ۳ 
برابر ظرفیت مطابق قانون اسامی پذیرفته شدگان اعالم شد. 
وی افزود: سازمان سنجش آموزش کشور پس از دریافت 
اطالعات از آموزش و پرورش، افرادی که باالترین نمرات 
را کسب کرده بودند به عنوان نفرات نهایی پذیرفته شده 

کرد. وی  معرفی  پرورش  و  آموزش  استخدامی  آزمون  در 
اشاره و تصریح کرد:  پذیرفته شده  نفرات قطعی  تعداد  به 
نفر به عنوان پذیرفته  از مجموع ۳700  نفر  اکنون ۳۱8۳ 
شده نهایی معرفی شدند و 5۱7 نفر از ظرفیت مورد نظر 
خالی ماند. وی در پاسخ به این پرسش که »اگر از نفرات 
معرفی شده تعدادی در مرحله گزینش پذیرفته نشوند شرایط 
چگونه خواهد بود؟«، اظهار کرد: اگر افرادی در گزینش مورد 
قبول واقع نشوند، سهمیه آنها را حفظ می کنیم.حسینی با 
به  ورودی  جدید  نفرات  استخدامی  احکام  اینکه  بر  تأکید 
آموزش و پرورش پس از دوره آموزشی یکساله صادر خواهد 
شد، تصریح کرد: مطابق مجوز استخدامی که به آموزش 
افراد  استخدامی  احکام  صدور  است،  شده  داده  پرورش  و 
جدید پس از برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش یکساله در 

صورت موفقیت در آموزش خواهد بود.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
برای  یار  سالمت  داوطلبان  ورود  از  پزشکی، 
کمک به بیماران در بیمارستان ها و نیز ممنوع 
اورژانسی  بیماران  از  وجه  هرگونه  اخذ  شدن 
قبل از خدمت به آنان خبر داد. به گزارش ایرنا، 

آقاجانی افزود: با وجود مشکالت استخدامی، با 
نیروی  دستور وزیر بهداشت قرار است تعدادی 
اورژانس  سوختگی،  های  بخش  برای  پرستار 
بصورت  بیمارستانی  های  یو«  سی  »آی  و 
استخدام  دولتی  های  بیمارستان  در  قراردادی 

به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  درمان  معاون  شوند. 
افزود:  بیمارستانی  های  اورژانس  کار  اهمیت 
و  اورژانس  کادر  بین  مالی  و  پولی  رابطه  هیچ 
بیماران نباید باشد و بخشنامه جدید که اخیرا به 
همه بیمارستان های کشور ابالغ شده، دریافت 

در  آنها  همراهان  و  بیماران  از  وجه  گونه  هر 
اورژانس قبل از ارائه خدمت ممنوع است و بعد 
از اینکه کارهای بیمار انجام شد و بیمار سالمت 
صندوق  به  بیمار  همراهان  کرد،  پیدا  پایدار 

بیمارستان راهنمایی می شوند.

۳1۸۳ نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شدند

اخذ پول از بیمار اورژانسی قبل از ارائه خدمت ممنوع شد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت زعفران متوقف شده است، گفت: اما این افزایش قیمت در هفته های اخیر باعث رکود 
در بازار این محصول شده است. غالمرضا میری در گفتگو با فارس با بیان اینکه حدود دو هفته قبل قیمت زعفران به یکباره افزایش یافت، گفت: قیمت 
زعفران به طور ناگهانی در هر کیلوگرم یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت که در حال حاضر این افزایش ناگهانی قیمت متوقف شده است.

سرمقاله افت تقاضای خرید زعفران در پی افزایش قیمت

با این رویکرد چقدر به 
سمت توسعه می رویم؟

 )ادامه از صفحه اول( اگر بخواهیم کمی وارد مصادیق 
شویم می توان دو نگاه متفاوت در رویکرد مدیران 
در  را  مدیری  جاری  سال  همین  در   : زد  مثال  را 
موجود  تنگناهای  علیرغم  که  ایم  داشته  استان 
استقراض  ریسک  خود  های  برنامه  انجام  برای 
یک  برپایی  برای  و  پذیرفت  را  دولت  خزانه  از 
نمایشگاه فرهنگی در استان ، جایگاه و حتی حقوق 
و مزایای خود را گروی یک فعالیت توسعه محور 
مقابل  نقطه  در  اما  گذاشت  جنوبی  خراسان  برای 
مدیرانی را داشتیم که علیرغم دست بازشان برای 
همکاری در مسائل توسعه ای در مواردی که بدون 
باالدستی  اجرای سیاست های  با  و صرفا  دغدغه 
هم  از  زیادی  عده  معیشت  به  توانستند  می  خود 
استانی ها کمک کنند عدم تمایل به تعامل سازنده 

را در استان به نمایش گذاشتند .
یک  برای  که  داشتیم  مدیرانی  استان  همین  در   
مسئوالن  دنبال  به  بارها  و  بارها  استان  مشکل 
باالدستی و پشت در اتاق مسئوالن وزارتی تالش 
به  لب  همگان  انظار  مقابل  در  حتی  و  اند  کرده 
بلکه  تا  اند  کرده  باز  پیش سایر مسئوالن  التماس 
هم  مسئوالنی  مقابل  نقطه  در  و  شود  باز   گرهی 
بوده اند که حاضر به یک سفر یک روزه به پایتخت 
باز  ایشان  دست  به  فقط  که  مشکلی  حل   برای 
می شد هم نبودند و آنقدر به تشریفات کاری خود 
دل بسته بودند که انتظار داشتند برای توسعه استان 

دیگران به دنبال ایشان بیایند .
 حال سوال اینجاست که آیا مدیران استان دغدغه 
جنوبی  خراسان  برای  آیا  ؟  خیر  یا  دارند  را  توسعه 
ورای وقت اداری و امضای بخشنامه ها و توبیخی و 
تشویقی ها کارکردی آینده محور برای خود فرض 
استاندار  به   . نکشانم  درازا  به  را  . سخن  اند  کرده 
محترم و نمایندگان عزیز استان که به نوعی انتخاب 
است  ایشان  اختیارات  یا  مشاوره  حوزه  در  مدیران 
تاکید می کنم در انتخاب یا ادامه کار مدیران به نکته 
مهمی که بدان معترفید توجه کنید چرا که مدیرانی 
که دغدغه توسعه استان را ندارند و یا دارند و جسارت 
اجرای برنامه های خود را نداشته اند سد راه توسعه 

استان کم توسعه یافته خراسان جنوبی است. 
  نمی خواهم پیش داوری کنم اما وقتی برنامه های 
برخی مدیران را بخواهید و بخوانید، خواهید دید هنوز 
جای کار روی دیدگاه های اولیه در برخی مدیران 
بسیار است و الزم است همه را با هم در صف توسعه 
قرار دهیم و کمی مسیر توسعه را برایشان تشریح 
کنیم. باشد که مدیران استان بتوانند با یک وحدت 
رویه و وفاق و همگرایی خراسان جنوبی را با نجات 
از عملکرد بدون برنامه و افق و جزیره ای به سمت 

توسعه هدایت کنند .

فروشگاه کودک
  امیـر 

عرضه کننده پوشاک، سیسمونی
 اسباب بازی، بازی فکری

ضمنا پوشاک زمستانی خود را با 
40% تخفیف عرضه می کند.

سجادشهر، امامت 2   32412973
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قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -32350186 -32350000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

مناقصه اجرای کاشی و سرامیک 

بدینوسیله به اطالع می رساند: برای اجرای کاشی و سرامیک یک پروژه مسکونی 
 به تعداد 100 واحد از پیمانکاران واجد شرایط فنی دعوت به همکاری می شود. 
لطفا برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت 8 الی 16 با شماره های 05632332674 

و 05632315008 تماس حاصل فرمایید.
 الزم به ذکر است، مهلت تحویل پاکت های استعالم حداکثر تا ساعت 14 مورخ 

94/10/22 می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی 
»سهامی خاص« به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 94/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت 81046 و شناسه 
ملی 10101257100 با نمایندگی آقای هاشم ولی پور مطلق به شماره ملی 0651761883به سمت رئیس هیئت 
مدیره و اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران آریان استان به شماره ثبت 1816 و شناسه ملی 10360035316 با 
نمایندگی آقای جواد غریبی به شماره ملی 0652382630 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اتحادیه شرکت های 
نمایندگی آقای سید سعید  با  تعاونی عشایری سامان استان به شماره ثبت 1902 و شناسه ملی 10360036199 
موسوی به شماره ملی 0888855591 به سمت منشی هیئت مدیره و شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین به شماره 
ثبت 13 و شناسه ملی 14000242940 با نمایندگی آقای جاوید رحیمی به شماره ملی 0919132960 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره و اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران ماکیان شرق استان به شماره ثبت 1917 و شناسه 
ملی 10360036340 با نمایندگی آقای علی عسکری به شماره ملی 0651923670 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
انتخاب شدند. آقای احمد بهیاری به شماره ملی 3620935769 به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان تصدی خدمت 

هیئت مدیره انتخاب گردید.
2- کلیه چک ها، اسناد و اوراق مالی ، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضا ، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی 
»سهامی خاص« به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 94/8/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ملی  و شناسه  به شماره 81046  ثبت شده  بخش کشاورزی  توسعه  از  تخصصی صندوق حمایت  مادر  1- شرکت 
10101257100 با نمایندگی آقای هاشم ولی پور مطلق با کد ملی 0651761882 و اتحادیه شرکت های تعاونی 
مرغداران ماکیان شرق خراسان جنوبی ثبت شده به شماره 1917 و شناسه ملی 10360036340 با نمایندگی آقای 
علی عسکری با کد ملی 0651923670 و اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران آریان خراسان جنوبی ثبت شده به 
شماره 1816 و شناسه ملی 10360035316 با نمایندگی آقای جواد غریبی با کد ملی 0652382630 و اتحادیه 
ملی 10360036199  شناسه  و  شماره 1902  به  شده  ثبت  جنوبی  خراسان  سامان  عشایری  تعاونی  های  شرکت 
با نمایندگی آقای سید سعید موسوی به کد ملی 0888855591 و شرکت سهامی زراعی اسالم آباد ثبت شده به 
با کد ملی 0919132960 به عنوان  با نمایندگی آقای جاوید رحیمی  شماره 13 و شناسه ملی 14000242940 
اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت اتحادیه تعاون روستایی خراسان جنوبی ثبت شده به شماره 1877 و شناسه ملی 
10360035958 با نمایندگی آقای عبدالرضا جویبان با کد ملی 0640332412 و شرکت تعاونی مرغداران بیرجند ثبت 
شده به شماره 165 و شناسه ملی 10360008178 با نمایندگی آقای سید محمد عسکری با کد ملی 5239407630 

به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2- شرکت تعاونی مرغداران عدالت بیرجند ثبت شده به شماره 2838 و شناسه ملی 10360045310 با نمایندگی 
آقای علی واحدی پناه با کد ملی 0650682513 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند امین ثبت شده به 
شماره 3121 و شناسه ملی 10380563595 با نمایندگی آقای سید علیرضا یحیائیان بافنده با کد ملی 0933698860 
به عنوان بازرس اصلی و اتحادیه شرکت های سهامی زراعی خراسان جنوبی ثبت شده به شماره 603 و شناسه ملی 
10360020813 با نمایندگی آقای علیرضا نیکوکار با کد ملی 0652235883 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4- 
صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 94/6/31 به تصویب رسید. با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 815/94 اجرایی 0/346 دانگ از سهم االرث خانم زهره محمودی به شماره 
پالک ثبتی 22 فرعی از 1546 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان توحید 2 پالک 20 به مبلغ 260/000/000 ریال 
کارشناسی شده در قبال بدهی خانم زهره محمودی به مبلغ 24/922/325 ریال در حق آقای رشید مرادی بنجار و 
مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 94/11/4 ساعت 9 الی 10 صبح 
در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

خدمات بیل مکانیکی
تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال
09151613361 - رضوی

خدمات بیل مکانیکی 

زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و 
غیره    09151613389 - بنی اسدی



خوشبختم که هر روز در روزنامه شما خبری می خوانم 
که به فضای انتخابات نظارت می شود ولی هر روز یک 
شایعه و تهمت در سایت ها و کانال های خبری برای 
کاندیداها مطرح می شود و ما همچنان خوشوقتیم که 

نظارت هست. ممنونم که نظارت هست!
915 ... 898
باعث تأسف است آدم در مرکز استان و  سالم. واقعاً 
مرکز شهر ساکن باشه و تلفن و اینترنت نداشته باشه و 
بعد از گذشت ۲ سال و مراجعات مکرر مسئوالن محترم 
برای  ندارد  اقتصادی  توجیه  ما  برای  بفرمایند 
خیابان بهمن تلفن راه اندازی نماییم! جالب تر 
اینکه در فاصله 1۰۰ متری خیابان همسایه هامون دارای 
تلفن می باشند. مگر هر طرح و پروژه باید بالفاصله 
سودآوری داشته باشد که دوستان کم لطفی می فرمایند!
936...۲45
مدیرکل محترم امور اقتصادی استان که از هفت برابر 
توانند می  آیا  دهند،  خبر می  استان  اعتبارات   بودن 
از پیشرفت هفت برابری وضعیت معیشتی مردم هم 
بازار  به  تاکنون گذری  آیا شده  بگویند؟  سخن 
بیرجند داشته باشند و وضع کسب وکار مردم 
کاغذ  روی  از  نمایند؟  بررسی  نزدیک  از  را 

تاواقعیت، فرسنگ ها فاصله است...
915...941

های  وکوچه  ها  خیابان  است  با سالم شایسته 
اطراف باغ وعمارت اکبریه آسفالت گردد.

936...884
طرح  که  فاضالب  و  آب  اداره  از  تشکر  با  سالم 
حفاری مربوطه را در خیابان نارنج شروع کرده اند از 
مسئوالن تقاضای عاجزانه داریم نارون 6 مجتمع 
فاضالب  طرح  از  هم  را  باران  واحدی   68 
بهره مند سازند چون چاه ها متأسفانه پر گردیده 
و آب فاضالب کف مجتمع جاری شده! ساکنین به 

لحاظ بهداشتی ابراز نگرانی دارند. با تشکر.
915...95۲
باسالم اتحادیه حمل بار مسافر و اتومبیل و کمیسون 
نظارت بر نرخ  آژانس ها خواهشمندم به مدیران بعضی 
از آژانس های متخلف بفهمانید که کمیسیون اخذ 
شده از رانندگان 15 درصد است نه ماهیانه به 
هر نرخی که دوست داشتن بیش از حد بگیرند. 
خواهشمندم اداره تعزیرات بررسی های الزم را انجام 

دهد. باتشکر جمعی از رانندگان کم درآمد جامعه.
915...139
با  چرا  بپرسین  ازمسئوالن  آواجان.  سالم 
فهمیده  شهید  خیابان  کم  عرض  به  توجه 
کنند؟!  می  صادر  اتومبیل  نمایشگاه   مجوز 

واقعًا عبور و مرور مشکله.
915...656
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  محترم  ریاست 
استان، وظیفه خودم دانستم به عنوان یک کاسب 
بازار از حضرتعالی در دفاع از حقوق واحدهای 

صنفی در جلسه بررسی مالیات تشکر نمایم.
915...۲1۲
راهنمایی و رانندگی چراغ راهنمای خیابان بهشتی و 
تقاطع نواب را 3 زمانه کرده اصاًل این کار ترافیک 
و  هوا  آلودگی  باعث  که  بماند  نکرده  روان  را 

کندی رفت و آمد خودروها هم شده است! 
915...9۰7

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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سکته در قلب بیرجند
ترافیک در شریان های مرکز استان آزار دهنده شده است

*رحیم زاده- با افزایش و رشد جمعیت شهری در مرکز 
ترافیک  واژه  اخیر  ساله  چند  در  جنوبی  خراسان  استان 
ملموس   و  آشنا  مفهومی  به  بیرجندی  شهروندان  برای 
های  خیابان  از  بسیاری  که  آنجا  تا  است  شده  تبدیل 
مرکزی این شهر درگیر این مشکل هستند. ترافیک در 
هفته  پایانی  روزهای  و  مدارس  ادارات،  تعطیلی  ساعات 

برای بسیاری از شهروندان آزار دهنده شده است.

خیابان های مرکز شهر قدیمی 
و با عبور و مرور تناسبی ندارد

شهر  های  خیابان  وضع  از  انتقاد  با  بیرجندی  شهروند 
می گوید: بیشتر خیابان های شهر قدیمی بوده و با رشد 

جمعیت شهر بهسازی نشده اند. 
نیک فرجامی ادامه می دهد: با گذشت بیش از یک دهه 
از مرکز استان شدن بیرجند و به تبع آن رشد روز افزون 
تعریض  و  تغییر ظاهر  برای  کار خاصی  جمعیت شهری، 
وضع  این  ادامه  و  نشده  انجام  استان  مرکز  های  خیابان 
مشکالت بسیار ترافیکی را برای مردم به دنبال داشته است.

سرایت دامنه ترافیک شهری 
به داخل کوچه و پس کوچه های شهر 

وی با اشاره به ساخت و سازهای بسیار و انبوه سازی در 
بسیاری از مناطق عالوه بر مشکالت و مسایل شهری، 
در  مردم  مشکالت  گریبانگیرترین  و  بزرگترین  از  یکی 
نقلیه  وسیله  با  به خصوص  شهر  در  آمد  و  رفت  هنگام 
حالی   در  است:  معتقد  وی  داند.  می  ترافیک  معضل  را، 
کم   عرض  با  بیرجند  شهر  قدیمی  های  خیابان  ساختار 
حفظ شده که انبوه سازی و احداث ساختمان های مرتفع 
در اکثر خیابان ها، دامنه ترافیک شهری را حتی به داخل 

کوچه و پس کوچه های شهر نیز کشانده است. 
پارکینگ های عمومی و طبقاتی،  احداث  اعتقاد وی  به 
نقاط  در  دوربین  نصب  با  ترافیک  کنترل  مرکز  احداث 
پرترافیک  و  ساز  حادثه  نقاط  در  ویژه  به  شهر  مختلف 
رانندگان متخلف  نامحسوس  با هدف تسهیل در کنترل 
که در این زمینه با نصب تابلوی تعیین مسیر، ایجاد دور 
بار  کاهش  در   .. و  معابر  هندسی  اصالح  ها،  برگردان 

ترافیکی در خیابان های اصلی شهر مؤثر است.

با وجود ساخت و سازهای بسیار
خیابان های قدیمی به  مرکز ثقل 

تردد شهری تبدیل شده اند

بسیاری از ساخت و سازها در مناطق مختلف بی توجه به 
وضعیت و ظرفیت خیابان های فعلی انجام شده است  به 
گونه ای که در حال حاضر بسیاری از خیابان های قدیمی 
به  با توجه  اند و  تبدیل شده  به مرکز ثقل تردد شهری 
اینکه این خیابان ها متناسب با ظرفیت سال های گذشته 

ساخته شده اند جوابگوی نیاز شهر نیست.
کرمان نژاد با این توضیح ادامه می دهد: به عنوان مثال 
خیابان ارتش با وجود انبوه سازی در خیابان های معلم و 
غفاری و وجود دانشگاه ها و مراکز درمانی و مرکز خرید 
ترافیک سنگین  با مشکل  تردد  پیک  در ساعات  همواره 
و  اداری  امور  انجام  برای  مجبورند  مردم  و  است  مواجه 
نمایند،  و شد  آمد  ها  خیابان  این  در  الزاماً  شخصی شان 
عجیب آنکه در طی سی سال گذشته تا به امروز هرگز هیچ 
نبوده  مسئولی درصدد تعریض خیابان ها و گسترش آن 

است و مسئوالن باید در این زمینه چاره اندیشی نمایند.

در بسیاری از خیابان های جدید، انبوه جمعیت 
ساکن در شهرک ها دیده نشده است

های  خیابان  از  بسیاری  در  متأسفانه  گوید:  می  وی 
جدیدساز نیز که به عنوان خیابان شاهراه در کنار شهرک 
رشد  موضوع  به  نیز  اند  شده  واقع  التأسیس  جدید  های 

جمعیت در سال های آینده توجه نشده است. 
این  در  ساکن  جمعیت  انبوه  وجود  با  است:  معتقد  وی  

شهرک ها و ادعاهای شهرسازی بر مبنای مهندسی، این 
خیابان ها با عرض کم ساخته شده اند و به نظر می رسد 
 اگر امروز و قبل از سکونت همه ساکنان در آپارتمان ها،
فردا  نکنند  کاری  ها  خیابان  تعریض  برای  مسئوالن 
و  غرامت  معابر  این  ترافیکی  بار  حل  برای   مجبورند 

هزینه های بسیاری بپردازند.

اوج شدت ترافیک در روزهای پایان هفته 

در  شهر  های  خیابان  بیشتر  گوید:  می  دیگری  شهروند 
حال حاضر با مشکل ترافیک مواجه اند اما خیابان های 
قرار  حادی  وضع  در  منتظری  و  نزاری  حکیم  طالقانی، 
مثل  روزها  بعضی  در  دهد: شرایط  می  ادامه  دارند. وی 
مراجعه  جمعیت  زیادی  دلیل  به  شنبه  پنج  و  چهارشنبه 
ای  گونه  به  متقین  بهشت  و  بازار  چهارشنبه   به  کننده 

در  شهروندان  از  بسیاری  گرفتاری  به  منجر  که  است 
ترافیک شده و با وجود ایجاد بعضی مسیرهای جدید مثل 
کمربندی مشکل تردد در خیابان های انقالب و طالقانی 

همچنان وجود دارد.

و  شهدا  مدرس،  طالقانی،  های  خیابان 
ارتش شریان های اصلی شهر هستند

کارشناس دایره حقوقی شهرداری نیز می گوید: شهرداری  
مجری طرح های تفصیلی است و ابالغ طرح نسبت به 
به   مکلف  شهرداری   که  عمومی  های  طرح  و  تملک 
تملک آن می باشد باید در چهارچوب قوانین مدون باشد.
را  ارتش  و  مدرس  طالقانی،  های  خیابان  اسالمی،    
شهرداری  گوید:  می  و  دانسته  شهر  اصلی  های  شریان 
در سال های گذشته پس از طرح فراخوان عمومی برای 
ها  ده  تملک  برای  تعریض  مسیر  در  های  زمین  تملک 
قالب  در  توافق  انجام  از  پس  تجاری  کاربری   با  ملک 
امتیاز در صدور پروانه و زمین معوض پرداخت بها پس 
از تصویب شورای اسالمی شهر بیرجند اقدام کرده است. 

قیمت و تجاری بودن اراضی
روند اجرای طرح تعریض را کند کرده است

  وی می گوید: با توجه به قیمت اراضی در محدوده های
مذکور که معمواًل به صورت تجاری بوده، این موضوع  
روبرو  کندی  با  را  تعریض  طرح  اجرای  و  تملک  روند 
ها شهرداری  که  آنجا  از  وی  اعتقاد  به  است.   کرده 
و  بودجه  لذا  اند  دولتی  غیر  و  عمومی  نهادهای 
داده  شهرداری  به  اراضی  این  تملک  بابت  اعتباراتی 
را  تملک  کار  آن  تخصیص  از  بتوان پس  تا  نمی شود 

به صورت ویژه  پیگری کرد.

آنچه در ساخت و سازهای شهری 
مالک عمل است طرح تفصیلی شهر است

آوا  با  گفتگو  در  هم  شهرداری  شهرسازی  حوزه  مدیر 
و  ها  خیابان  ساز  و  ساخت  در  شهرداری  عمل  مالک 
گوید:  و می  دانسته  بیرجند  تفصیلی شهر  را طرح  معابر 
شهرداری تنها مجری طرح ها بوده در ساخت و سازهای 
شهری آنچه مالک عمل است طرح تفصیلی شهر است.

بهروزیان با اشاره به بازنگری طرح تفصیلی هر شهر در 
یک دوره ده ساله خاطر نشان می کند : البته مشکالت و 
معضالت ترافیکی موجود در هر دوره، در بازنگری طرح 
طرح  مشاور  و  شود  می  گزارش  بیرجند  شهر  تفصیلی 
تفصیلی شهر بیرجند نکات ظریف قضایا را که در آینده  
شهر و در گرو برنامه های امروز است، شناسایی می کند.

با پیگیری های شهرداری 
بیش از 70 در صد کار انجام شده

بهروزیان در ادامه درباره ترافیک خیابان های طالقانی و... 
می گوید: خیابان های طالقانی مدرس و ارتش در حال 
حاضر در اولویت کار این سازمان قرار دارند و شهرداری 
و  مدرس  های  خیابان  در  ترافیکی  برای حل مشکالت 
 طالقانی غرامت سنگینی را متحمل شده است به گونه ای

کار  درصد   7۰ از  بیش  شهرداری  های  پیگیری  با  که 
اند  بوده  ها  خیابان  حاشیه  در  که  امالکی  و  انجام شده 
به تملک شهرداری در آمده و تنها 3۰ درصد کار امالک 

سایر مالکین باقی مانده است.
اراضی  مالکان  برای  خوبی  امتیازات  است  معتقد  وی 
برآورد  که  است  گرفته شده  نظر  در  ها  این قسمت  در 
های  پروانه  اعطای  روز،  کارشناسی  نرخ  با  غرامت 

رایگان از آن جمله است.
نزاری  بهروزیان درباره مشکالت تردد در خیابان حکیم 
تاریخی و مسجد  آثار  با توجه به وجود  نیز معتقد است: 
جامع بیرجند در این خیابان در حال حاضر برنامه ای در 

جهت تعریض خیابان در دستور کار نیست.
مشارکت  و  حوزه شهرسازی شهرداری، همکاری  مدیر 
اجرای طرح  برای  را  مانده  باقی  تر سایر مالکین  سریع 
تعریض خیابان های ذکر شده خواستار شده و می گوید: 
بوده  شهروندان  تمام  به  متعلق  خدمات شهری  و  شهر 
با نگاهی باز شهرداری را  و امیدواریم سایر مالکان نیز 
های  خیابان  تعریض  و  شهر  تفصیلی  طرح  اجرای  در 

اصلی یاری نمایند.

رانندگان در صورت توقف نکردن در ایستگاه اتوبوس، ۲۰۰هزار تومان جریمه نقدی می شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیر عامل 
سازمان اتوبوسرانی بیرجند گفت: رانندگانی که در ایستگاه های اتوبوس توقف کافی ندارند یک تخلف ترقی شده و 1۰۰هزار تومان تا ۲۰۰هزار 
تومان جریمه نقدی خواهند شد. غالمی پور افزود: 14۰ دستگاه اتوبوس در حال خدمات رسانی به شهروندان بیرجندی است که 1۰ دستگاه 

در خطوط همایش ها است. وی اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای خصوصی به 8۰ درصد و واحدهای دولتی به ۲۰ درصد رسیده است.

جریمه نقدی 200 هزار تومانی برای رانندگان، به علت توقف نکردن در ایستگاه اتوبوس

فروش یا معاوضه واحد 100 متری )آسمان دو( در حال ساخت 
30 میلیون امسال ، 30 میلیون سال آینده ، 60 میلیون وام مسکن

موقعیت و آینده عالی ، حاشیه بیست متری سپیده 

امالک آسمان  فروش ویژه ملک/ خرید/ فروش/ معاوضه/ مشارکت در ساخت و پیمانکاری با شماست

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
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مدرسه  زبان بیرجند
  انگلیسی- آلمانی

ایتالیایی-  اسپانیایی
www.lanschool.ir

خیابان مدرس 16- پالک 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

 کرکره برقی -  جک پارکینگی

نبش مدرس 69    09153616358

چک دو ماهه

حمل اثاثیه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان

09159618581
 فاروقی

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان
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فیلم سینمایی»مزارشریف« به کارگردانی عبدالحسن برزیده از  امروز توسط موسسه هنرهای تصویری سوره در شبکه نمایش 
خانگی توزیع می شود. سعید خندق آبادی مدیر عامل موسسه هنرهای تصویری سوره در مورد این فیلم 
گفت: فاجعه ی مزارشریف اما برخالف آنچه که باید اتفاق می افتاد.

»مزارشریف«بهخانههامیآید

4 فهرستی از محبوب ترین کتاب های 2015

پرفروش ترین  از  تایمز« فهرستی  روزنامه »نیویورک 
و  تهیه  را   2015 سال  در  داستانی  کتاب های 
محبوب ترین آن ها را با رای کاربرانش انتخاب کرده 
رمان  برای  دوئر«  »آنتونی  نام  جدول  این  در  است. 
»تمام نوری که نمی توانیم ببینیم« صدرنشین است. 
این اثر برنده جایزه پولیتزر و مدال »کارنگی« 2015، 
 775 و  هزار   259 و  شده  منتشر   2014 می  ماه  در 

امتیاز دارد.
در  ببینیم«  نمی توانیم  که  نوری  »تمام  داستان 
فرانسه اشغال شده در زمان جنگ جهانی دوم روایت 
آلمانی  پسری  و  نابینا  دختری  آشنایی  به  و  می شود 
می پردازد.»دختری در قطار« از معروف ترین کتاب های 
قلم به  روانشناختی  تریلر  این  است.   2015  سال 

»پائوال هاوکینز« انگلیسی دومین رتبه این رده بندی 
را با 449 هزار و 203 امتیاز از آن خود کرده است. 

یک   2015 آوریل  ماه  اوایل  تا  قطار«  در  »دختری 
ماه  تا  و  داشته  فروش  نسخه  هزار   500 و  میلیون 
آگوست تنها در آمریکا بیش از سه میلیون جلد فروخته 
بازی  با  پرفروش  رمان  این  سینمایی  اقتباس  است. 
»امیلی بالنت« و کارگردانی »تیت تایلر« در ماه اکتبر 

2016 به روی پرده  نقره ای خواهد رفت.
اقتباسی   2014 سال  در  که  پریشان«  »بخت  کتاب 
جلب  خود  به  را  مخاطبان  توجه  هم  آن  سینمایی 
ششمین  گرین«  »جان  دارد.  را  سوم  جایگاه  کرد ، 
رمانش را در ماه ژانویه 2012 روانه بازار کتاب کرد. 
امتیاز این رمان در جدول »نیویورک تایمز« به یک 
میلیون و 874 هزار و 496 رسیده است. »جاش بون« 
کارگردانی بود که فیلمی به همین نام را در ششم ژوئن 
 The FaulT( 2014 به نمایش درآورد. نام این کتاب
in Our STarS( برگرفته از صحنه اول نمایشنامه 

»ژولیوس سزار« ویلیام شکسپیر است و داستان آن 
درباره آشنایی دختر نوجوانی مبتال به سرطان با پسر 
بیماری در کالس های گروهی تقویت روحیه بیماران 
است.»بلبل« نوشته »کریستین هانا« با 102 هزار و 
277 امتیاز چهارمین کتاب پرفروش محبوب کاربران 
سوم  رمان  این  است.  گرفته  نام  تایمز«  »نیویورک 

فوریه 2015 روانه بازار شد.
رمان  سومین  گمشده«  »دختر  آن  از  پنجم  رتبه 
بلند »گیلیان فلین« شده؛ کتابی که عالوه بر جذب 
مورد  جلد،  میلیون  دو  از  بیش  فروشی  و  خوانندگان 
توجه »دیوید فینچر« فیلمساز معروف هم واقع شد. 
کاربران »نیویورک تایمز« یک میلیون و 222 هزار و 
357 امتیاز به این رمان داده اند. در جدیدترین ساخته  
و  )نیک(  اصلی  نقش  آن  در  افلک«  »بن  فینچر، 
»روزاموند پایک« نقش همسر او را بر عهده دارد که 
در صبح پنجمین سالگرد ازدواج شان ناپدید می شود. 
این فیلم به عنوان بهترین فیلم جوایز فیلم هالیوود 

2014 برگزیده شد.

محبوب ترین کتاب ها

نمایش دیدنی از هک شدن مغز انسان

ارایه بعدی  گام  در  اعصاب  علوم   دانشمندان 
فناوری های مرتبط با مرکز فرماندهی بدن به دنبال 

تحقق ایده هک کردن مغز هستند.

الکترونیکی  تجهیزات  نمایشگاه  برگزاری  خالل  در 
موسوم  آمریکا  وگاس  الس  در   مصرفی 
با  مرتبط  طلبانه  جاه  فناوریهای  از  انبوهی   CES به
حوزه سالمت و به ویژه سیستم عصبی ارایه شد که 

یکی از آنها بیش از سایرین جلب توجه می کرد.
اینکه بتوان سیگنالهای مغزی را کنترل کرد تا ضمن 
افراد  ارتقای سطح سالمت  به  بتوان  آنها  دستکاری 
کمک کرد، فلسفه نهفته در پس نوآوری جدیدی است 

که به آن »هک کردن مغز« هم گفته می شود.
این فناوری جدید نوعی هدبند ویژه کنترل فکر است 
که قابلیت هک نمودن امواج مغزی را دارد. محققانی 
که این دستگاه را طراحی کرده اند معتقدند که نوآوری 
شان کارایی گسترده ای دارد، از بهبود محدوده تمرکز 
هوشمندانه  کنترل  و  ها  بیماری  تشخیص  تا  گرفته 

وسایل مختلف خانه و یا حتی اندامهای مصنوعی.
سیگنالهای  به  را  مغزی  امواج  جدید  دستگاه  این 

الکترونیکی ترجمه می کند.
در حاشیه برگزاری نمایشگاه نشان دادند که چگونه 
می توان از این هدبند برای کنترل سیگنالهای مغزی 
و دستکاری آنها با هدف هدایت اندامهای مصنوعی 
تغییرات  بروز  به  تواند  می  نوآوری  کرد.این  استفاده 
امیدوارکننده در زندگی معلوالن حرکتی نقص عضو 

منجر شود.

اصالحیه

در گزارش »مدیریت مصرف آب جز عزم و مشارکت 
 19 روز   4 صفحه  در  شود«  نمی  محقق  همگانی 
آب  »افزایش  تیتر  میان   3412 شماره   94 ماه  دی 
است  شده  چاپ  درصد«   29 خانگی  بخش  در   بها 

که 19 درصد صحیح می باشد که اصالح می گردد.

11 فیلم بخش نگاه نو سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر اعالم شد و با اعالم این اسامی باید دید رقابت میان 

این فیلم ها چقدر داغ خواهد بود.
- »ابد و یک روز« اولین فیلم بلند سینمایی سعید روستایی 
است که در لوکیشنی حوالی غرب تهران کلید خورد. پیمان 
معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، ریما رامین فر، شبنم 
مهدی  رحمانی،  معصومه  بخش،  یزدان  شیرین  مقدمی، 
قربانی، محمد علیمحمدی، اسماعیل گرجی و... از بازیگران 

»ابد و یک روز« هستند.

»ایستاده در غبار«  از متفاوت ترین 
تولیدات سینمایی ایران

سینمایی  فیلم  اولین  عنوان  غبار«  در  »ایستاده   -
اواخر شهریور در شهرک  محمدحسین مهدویان است که 
سینمایی دفاع مقدس کلید خورد. »ایستاده در غبار« از معدود 
فیلمهای دفاع مقدس امسال است که برای حضور در سی و 

چهارمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد.
تولیدات  ترین  متفاوت  از  یکی  لحاظ ساختار  به  فیلم  این 
سینمای ایران خواهد بود چراکه در این فیلم از صدای بسیاری 
از شهیدان که از زمان جنگ به جا مانده استفاده خواهد شد.

- احسان بیگلری در »برادرم خسرو« برای نخستین بار 
کارگردانی یک فیلم سینمایی را تجربه می کند. فیلمنامه این 
اثر به صورت مشترک توسط او و پریسا هاشم پور به نگارش 

درآمده و اولین اکران آن در جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
پروژه »برادرم خسرو« دومین اثری است که مجموعه شهر 
سرمایه  آن  در  حسینی  شهاب  فرهنگی  مدیریت  با  فرش 

گذاری کرده است. عالوه بر این مجموعه؛ محمود مرویان، 
شهاب حسینی و سعید ملکان از دیگر سرمایه گذاران این فیلم 
سینمایی هستند.  این فیلم  روایت ماجرای دو برادر است که 

به اجبار چند وقتی را با هم سپری می کنند.
 

»پل خواب« نخستین ساخته اکتای
 براهنی در بخش نگاه نو راه پیدا کرد

و  از رمان »جنایات  برگرفته  فیلم که داستانش  پل خواب 
مکافات« داستایوسکی است، ساعد سهیلی، هومن سیدی، 
ایفای به  تسلیمی  شهین  و  زنجانپور  اکبر  افشار،   آناهیتا 

 نقش پرداختند. 

فیلم »جشن تولد« روایتی
 از یک خانواده سوری

- ساخت فیلم سینمایی »جشن تولد« به کارگردانی عباس 
الجوردی، مستندساز ایرانی و با بودجه شخصی اقبال نصرت 
نوری و عباس فاتح، به بیان مسائل مذهبی و انسانی مردم 
سوریه می پردازد.این فیلم داستان خانواده سوری را روایت 
می کند که شب جشن تولد فرزندشان به نام »رقیه« است 
این شب و جشن آنها مصادف می شود با حمله تکفیری ها 
به دمشق و حرم حضرت زینب)س( که باعث می شود این 
به  خانه  از  سنتشان  اهل  همسایه  همراه  به  شیعه  خانواده 
سمت محل امنی فرار کنند و مقصدشان حرم امن حضرت 
زینب)س( است، در این مسیر با دو ایرانی که برای زیارت به 
اتفاق خانواده آمده اند آشنا می شوند، زمانی در جنگ ایران و 

عراق در خرمشهر از شهرشان دفاع می کردند .
کارگردانی  به  توحیدی  فرهاد  نوشته  »خماری«  فیلم   -
داریوش غذبانی به تهیه کنندگی منیژه حکمت فیلمبرداری 
خود را با بازی مهرداد صدیقیان آغاز کرد و مرتضی پورصمدی 

نیز به عنوان مدیر فیلمبرداری آنها را همراهی کرد.
دیگر  از  سیاحی  کاظم  و  خلیلی  سوگل  فرهادپور،  لی  لی 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.ا
ین فیلم سینمایی یک ملودرام اجتماعی و درباره یک جوان 
عالقمند به موسیقی است که قرار است یک روز عصر در 
سفارت اتریش امتحانی بدهد اما صبح روز امتحان درگیر 
اتفاق های عجیب و غریب می شود که موضوع امتحان خود 

را به کلی فراموش می کند.
و  مددی  مسعود  کارگردانی  به  »گیتا«  سینمایی  پروژه   -
تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری بازدید با بازیگرانی چون 

مریال زارعی و سارا بهرامی در بخش نگاه نو راه یافت.
در خالصه داستان فیلم سینمایی »گیتا« آمده است: »گیتا« 
از  پس  دارد.  زیادی  دلبستگی  او  به  و  است  متین  مادر 
حادثه ای که برای متین پیش می آید، گیتا تالش می کند تا 
 با این موضوع کنار بیاید، اما با گذر زمان متوجه واقعیت های

 جدیدی می شود... 
کارگردانی سیدجمال  به  قرمز«  »الک  سینمایی  فیلم   -
سیدحاتمی که تهیه کنندگی آن بر عهده کامران مجیدی 
است در ژانر اجتماعی به تولید رسیده و در آن بازیگرانی چون  
پانته آ پناهی ها ، پردیس احمدیه ، مسعود کرامتی ، بهنام 
تشکر و رسول نقوی به ایفای نقش پرداخته اند.در خالصه 
به  تازه  »دخترک  است؛  آمده  سینمایی  فیلم  این  داستان 
انگشتانش الک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد«.

 فیلم سینمایی »متولد  65«  رویایی 
پولدار شدن  را به نمایش می گذارد

مرکز  جدید  محصول   »65 »متولد  سینمایی  فیلم   -
مجید  کارگردانی  به  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش 
داستان  عسگرپور،  محمدمهدی  تهیه کنندگی  و  توکلی 
دختر و پسر جوانی را روایت می کند که با رویای پولدار 
جا  اجتماعی  مختلف  شخصیت های  در  را  خود  شدن، 
خواسته های  به  می خواهند  طریق  این  از  و  می زنند 
به  خریدار  عنوان  به  اتفاقی  به طور  آنها  برسند!  خود 
حقایقی   با  ادامه  در  ولی  می کنند،  مراجعه   ساختمانی 

رو به رو می شوند...
هنگامه  شریفی،  پدرام  سعادت،  مریم  امانی،  احسان 
حمیدزاده از جمله بازیگران فیلم »متولد ۶۵« هستند که 

اولین ساخته  بلند مجید توکلی محسوب می شود.
زاگ«،  »زیگ  تلویزیونی  فیلم  تاکنون  توکلی  مجید   -
فیلم های مستند »سلطان« و »سرو ساعی« و فیلم های 
کوتاه »دوئل«، »پیتوک« را در کارنامه کارگردانی خود به 

ثبت رسانده است.
- در فیلم »من« که تهیه کنندگی آن را سعید سعدی و 
سعید خانی به طور مشترک بر عهد دارد لیال حاتمی،امیر 
منصور،  علی  استادی،  بختیاری،علی  بهنوش  جدیدی، 

سعید عطاییان و مانی حقیقی به ایفای نقش می پردازند.
را  کارگردانی اش  مستقل  تجربه  اولین  که  بیرقی  سهیل 
مقابل دوربین برده است تاکنون کارگردان، مدیر برنامه ریزی 
و دستیار کارگردان فیلم سازانی چون عبدالرضا کاهانی، واروژ 

کریم مسیحی،حسن فتحی،بهرام توکلی و... بوده است.

با فیلم اولی های جشنواره فجر آشنا شوید
فناوری اطالعات

 09151605216
  3 2236030  

ایزوگـام سلیمانــی 
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   یران

یمه ا
ت و ب

ضمان
سال 

 10

15 سال سابقه کار در مشهد
100 درصد تضمینی

09158994086 - 09151104086  آدرس: مهرشهر - ولی عصر )عج( 18 - رسولی

عقد قرارداد با کارخانه ها و شرکت ها/ تشخیص ترکیدگی و رفع بوی نامطبوع

 ترمیم کف آشپزخانه و سرویس / لوله کشی و پیمانکاری ساختمان     -  با مطالح و بدون مطالح

لوله باز کنی با فنر برقی و مواد شوینده با تجربه تضمینی 

به صورت شبانه روزی سرویس دهی به سراسر استان

ایزوگام  شفیعی
آسفالت  و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

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

نمایشگاه تخصصی پرده

           پارسـا
بیرجند - نبش توحید 28- ایزدی     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانلیت، ویندو، کرکره فلزی
اجرای سالن های آمفی تئاتر

فروش ویژه اقساطی
با همکاری بانک حکمت ایرانیان ویژه کارمندان محترم ارتش

قابل توجه همشهریان عزیز
اجرای جایگزین ایزوگام نانو با عمر 20 سال و قیمت کمتر از ایزوگام به صورت اقساط 

رفع نم زدگی دیوار و سقف بدون تخریب 

با ما تماس بگیرید      شرایطی ویژه در انتظار شماست

مدرس 21 – چهارراه دوم  09155628497- 32421707 نانوگستر شرق

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئولیت  و... 

 با خرید بیمه نامه خودرو 
در قرعه کشی ماهانه ما شرکت نمایید

آدرس: بیرجند - نبش توحید 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمایندگی نوکی

نمایندگی 
ایزوگام 

عبـاسـی

ی
تب

ه ک
نام

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ایزوگام، قیرگونی،آسفالت

ان
یر

ه ا
نام

ه 
یم

ل ب
سا
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحید و سیلو

استفاده از بخاری های بدون دودکش در فضاهای بسته و محدود مانند اتاق خواب ممنوع است.
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبی

راننده محترم:
 دریافت مسیر و مسافت بهینه از طریق ارسال یک پیام حاوی کد مخابراتی قدیم شهرهای مبدا و مقصد به شماره پیامک 1000141  به طور مثال : 021*0561

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

 واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی
  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازاد
 فطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک 

کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.
از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(    32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     
شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه: 6037991899549160

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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روش برای بهتر کار کردن در منزل

رفت و آمد هر روزه به سر کار و سپری کردن تقریبا یک 
روز کامل در یک اتاق یا ماندن در خانه و کار کردن از روی 
مبل؛ کدام را برای کار کردن ترجیح می دهید؟ در ادامه چند 
راه بسیار مفید و کاربردی برای کسانی که هم اکنون در 
خانه به انجام کار می پردازند معرفی خواهیم کرد.بر طبق 
یک نظرسنجی جهانی، ۵۵ درصد از کارمندان گفته اند که 
ای کاش این امکان را داشتند تا از راه دور بتوانند کار خود 
را انجام دهند و ۶۰ درصد دیگر نیز گفته اند که اگر با همین 
مقدار حقوق، شغلی مشابه را پیدا کنند، حتما از شغلی که در 
حال حاضر با آن درگیر هستند استعفا می دهند و به صورت 

تمام وقت از خانه کار خود را انجام می دهند.
البته کار کردن در خانه مشکالتی هم دارد که به عنوان 
مثال می توان دور بودن از محل کار و ارتباط با همکاران، 
فرصت های کمتر برای اجتماعی بودن و کم شدن پشتکار 
و از بین رفتن انگیزه ی کار را نام برد که افراد دائم با آنها 
درگیر هستند. ساخت یک محل مخصوص کار یک نکته 
کلیدی است. حتی چند ترفند کوچک مانند تنظیم کردن 
دمای آن محل، اضافه کردن رنگ ها و تنظیم روشنایی 
مناسب هم می تواند به بهره وری کار شما در خانه کمک 
بزرگی کند. نشستن رو به روی لپ تاپ برای انجام کار تنها 
راه حل برای انجام کار ها از راه دور نیست. با اپلیکیشن و 
گجت های مناسب شما حتی می توانید از گوشی یا تبلت 
خود نیز کمک بگیرید تا در مدیریت زمان و مهارت خود 
موفق باشید و از هرجایی بتوانید کار خود را انجام دهید.

از سخت افزار های الزم )لپ تاپ، گوشی یا شارژ ر آن ها( تا 
بهترین اپلیکیشن و برنامه هایی که به متصل بودن دائمی 
شما کمک می کند )مثل اسکایپ، وایبر( را پیش از شروع 

به کار آماده کنید و سپس کار خود را آغاز کنید.

موفقیت توانایي رفتن از شکستي 
به شکست دیگر بدون از دست دادن

 شور و حرارت است. 

در هر شرایطی خود واقعیتان باشید، برخی شما را 
خواهند ستود، برخی از همه چیز شما متنفر خواهند 

بود. اما چه اهمیتی دارد؟ این زندگی شماست.

نوکر یک ارباب دارد
 اما جاه طلب به تعداد افرادی

 که به او کمک می کنند.

مجموع  از  ناشی  عمیق،  اختالف های  ریشه  وقت ها  خیلی 
تنش های ریز و درشتی است که در روند زندگی ایجاد می شود. 
گاهی تکرار رفتارهای اشتباه به ظاهر ساده، ریشه های زندگی 
مشترك را متزلزل می کند. در مرحله اول هر یک از زوج ها 
باید رفتارهای نامناسب شان را بشناسند و در راستای تغییر 
این رفتارها تالش کنند. دکتر آناهیتا خدابخشی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه خاتم عوامل مختلف درگیری هایی را که منجر 
به اختالف های شدید و گاها جدایی می شود بررسی کرده 
و به شما می گوید با چه اقدامات اشتباهی ممکن است مرد 

زندگی تان را از دست بدهید.
تفاوت ها را در نظر بگیرید

مهم ترین مساله، ارتباط موثر بین زن و مرد است. اگر دو طرف 
تعامالت مناسبی با هم داشته باشند کمتر دچار تنش می شوند. 
بین خانم ها و آقایان تفاوت های فیزیولوژیکی متفاوتی وجود 
دارد. همین موضوع هم باعث ایجاد اختالف های متفاوتی در 
ابعاد روانی، اجتماعی، عاطفی و. . . می شود. به یاد داشته باشید 
مردها به دلیل موقعیت های شغلی که دارند زمان بیشتری را 
در بیرون از خانه صرف می کنند و مسلما در داخل منزل نیاز به 

استراحت بیشتری دارند.
در زمان مناسب با مرد ها حرف بزنید

از مسائلی که خیلی وقت ها باعث اختالف بین زن و مرد 
می شود، انتخاب زمان نامناسب برای صحبت کردن است. 
چه  در  و  زمان  چه  در  که  باشند  داشته  توجه  باید  خانم ها 

راستایی صحبت می کنند. فراموش نکنید که در هر شرایطی 
لحن توهین آمیز منجر به دلخوری می شود. در کار بیرون از 
منزل همیشه تنش یا اختالف وجود دارد اما مرد زمانی که 
با همان دلمشغولی ها وارد منزل می شود و همسرش هم در 
همان زمان شروع به مطرح کردن دلخوری هایش می کند، 
ناخوشایند است. اغلب خانم هایی که در زندگی دچار مشکل 

می شوند، به دلیل رفتارهای ناپسند در زمان نامناسب است.
وقتی حوصله ندارند سماجت نكنید

آقا  هم  و  خانم  هم  دلخوری  باعث  درنهایت  موضوع  این 
شنیدن  حوصله  اصال  می کنند  احساس  مردها  می شود. 
ندارند و زن ها هم اصرار دارند صحبت کنند.بخشی از همین 
تفاوت های فیزیولوژیک این است که خانم ها قدرت کالمی 
باالتری دارند و مسائل را در مدت زمان طوالنی تری مطرح 
می کنند و اغلب می خواهند وقت زیادی را صرف صحبت 

کردن بکنند.
لطفا غر نزنید!

مورد بعد، محتوای صحبت هایی است که ممکن است باعث 
اختالفات و مشکالتی شود. مردها دوست ندارند پشت سر 
خانواده شان بدگویی شود. در هر دورانی، از نامزدی گرفته تا 

بعد از ازدواج این مسئله برای شان ناخوشایند است.
گله و بدگویی  در رابطه با مادر، خواهر و. . . به خصوص اگر 
بیش از حد اتفاق بیفتد ریشه بسیاری از اختالف های زناشویی 
است. خیلی وقت ها مردها سکوت می کنند و مشتاق ادامه دار 

شدن این مسائل نیستند. بسیاری از خانم ها متوجه نیستند که 
مطرح کردن این نارضایتی ها آن هم بدون مقدمه منجر به 

ایجاد اختالف های بیشتر می شود.
به حریم شخصی اش احترام بگذارید

باور اشتباهی وجود دارد که وقتی مردها به خانه می آیند باید 
تمام وقت به صحبت های خانم گوش کنند. مثال برنامه مورد 

نظرشان را نبینند و فقط در خدمت خانواده باشند.
 خیلی از اختالف ها به این دلیل است که چرا به جای گوش 
نگاه  مورد عالقه ات  برنامه  به  به صحبت های من  سپردن 
می کنی، به کارهای اداری فردایت رسیدگی می کنی، ای میل 
چک می کنی یا . . . این را بدانید که زن و شوهر نیاز دارند 
که در عین اینکه کنار هم هستند، خلوتی هم داشته باشند. 
مثال ساعتی در روز را برای خودشان و رسیدگی به مسائل 

شخصی شان در نظر بگیرند.
به فكر چك کردن گوشی نباشید

باور اشتباه بعدی این است که چون ما زن و شوهر هستیم، 
باید از محیط کار هم، گوشی شخصی، صحبت های شخصی 
همسرمان با مادر یا همکارهایش و. . . مطلع باشیم. هرگز 
پرسش های زنجیره ای نپرسید. سوال هایی مثل اینکه کی بود 
زنگ زد؟ چی کار داشت؟ چی می گفت؟ و. . . خیلی وقت ها 
مردها چون حوصله پاسخ دادن به این سوال ها را ندارند  جواب 
دادن را از سر خودشان باز می کنند. گاهی همین مساله منجر 
به اختالف زن و شوهر می شود و خانم احساس می کند که 

مورد توجه قرار نگرفته یا آقا فکر می کند که خانم در مسائل 
شخصی اش خیلی دخالت می کند.

اگر ناراحت است به او فرصت دهید بعدا حرف بزند
مردها برخالف خانم ها زمانی که در بیرون منزل درگیری 
فکری پیدا می کنند یا از مساله ای ناراحت و دلخور هستند 
از مدتی  بعد  همان لحظه در موردش صحبت نمی کنند و 
این  و  می کنند  صحبت  به  شروع  موضوع  همان  به  راجع 
برای  بی خودی  اصرار  پس  مردهاست؛  طبیعت  از   بخشی 

صحبت کردن نکنید.
لطفا به خودتان نگیرید!

خانم ها گاهی ناراحتی مرد خانه را به خودشان نسبت می دهند. 
چرا ناراحتی؟ حتما از من ناراحتی؟ مگه من چی گفتم؟ و... بعد 
هم اصرار می کنند که باید برای من توضیح بدهی. این مسائل 
منجر به دلگیری آقایان می شود. واکنش مردها هم اغلب 
پرخاشگری و سکوت های طوالنی مدت است که درنهایت 

باعث دعوای بین زن و شوهر می شود.
مسائل کهنه را شخم نزنید

هنگام صحبت و مشاجره فقط به اختالف پیش آمده اشاره 
کنید؛ اگر بخواهید مسائل کهنه را از نو مطرح کنید اصال 
خوشایند نیست. مشکالت را بین خودتان حل کنید. در مورد 
اختالف ها با خانواده تان حرف نزنید تا منجر به دلخوری بین 
خانواده ها نشود. برای مشاوره و درخواست کمک، به جای 

خانواده ها به یک متخصص مراجعه کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

و آنان را پیشوایانی که به سوی آتش می خوانند گردانیدیم و روز رستاخیز یاری نخواهند 
شد. سوره القصص،  آیه 41

حدیث روز  

لباس تمیز غم و ناراحتی را بر طرف کرده و آن لباس پاك )مناسب(نماز است.
امام علی )ع(

سبک زندگی

به فكر چك كردن گوشی شوهرتان نباشید!

طراح: نسرین کاری                        

پیامدهاي  زدن  حدس   -1 افقي: 
کاري -  فارماکولوژیست 2-  نوعي 
بالروس  مرکز   - ابله   - موشک 
 - مرسوم   - فرانسه  در  کاخي   -3
مشهور 4- دورافتاده - باال نشین، 
مساوي   - گیاهي  پارچه   - راس 
۵- خاك صنعتي - بافته - نسبت 
 - لشکر  پیشرو   -۶ برادر  دو  زنان 
خاموش -  چه وقت  7- گرانبها- 
حائل در مقابل خطر -  یقه جدولي 
بریدن  سر   - بیمارگونه  دقت   -8
حیوان - بلندآوازه  9- مدافع بایرن 
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تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، 
خوبی و بدی، تفکر درباره ی پرسش هایی

 است که بنیاد هستی ما را دگرگون می کند

در یکي از جاده هاي جنوبي دو پسربچه بازیگوش حرکت 
مي کردند که متوجه شدند دو ظرف بزرگ شیر آماده 
بارگیري است.این دو بچه براي شیطنت خود را به دو 
ظرف مخصوص حمل شیر رساندند و داخل هر ظرف 
یک قورباغه بزرگ انداختند. ظرف ها بارگیري شدند و 
داخل  قورباغه  کرد.   ماشین مخصوص حمل حرکت 
ظرف اول به خود گفت: چه بدبختي بزرگي، این اتفاق 
یک مصیبت حل نشدني است و من هرگز نمي توانم 
از این واقعه جان سالم به در برم. من نمي توانم در ظرف 
را باز کنم پس ناچار در این مایع سفید رنگ خواهم مرد. 
قورباغه داخل ظرف دوم به خود گفت: این یک اتفاق 
ناگوار است، من نمي توانم در ظرف را باز کنم. نمیتوانم 
 در این دیوار هاي آهني سوراخي ایجاد کنم. اما از پدرم

 شنیده ام که تنها کاري که در مایعات مي توان کرد شنا 
کردن است. بنابراین قورباغه دوم به شنا کردن پرداخت. 
آن قدر شنا کرد تا یک تکه کره در شیر تولید شد و 
قورباغه روي آن نشست.  هنگامي که درب ظرف ها 
را باز کردند، در ظرف اول یک قورباغه مرده مشاهده شد 
و از ظرف دوم یک قورباغه زنده و سالم به بیرون پرید.  
برنده ها هیچگاه در برابر نامالیمات شانه خالي نمي کنند. 
اشخاصي که پشتکار ندارند هرگز موفق نمي شوند.  تجربه 

چیزي است که مفت به دست نمي آید.

خوشا آندل که از خود بیخبر بی
ندونه در سفر یا در حضر بی 

بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون
پی لیلی دوان با چشم تر بی
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ردقلمتیراکادف1

وکساشابواوسوس2

دنیرکساهبدبد3

هنامساروبنتمه4

نمیاتساردازام5

نیمنهندرگرنا6

فاناشاکقیهشن7

وکساامهربرکون8

لانعرمیالماد9

کدیوبمیتوسار10

ویتکاوبمابریخ11

راتماماشیامزر12

لهالهربماونب13

نیابرادبانیمز14

نزریشمشهلاکله15

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

تجربه کنید.    09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیك فرازی

فروش فوری خودرو پژو 92
کارکرد: 42/000

 09153633833

فروش پراید نوک مدادی ، مدل 85
بیمه از اول تخفیف ، بدون رنگ

09156674883

پوشاک مردانه در بهترین موقعیت 
با کلیه امکانات به علت تغییر شغل به 

فروش می رسد. 09151598082

آب و زمین فروشی
09157557906

MDF برادران مودی
طراحی و ساخت کابینت

 تمام MDF و بدنه فلز ، فروش انواع 
ورق های ایرانی و خارجی نقد و اقساط   

آدرس:انتهای بلوار معلم - نبش 
خیابان بزرگمهر     09151600615  

32343134 - 09151598082

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

فروش مغازه کفش فروشی 
واقع در راسته بازار با اجاره عالی 
mdf دو طبقه ، دکوراسیون تمام 

 و اجناس جدید
 نقد و اقساط یا معاوضه با خودرو

09156671251

تخفیف واقعی كارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

شرکت پخش مواد غذایی برای 
تکمیل کادر فروش خود به تعدادی 
ویزیتور مجرب و باسابقه ، با حقوق 

ثابت و پورسانت عالی نیازمند است. 

پخش كننده محصوالت: پارمیدا ، هوم 

كر، بارلی ، عطایا ، زغال قالب و ...

09371089336

به یک خانم برای نگهداری از بچه و انجام 
کارهای منزل تمام وقت یا نیمه وقت نیازمندیم. 

05632447240 -09036489712
خانگی و صنعتی در اسرع وقت

09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش نهال عناب ، زرشک و انار  
 09011251205

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

09153613243- شریفی

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

پخش تراکت  تبلیغاتی    2099  928  0938

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

آپارتمــان 160 متـری ، تازه سـاز و لوکس واقع در عـدالت
 زیـر فی کارشنـاسی  نقدی یا معاوضه با آپارتمان کوچک تر 

 آپارتمان 110متری لوکس با 80 متر تراس خصوصی 
واقع  در بعثت )تک واحدی( زیـر فـی کارشنــاسی

موارد خرید، فروش، 
را  اجاره خود  و  رهن 

برای ما پیامک کنید
09155612892

نصــب و تعمیــر 

  لباسشویی  در منزل      
  09151643778 - 32315776   شهر یاری
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شهرخبر: زنجبیل، جوز هندی، زردچوبه، میخک، دارچین، زیره، هل و آویشن از بهترین ادویه ها 
و گیاهان دارویی مناسب برای فصل زمستان هستند؛ این ها هم گرمابخش هستند و از درون شما را گرم می کنند 
و هم به پیشگیری و درمان بیماری های فصل سرما کمک می کنند.

اخبار ورزشی با مصرف این ادویه ها در زمستان گرم شوید 

در رقابت های والیبال ساحلی کشور 
خراسان جنوبی از سد گیالن گذشت

خراسان  کارگری  ورزش های  هیئت  رئیس   : فارس 
مسابقات  در  جنوبی  خراسان  نماینده  گفت:  جنوبی 
بزرگداشت  کشور  کارگران  قهرمانی  ساحلی  والیبال 
دیماه   22 تا   19 از  هرمزگان«  کارگر  »شهدای 
به مصاف حریفان خود می رود.  بند خمیر  در  جاری 
از  تیم   15 ملی  ماراتن  این  در  کرد:  اظهار  علیزاده، 
و  پارکها  )سازمان  جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان 
برداری  بهره  )شرکت  تهران  بیرجند(،  سبز  فضای 
یزد،  عارف(،  خشکبار  و  )آجیل  گلستان  مترو(، 
گیالن، مازندران، خوزستان )شرکت فوالد(، قزوین، 
 4( هرمزگان  و  اصفهان  همدان،  غربی،  آذربایجان 
تصریح  می پردازند.وی  رقابت  به  یکدیگر  با  تیم( 
امیرآبادی زاده  مهدی  و  امیرآبادی زاده  محسن  کرد: 
اعضای تیم والیبال ساحلی استان هستند که مرتضی 
امیرآبادی زاده سرپرستی آن  را برعهده دارد. علیزاده 
با اشاره به انجام چهار بازی از سری مسابقات والیبال 
ساحلی قهرمانی کارگران کشور، یادآور شد: نماینده 
خراسان جنوبی در مقابل گیالن به میدان رفت که 
از  بیرجند دو بر یک  سازمان پارک ها و فضای سبز 
سد حریف گذشت. وی خاطرنشان کرد: تیم خراسان 
رضوی دو بر صفر آذربایجان غربی را شکست داد، 
یزد  به  را  بازی  صفر  بر  دو  خمیر  بندر  والیبال  تیم 
بندر  سیمان  تیم  صفر  بر  دو  گلستان  و  کرد  واگذار 
خمیر را از پیش رو برداشت. شایان ذکر است نفرات 
والیبال ساحلی  ملی  تیم  به همراه  پیکارها  این  برتر 
لیتوانی   2017 جهانی  مسابقات  در  کشور  کارگری 

شرکت خواهند کرد.

اعالم نتایج مسابقات بدمینتون دانشجویان 
دختر دانشگاه بیرجند

مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند 
های  ورزش  دانشگاهی  درون  مسابقات  سری  از 
همگانی دانشجویان با شرکت 65 نفر برگزار گردید. 
به  کدخدا  مهسا  و  گرامیان  فاطمه  مسابقات  این  در 
و  آوردند  دست  به  را  دوم  و  اول  های  مقام  ترتیب 
مریم فرخی و فاطمه برزگانی نیز مشترکًا سوم شدند.

خدابخش در جمع بهترین های
 تکواندوی جهان در سال ۲۰۱6

در نخستین رده بندی بهترین های تکواندو جهان 
تنها  خدابخش  مهدی  میالدی   2016 سال  در 
را  توانسته جایگاه خود  ایرانی است که  تکواندوکار 
مهدی  مهر،  گزارش  به  کند.  در صدر جدول حفظ 
صدر  کشورمان  شایسته  تکواندوکار  خدابخش 

جدول وزن ۸0- کیلوگرم را در اختیار دارد. 

نوشیدنی آناناس و زنجبیل برای 
کاهش چربی های اضافه پوست !

سالمت نیوز: سلولیت عبارت است از تجمع بافت 
های چرب در یک یا چند ناحیه از بدن که به 

شکل پوست پرتقال روی پوست دیده می شود. 
این پوست پرتقالی شکل ظاهر پوست را بدشکل 
نشان می دهد. با انتخاب مواد غذایی مناسب و 
ورزش می توان تا حد امکان سلولیت را کاهش 
نتایج بررسی  داد و ظاهر پوست را بهتر کرد.  

های متعدد نشان داده است که آناناس و زنجبیل 
اثرات ضدالتهابی باالیی دارند و به همین دلیل 
آرتروز،  مانند  مشکالتی  درمان  و  مقابله  برای 
مفید  سرماخوردگی  و  روماتیسمی  دردهای 
آنتی  با  ترکیبی  زنجبیل  و  آناناس  آب  هستند. 

اکسیدان های قوی، پاکسازی کننده و خواص 
ادرارآور هستند که باعث رفع توکسین ها )همان 
سموم بدن( و همچنین مایعات حبس شده بدن 
ارتقای سالمتی  به  ترتیب  این  به  و  شوند  می 
و کاهش مشکل سلولیت کمک می کنند. این 

نوشیدنی قدرت تسریع احیای بافت های آسیب 
دیده  آسیب  های  بافت  این  دارد.  را  بدن  دیده 
منشأ بروز پوست پرتقالی شکل هستند. نوشیدنی 
ارتقای  برای  زنجبیل  و  آناناس  با  شده  تهیه 
سالمت پوست و همچنین قوی شدن بدن مؤثر 
است. با ترکیب این دو ماده غذایی یک نوشیدنی 
تصفیه کننده به دست می آید که به رفع احتباس 
بدن، تحریک جریان خون و دفع سموم از بدن 
کمک می کند. زمانی که این سه اتفاق مهم در 
بدن بیفتد امکان بروز سلولیت کاهش پیدا کرده 
و وضعیت پوست بهتر می شود. اول آناناس را 
پوست بگیرید و دو برش از آن در بیاورید. آن را 
داخل مخلوط کن بریزید و یک قاشق زنجبیل 
رنده شده و یک لیوان آب نیز به آن اضافه کنید 
و بالفاصله نوش جان کنید. توصیه می کنیم این 

نوشیدنی را صبح اول وقت میل کنید. 

تاثیر تغذیه در تشدید 
بیماری های ریوی 

شهرخبر: نوع تغذیه و حتی وضع روحی و روانی 
فرد بر کنترل یا تشدید بیماری های ریوی بسیار 
موثر است. هرچند زمینه آلرژی افراد با هم متفاوت 
است، ولی افراد دچار آلرژی باید دقت داشته باشند 
از آن دسته مواد غذایی که زمینه آلرژی دارند، 

استفاده نکنند؛ از جمله این مواد غذایی می توان 
به بادمجان،  گوجه فرنگی، توت فرنگی و کیوی 
بیماری های  به  مبتال  بیماران  در  کرد.  اشاره 
که  باالیی  سن  دلیل  به  ریه  مزمن  انسدادی 
چرب  غذاهای  مصرف  در  است  ممکن  دارند، 

محدودیت  عروقی،  قلبی  بیماری  بروز  دلیل  به 
داشته باشند. توصیه می شود رژیم غذایی بیماران 
توسط پزشک مربوطه تنظیم شود. البته باید این 
نکته مورد توجه قرار گیرد که افراد الزم است از 

استرس و فشارهای روانی پرهیز کنند.

نکات مصرف داروی موسیلیوم
 ) پسیلیوم (

پسیلیوم، پوست دانه  گیاه اسفرزه به شکل گرانول 
و پودر در داروخانه موجود است. این دارو به عنوان 

ملین در درمان یبوست های مزمن، یبوست های 
و  پذیر  تحریک  روده  سندرم  حاملگی،  دوران 
کاهش کلسترول خون بکار می رود که بهتر است 
شب به هنگام خواب و یا صبح ناشتا مصرف شود. 
برای مصرف این دارو باید روزانه یک تا دو بار، هر 

بار 1 تا 2 ساشه از موسیلیوم را در یک لیوان آب 
و یا آب میوه ریخته و میل کنید. مصرف حداقل 
۸-6 لیوان آب در روز برای کمک به نرم شدن 
مدفوع و جلوگیری از کاهش آب بدن ضروری 
است. مصرف مقادیر زیاد پسیلیوم باعث انسداد 
روده و مري مي گردد. در شروع درمان ممکن 
است موقتا احساس پری شکم و نفخ ایجاد گردد 
 که با ادامه درمان برطرف مي شود. این فرآورده ها 
خونریزي   ، آن  هاي  نشانه  یا  و  آپاندیسیت  در 
رکتوم با علت نامشخص، انسداد روده ،دیابت و در 
صورت وجود اشکال در بلع و بسیاري از ناراحتي 
هاي گوارشي نباید مصرف شوند.  این دارو  باعث 
ها  ویتامین  و  معدنی  مواد  برخی  کاهش جذب 
مي شود .به دلیل تداخل با جذب سایر داروها از 
مصرف این فرآورده تا دو ساعت پس از مصرف 
داروی دیگر خودداری شود.مصرف طوالني  هر 
مدت این داروها که به صورت عادت درآمده باشد 
ممکن است باعث وابسته شدن کار روده ها به 
این داروها شود.داروهاي ملین را نباید بیشتر از 
یک هفته یا در موارد غیر ضروري مصرف نمود. 
داروهاي حجیم کننده مدفوع حاوي مقادیر قابل 
توجهي قند و یا سدیم هستند، این موضوع در مورد 
بیماران مبتال به دیابت و افرادي که محدودیت 

مصرف سدیم دارند اهمیت دارد.
مرکز اطالع رساني داروها و سموم معاونت غذا و دارو1490

تاثیر تغذیه در تشدید بیماری های ریوی

توقیف کامیون کشنده 
با ۱6میلیون ریال خالفي 

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه کامیون 
ریال  هزار   ۸60 و  16میلیون  خالفي  با  هوو  کشنده 
برخورد  راستاي  در  گفت:  رضایي  سرهنگ  داد.  خبر 
راه  پلیس  مأموران  ساز  حادثه  و  متخلف  رانندگان  با 
قاین هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور قاین-
بیرجند یک دستگاه کامیون کشنده هوو را برای بررسي 
مدارک و استعالم از وضعیت خودرو متوقف کردند. وي 
که  شد  مشخص  گرفته،  صورت  استعالم  در  افزود: 
جریمه  ریال  و۸60هزار  16میلیون  دارای  خودرو  این 
دیون  پرداخت  براي  خودرو  است؛که  نشده  پرداخت 

دولتي و سیر مراحل قانوني به پارکینگ منتقل شد.

توقیف محموله ۲۰۰میلیوني 
کاالي قاچاق در طبس  

از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرماندهي  جانشین 
توقیف یک دستگاه تریلي حامل کاالي قاچاق خبر 
بازرسي  و  ایست  مأموران  داد. سرگرد مریمي گفت: 
شهرستان دیهوک هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
عازم  بندرعباس  از محور  که  تریلي  به یک دستگاه 
به  را  خودرو  و  شده  مشکوک  بود  جنوبي  خراسان 
این  از  بازرسي  در  و  کردند  هدایت  بازرسي  الین 
تریلي مقادیر زیادي البسه قاچاق و 24هزار دستکش 
و  بود کشف  حمل  مجوز  گونه  هر  فاقد  که  خارجي 
کاالهاي  این  ریالي  ارزش  کردند.کارشناسان  ضبط 

قاچاق را200میلیون ریال برآورد کردند.

۲۲4 میلیون احشام قاچاق 
در فردوس کشف شد 

 224 کشف  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
میلیون ریال احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد. 
در  فردوس  انتظامي  مأموران  گفت:  واعظي  سرهنگ 
جاده فردوس- بجستان به یک دستگاه خودرو کامیونت 
مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. در بازرسي از 
خودرو 37 رأس احشام غیر مجاز و فاقد مجوز دامپزشکي 
کشف شد که کارشناسان ارزش محموله کشف شده را 
14۸ میلیون ریال برآورد کردند.  در عملیاتي دیگر در 
محدوده پلیس راه باغستان از یک دستگاه نیسان وانت 
19 رأس احشام غیر مجاز کشف شد که کارشناسان 
ارزش این محموله را نیز 76 میلیون ریال برآورد کردند .

شگرد جدید دزدی از منازل 

با  بافت گفت: سارقی که  انتظامی شهرستان  فرمانده 
کرد،  می  شناسایی  را  خود  های  طعمه  گدایی  عنوان 
دستگیر شد. سرهنگ پوراحمدی افزود: این سارق که 
با شکایت برخی شهروندان شناسایی و دستگیر شد، در 
اعترافات خود گفت: به بهانه گدایی دِر منازل را می زده 
 است و از این طریق خانه های خالی را شناسایی می کرد.
وی خاطرنشان کرد: این دزد بعد از چند بار مراجعه و 
اطمینان از نبود صاحبخانه، نقشه سرقت خود را اجرا می 
کرده است. وی تصریح کرد: این سارق با جلب دلسوزی 
برخی صاحب خانه ها نیز از غفلت آنها استفاده و اقدام به 
سرقت می کرد. از مخفیگاه این سارق مقدار زیادی طال، 

جواهر و لوازم خانگی سرقت شده، کشف شد.

سرگرمي با انتشار تصاویر غیراخالقي! 

فرمانده انتظامي شهرستان گنبدکاووس از دستگیري 
دو نفر که اقدام به انتشار تصاویر غیراخالقي از طریق 
شبکه هاي اجتماعي موبایلي الین و تلگرام مي کردند، 
رصد  پي  در  کرد:  بیان  عسگري  داد.سرهنگ  خبر 
فضاي مجازي توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص 
شد که دو نفر در شبکه هاي اجتماعي موبایلي، اقدام 
افزود: در  انتشار تصاویر غیراخالقي مي کنند. وي  به 
تحقیقات تکمیلي محرز شد دو نفر اقدام به ایجاد دو 
گروه مختلف و انتشار تصاویر غیراخالقي مي کنند، که 
در نهایت متهمان شناسایي شدند. متهمان انکار لب 
را  این کار  انجام  از  خود  انگیزه  و  اعتراف گشودند  به 

سرگرمي و کنجکاوي، اظهار کردند.
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بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

داخل و خارج شهرهمراه: ۱۱۲۰ 56۱  ۰9۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار
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ذخیره سازی 700 تن مرغ به عنوان7

 ذخیره راهبردی در سردخانه های استان

گیوکی-700 تن مرغ از مرغداران استان برای ذخیره 
سازی استراتژیک در سردخانه های استان خریداری شد. 
به گفته مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی 
این میزان مرغ از قرار هر کیلو 6 هزار و 500 تومان 
از مرغداران خریداری شده که با این کار قیمت مرغ 
زنده در استان متعادل گردید و از ضرر تولیدگنندگان 
جلوگیری شد. عصاریان اعالم کرد: از آغاز سال جاری 
مقدار 15288 تن ذرت و 8599 تن سویا به صورت 6 
ماهه و بدون کارمزد بین مرغداران توزیع شده است. 
وی همچنین از توزیع  11.918 تن جو مدت دار 6 ماهه 
بدون کارمزد در بین دامداران و گاوداران خبر داد که به 
گفته وی در کاهش قیمت تمام شده محصوالت شیر و 

گوشت تأثیر بسزایی داشته است.

فصل جدیدی در احیای هنرهای سنتی 
فردوس شکل می گیرد

باشگاه خبرنگاران جوان- با افتتاح خانه صنایع دستی 
شهرستان فردوس در آینده نزدیک فصلی جدید در 
این  دستی  صنایع  و  سنتی  هنرهای  توسعه  و  احیا 
شهرستان شکل می گیرد. سرپرست میراث فرهنگی 
شهرستان فردوس با بیان این مطلب گفت: به زودی 
شد.  خواهد  اندازی  راه  فردوس  دستی  صنایع  خانه 
میراث  کل  اداره  های  حمایت  با  افزود:  نجفیان 
صنایع  خانه  جهت  مناسبی  مکان  استان،  فرهنگی 
دستی اجاره شده و پس از تجهیز و تکمیل در اختیار 
اظهار  وی  است.  گذاشته  فردوس  فعال  صنعتگران 
کرد: در همین راستا و با راه اندازی خانه صنایع دستی، 
ساخت  های  رشته  در  دستی  صنایع  های  آموزش 
آالت زیور  ساخت  معرق،  قلمزنی،  سنتی،   سازهای 
قیمتی،  نیمه  و  قیمتی  های  سنگ  تراش  سنتی، 
سفالگری، گلیم بافی، پارچه بافی و تزیینات معماری 
دستی  صنایع  خانه  محل  در  متمرکز  صورت  به 
آموزش داده شده و عالقه مندان می توانند با مراجعه 
به خانه صنایع دستی از خدمات آموزشی فراهم شده 
ارائه  آموزشی،  مدرک  اعطای  وی  نمایند.  استفاده 
تسهیالت مشاغل خانگی، ارئه تسهیالت کارگاهی، 
جمله  از  را  صنعتگران  بیمه  و  پشتیبان  تسهیالت 

خدمات به صنعتگران اعالم کرد.

همایش و گردهمایی فعاالن قرآنی 
همزمان با دهه فجر برگزار می شود

شبستان- دبیر کمیته قرآن و عترت دهه فجر خراسان 
جنوبی از برگزاری همایش و گردهمایی فعاالن قرآنی 
حضور  با  گردهمایی  این  گفت:  و  داد  خبر  استان 
مسئوالن خانه های قرآن روستایی و شهری، مؤسسات 
قرآنی، اساتید ممتاز و منتخبان قرآن دستگاه اجرایی و 
حافظان همزمان با دهه فجر امسال برگزار می شود. 
اشرفی با بیان اینکه اولین کمیته قرآن و عترت دهه 
فجر با حضور دستگاه های اجرایی برگزار شد، گفت: 
ستاد قرآن و عترت دهه فجر سعی کرده با هماهنگی 
جلوگیری  استان  سطح  در  کاری  موازی  از  برنامه ها 
کند. وی برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان را 
از دیگر برنامه های محوری این سازمان در دهه فجر 
امسال ذکر کرد و افزود: در حال حاضر 164 خانه قرآن 
روستایی، 27 خانه قرآن شهری و 25 مؤسسه قرآنی 
تحت پوشش سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 

مشغول به فعالیت هستند. 

جمع آوری یک میلیارد و ۳۸0 میلیون 
تومان زکات در خراسان جنوبی 

کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون  تسنیم- 
امداد امام خمینی)ره( استان با بیان اینکه در 9 ماه 
امسال 51 پروژه از محل جمع آوری زکات در استان 
احداث شده است، گفت: در این مدت یک میلیارد و 
حسینی  شد.  آوری  جمع  زکات  تومان  میلیون   ۳80
زکات  پرداخت  محل  از  شده  احداث  های  پروژه 
امسال را 51 پروژه اعالم کرد و گفت: این پروژه ها 
شامل 2۳ پروژه مرمتی و 28 پروژه احداثی بود. وی 
افزود: در خراسان جنوبی 45۳ عامل پرداخت کننده 
زکات داریم که امسال شهرستان های سرایان، قاین 

و خوسف  بیشترین پرداخت کننده زکات بوده اند.

برگزاری دوره آموزشی » بیماری 
پاستورلوز شتر« در نهبندان

از برگزاری  فارس- رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان 
دوره آموزشی با عنوان بیماری پاستورلوز شتر خبر داد. 
محمد راه انجام اظهار کرد: این دوره آموزشی با همکاری 
و  آموزش  واحد  کارشناسان  توسط  و  جهاد کشاورزی 
ترویج شبکه دامپزشکی برای شترداران منطقه چاهدراز 
این شهرستان برگزار شد. بیماری پاستورلوزیس یکی از 

بیماری های مشترک بین انسان و دام است. 

زلزله خوسف را لرزاند 

مقیاس  در   ۳.1 بزرگی  به  لرزه ای  زمین  گذشته  روز 
به  لرزاند.  را  خوسف،  )ریشتر(  زمین  درونی  امواج 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زمان این زمین لرزه 
ساعت 07:59:20 با قدرت  ۳.1 ریشتر ثبت شده است.

نخستین کنگره شهدای شهرستان درمیان 
برگزار می شود

از  درمیان  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده  تسنیم- 
درمیان  برگزاری نخستین کنگره شهدای شهرستان 
در  داد.  خدادای  ماه خبر  روز چهارشنبه ۳0 دی  در 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  هماهنگی  شورای 
حضور  با  کنگره  این  کرد:  اظهار  درمیان  مقدس 
 مهمانان کشوری، استانی و شهرستانی و با سخنرانی 
حجت االسالم ماندگاری در مسجد محمد رسول ا... 
اسدیه از ساعت 12 ظهر برگزار خواهد شد. وی بیان 
کرد: سیره عملی و نظری شهدا باید الگوی جوانان قرار 
گیرد و در این راستا کتابی شامل عکس، زندگینامه و 
خاطرات شهدای شهرستان آماده چاپ کردیم که در 
این کنگره رونمایی خواهد شد و همچنین نرم افزاری 
قابل برداشت برای گوشی همراه نیز آماده شده است. 
وی همچنین از آماده شدن سازه مزار شهدای گمنام 
شهر اسدیه خبر داد و یادآور شد: در چند روز آینده این 

سازه را نصب خواهیم کرد. 

قاچاق کاال و ارز، سبب خروج بی حاصل
ارز و فرار سرمایه داخلی می شود

فارس- فرماندار خوسف گفت: قاچاق کاال عالوه بر 
اینکه هزینه های زیادی که بر اقتصاد کشور تحمیل 
می کند، درآمدهای گمرکی دولت را کاهش می دهد 
و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده 
تولیدات صنعتی  و کاهش  بیکاری  افزایش  سرمایه، 
کمیسیون  جلسه  در  فرجامی فرد  می شود.  داخلی 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز شهرستان خوسف، با بیان اینکه قاچاق کاال 
و ارز به اقتصاد و تولید داخلی ضربه می زند، تصریح 
و  پی دارد  در  را  تولید  کاهش  اشتغال،  کاهش  کرد: 
می شود  قاچاقچیان  برای  مشروع  نا  درآمد  سبب 
که جزو تولید ناخالص ملی حساب نمی شود و خود 
انگیزه  و  می راند  عقب  به  را  کشور  توسعه  خود  به 
سرمایه گذاری را کاهش می دهد. وی ابراز امیدواری 
کرد با جنبش و عزم ملی و تعامل و همدلی بتوانیم 

در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز گام برداریم.

۱00 کارگاه اقتصاد مقاومتی 
در مساجد بیرجند برگزار شد

مهر- معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون های 
جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  جنوبی  خراسان  مساجد 
در  مقاومتی  اقتصاد  آموزشی  کارگاه   100 تاکنون 
نخعی  شد.  برگزار  بیرجند  مهدکودک های  و  مساجد 
پور اظهار کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 
۳0 کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در این مراکز و 
مؤسسات خصوصی برگزار شود. وی ادامه داد: آموزش 
سبک زندگی دینی، تربیت فرزند و روابط زناشویی از 
است.  بوده  کارگاه ها  این  در  شده  بحث  موارد  دیگر 
وی در ادامه با اشاره به برپایی اولین نمایشگاه قرآنی 
ترویج  باهدف  نمایشگاه  این  کرد:  اظهار  طبس،  در 
فرهنگ قرآن خوانی در جوانان و نوجوانان در طبس 
برپا شد. نخعی پور برگزاری کالس های روانشناسی 
اقتصاد  و  قرآن  آموزش  ینی،  زندگی  سبک  کودک، 
این  حاشیه  در  انجام شده  اقدامات  از  را  مقاومتی 
نمایشگاه برشمرد. وی  با اشاره به اجرای طرح حفظ 
قرآن در مهدکودک ها، بیان کرد: با توجه به این طرح 
پیش بینی می شود تا 9 سال آینده 200 حافظ قرآنی تا 

مقطع دبیرستان داشته باشیم.

ارائه بیش از 2 هزار خدمات مددکاری
 به زندانیان فردوس

ارائه دو هزار و  از  اداره زندان فردوس  فارس- رئیس 
52 مورد خدمات مددکاری به زندانیان این شهرستان 
خبر داد. دهقانی اظهار کرد: از ابتدای امسال فعالیت های 
مددکاری در حوزه های مطالعه مشکل، اقدامات حمایتی 
و رفاهی مددکار در زندان شهرستان فردوس انجام و 
خدمات زیادی به زندانیان و خانواده های آنان ارائه شده 
است. وی گفت: در حوزه مطالعه مشکل بیش از هزار و 
559 مورد ارائه شده و این خدمات با هدف تسهیل امور 

زندانیان و خانواده های آنان انجام شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
گفت: هم اکنون 105 پروژه محرومیت زدایی 

در استان در دست احداث است. 
به گزارش ایرنا، زهرایی افزود: برای احداث این 
نیاز است  اعتبار  ریال  پروژه، 26 میلیارد  تعداد 
که برخی از این پروژه ها از سال گذشته نیمه 

تمام باقی مانده است. 

وی احداث خانه عالم، مرمت قنات، استخر دو 
منظوره، حمام، کتابخانه روستایی و گلزار شهدا 

را از مهمترین این پروژه ها عنوان کرد. 
برای  هایی  قول  جاری  سال  در  گفت:  وی 
قرارگاه قرب کوثر سپاه  از محل  اعتبار  تأمین 
داده شد که به زودی اعتبار اختصاص می یابد.
بیان  استان  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 

کرد: پروژه آبرسانی به روستاها نیز به این نهاد 
روستای   49۳ به  اکنون  هم  که  شده  واگذار 

استان با تانکر سیار آبرسانی می شود.
سیار  آبرسانی  برای  نیز  امسال  افزود:  زهرایی 
به روستاها تفاهم نامه ای با اعتبار 27 میلیارد 
ریال با شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
امسال  وی  گفته  به  است.  شده  منعقد  جنوبی 

آبرسانی سیار به روستاها به صورت دیون انجام 
شده که شرکت آب و فاضالب روستایی قول 
پرداخت این دیون را تا دو هفته آینده داده است 
وی افزود: همچنین امسال برای مرمت ۳9 رشته 
قنات با جهاد کشاورزی استان تفاهم نامه منعقد 
شد که در این باره ،10 میلیارد ریال اعتبار به این 

سازمان اختصاص یافته است.

 ۱05 پروژه محرومیت زدایی در استان در دست احداث است

110 واحد مسکوني براي سیل زدگان شهرستان نهبندان ساخته و تحویل متقاضیان شد. به گزارش صدا و سیما، این واحدها در روستاهاي طبسین علیا، سفلي و 
کهنوي شهرستان نهبندان ساخته شد؛ این واحدها در سیل سال 92 خسارت دیده بودند. معاون بازسازي بنیاد مسکن انقالب اسالمي خراسان جنوبي گفت: براي 
ساخت این واحدها حدود 4 میلیارد تومان هزینه شد. یزداني با بیان اینکه این واحدها با زیربناي 60 تا 85 مترمربع در مدت یک تا سه سال ساخته شد، افزود: به 

ازاي هر واحد مسکوني، 20 میلیون تومان تسهیالت 4 درصد با بازپرداخت 15 ساله و ۳ میلیون تومان کمک بالعوض به خسارت دیدگان پرداخت شد.

ساخت 110 مسکن، براي سيل زدگان نهبندان

بینی  پیش  بیرجند  شهرداری  عمرانی  معاون 
به  خدمات  ارائه  محل  از  نهاد  این  که  کرد 
از محل عوارض نوسازی 10 میلیارد  شهروند 
ریال درآمد کسب کند. علی عدل در گفتگو با 
از محل  درآمد شهرداری  تأکید کرد که  ایرنا، 
صدور عوارض نوسازی 75 درصد تحقق پیدا 
از  نوسازی  عوارض  قبض  وی  گفته  به  کند. 

توزیع  سال  پایان  تا  و  صادر  ماه  دی   ابتدای 
امسال  پایان  تا  باید  شهروندان  که  شود  می 

مبلغ مندرج در قبض را پرداخت کنند.
عدل اضافه کرد: شهروندانی که قبض عوارض 
از 10  پرداخت کنند  پایان سال  تا  را  نوسازی 
درصد تخفیف برخوردار خواهند شد در صورت 
جریمه  درصد   9 مشمول  آینده  سال   تأخیر 

دیر کرد پرداخت خواهند شد.
موقع  به  پرداخت  با  کرد:  اضافه  مسئول  این 
عوارض خدمات شهرداری افزایش می یابد و از 
 طرفی هرچه توان مالی این نهاد خدمات رسان

بیشتر باشد، خدمات مطلوب تری به شهروندان 
ارائه می شود.

عدل بیان کرد: شهرداری بیرجند پروژه عمرانی 

شاخصی در دست احداث دارد که نیازمند اعتبار 
کالن است و درآمد شهرداری از محل عوارض 
قبض نوسازی نسبت به پروژه های عمرانی در 

دست احداث بسیار ناچیز است.
وی یادآور شد: درآمد شهرداری از محل عوارض 
عمرانی،  های  پروژه  احداث  صرف  نوسازی 

هزینه جاری و خدمات شهری می شود.

پیش بینی درآمد 10 میلیارد ریالی شهرداری بیرجند از محل نوسازی

فرماندار فردوس گفت: همه ادارات این شهرستان در اخذ 
سند مالکیت امالک اداری خود کوتاهی کرده اند. 

فردوس  اداری  شورای  در  رجبی مقدم  فارس،  گزارش  به 
نفر  هزار   12 از  بیش  حضور  با  انتخابات  کرد:  اظهار 
برای  باید  همه  و  است  شده  رقابتی  بسیار  شرکت کننده 
به  اشاره  با  وی  کنیم.  تالش  پرشور  انتخاباتی  برگزاری 
شورای  مجلس  و  خبرگان  مجلس  انتخابات  دو  برگزاری 
مدیر  هیچ  کرد:  تصریح  افزود:  نزدیک،  آینده  در  اسالمی 
یا کارمندی حق ندارد از امکانات دولتی به نفع کاندیدایی 

استفاده و همچنین له یا علیه کاندیدایی سخن بگوید.

مصلی نماز جمعه فردوس
 بیش از 35 سال است که سند ندارد

رجبی مقدم با اشاره به اینکه همه ادارات دولتی شهرستان 
کوتاهی  خود  اداری  امالک  مالکیت  سند  اخذ  در  فردوس 
کرده اند و این کار باید در گذشته انجام می شد، گفت: به 
عنوان نمونه مصلی نماز جمعه فردوس بیش از ۳5 سال 
است که سند ندارد و در حال حاضر با پیگیری های بسیار زیاد 
و رفت  و آمد به تهران این مشکل در حال رفع و در مرحله 
صدور سند است. فرماندار فردوس به مسئوالن ادارات این 
شهرستان 6 ماه مهلت دارد تا برای اخذ سند مالکیت امالک 
اداری خود اقدام کنند و پس از اتمام این مدت دیگر هیچ 

اداره ای نباید امالک فاقد سندی داشته باشد. 

ادارات باید خرید خود را از اصناف شهرستان انجام 
دهند، در غیر این صورت، با مدیران برخورد خواهد شد

هر  ازای  به  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  رجبی مقدم 
سه خانواده یک واحد تجاری در فردوس وجود دارد، افزود: 
ادارات دولتی باید خرید خود را از اصناف شهرستان انجام 
دهند و از واحدهای تولیدی و صنفی فردوس حمایت کنند 

و در صورت عدم رعایت موضوع، با مدیران متخلف برخورد 
خواهد شد. وی همچنین از مسئوالن فردوس خواست تا 
قبوض آب، برق و گاز ادارات خود را به موقع پرداخت کنند 
پرداخت  با  ارتباط  در  دولت  درآمدهای  از  بخشی  که  چرا 

یارانه نقدی از طریق همین قبوض تأمین می شود.
به  در  آل سعود  رژیم  محکومیت  با  فردوس  فرماندار 

کرد:  تصریح  النمر،  باقر  آیت ا...  شیخ  رساندن  شهادت 
آمریکا  سیاست های  متن  در  هراسی  شیعه  موضوع  امروز 
دنیای  در  اسالم  جهان  و  دارد  قرار  صهیونیستی  رژیم  و 
آتش می سوزد. رجبی مقدم با اشاره به اینکه حمله عده ای 
به سفارت عربستان در تهران همه چیز را برگرداند و جای 
این  با  عده ای  شد:  یادآور  کرد،  را عوض  شاکی  و  مجرم 
کار خود سبب شدند که عربستان با همه اعتراض  هایی که 

کشورهای جهان به سیاست های وی داشتند، مدعی و همه 
اخبار جهان عوض شود.

تشکیل کمیته 20 گانه ستاد دهه فجر در فردوس

 دبیر ستاد دهه فجر شهرستان فردوس نیز از تشکیل کمیته 
20 گانه ستاد خبر داد و تصریح کرد: مدیران ادارات باید 

پروژه های عمرانی، برنامه های فرهنگی و جشن های خود را 
تا سه روز آینده به ستاد دهه فجر اعالم کنند.

حجت االسالم قناعت با اشاره به اینکه جشن های انقالب 
باید با شکوه و پرشور هرچه بیشتر برگزار شود، یادآور شد: 
همکاری  با  فجر  مبارک  دهه  ایام  در  انقالب  قطار  طرح 
کانون فرهنگی روایت اجرا می شود که مسئوالن باید در 

اجرای این طرح همکاری الزم را داشته باشند.
تحوالت  به  هم  فردوس  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
چشمگیر حوزه بهداشت و درمان در این شهرستان اشاره 
از 11  بیش  تحول سالمت  طرح  اجرای  با  گفت:  و  کرد 
میلیارد تومان در حوزه درمان شهرستان شامل ماندگاری 
هتلینگ  فرانشیز،  رایگان،  ویزیت  متخصص،  پزشکان 
بیمارستان و خرید تجهیزات هزینه شده است. میرزایی با 
اشاره به افزایش تعداد پزشکان متخصص در فردوس، افزود: 
بیمار و  افزایش  افزایش پزشک متخصص در شهرستان، 
بستری بیماران را به دنبال دارد که این مسأله نیز مستلزم 
وجود فضای کافی و تجهیزات الزم است.وی، کامل کردن 
مراکز بهداشتی درمانی، اتمام خانه های بهداشت روستایی و 
نیز زیباسازی مراکز بهداشتی را از جمله فعالیت های حوزه 
بهداشت شهرستان عنوان و تصریح کرد: دانشکده بهداشت 
و پیراپزشکی این شهرستان فعالیت خود را از سال 88 با 
چهار رشته آغاز کرده و در حال حاضر پیگیر افزایش تعداد 

رشته ها و اخذ کمیسیون 215 این دانشکده هستیم.

در جلسه شورای اداری فردوس مطرح شد:

کوتاهی همه ادارات در اخذ سند مالکیت امالک اداری

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی از اجرای طرح های کالن فناوری 
در ابعاد ملی و بین المللی در استان خبر داد و گفت: اولین طرح کالن فناوری 

استان تا پایان امسال وارد فاز اجرایی می شود.
رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون  سفر  به  زاده  احمدی  مهر،  گزارش  به 
به خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: این سفر مصوبات زیادی برای استان 
کارگروه  افتتاح  اجرای شده اند. وی،  وارد مرحله  آنها  تاکنون همه  داشت که 
گیاهان دارویی را یکی از مصوبات این سفر عنوان کرد و گفت: این کارگروه 
فردا سه شنبه با حضور رئیس ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری 

رئیس جمهور جناب آقای دکتر عصاره افتتاح می شود.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با بیان اینکه با افتتاح این کارگروه اعتبارات 
نقشه راه در زمینه گیاهان دارویی به استان تخصیص داده می شود، بیان کرد: 
هدف این کارگروه سیاست گذاری است و هر طرحی که در این کارگروه به 
تصویب برسد موردحمایت قرارگرفته و از تسهیالت یا کمک بهره مند می شود.

پرداخت بیش از یک میلیارد تومان تسهیالت 
به طرح های مرتبط با گیاهان دارویی

احمدی زاده به پرداخت بیش از یک میلیارد تومان تسهیالت به طرح های 
مرتبط با گیاهان دارویی از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: 

تنفس یک ساله  دوره  و  پنج ساله  بازپرداخت  با  بهره،  بدون  تسهیالت  این 
با  استان  فرسایش، خشکسالی  آب،  کارگروه  افتتاح  از  است. وی همچنین 
حضور نخبگان و مدیران دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: تشکیل این 
آینده  هفته  چند  ظرف  که  بوده  سفر  مصوبات  از  دیگر  یکی  نیز  کارگروه 

افتتاح می شود.  اجرایی و 
رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی اضافه کرد: با تشکیل این کارگروه نیز 

اعتبارات نقشه راه استراتژیک آب در استان اختصاص خواهد یافت.
احمدی زاده با بیان اینکه همچنین در این سفر اجرای سه طرح کالن فناوری 
فناوری  کالن  های  طرح  این  کرد:  عنوان  است،  شده  مصوب  استان  برای 

برای اولین بار و با ابعاد ملی و بین المللی است که در اقتصاد منطقه و کشور 
تأثیرگذار خواهد بود.

2 طرح کالن فناوری استان منتظر ورود بخش خصوصی است

به گفته وی، زیردریایی تفریحی، کشتی تحقیقاتی و ماهواره ها نمونه های از 
طرح های کالن فناوری بوده که دارای ابعاد ملی و بین المللی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون موضوع یک 
مورد از طرح های کالن فناوری استان به تصویب رسیده است، بیان کرد: این 
طرح با موافقت اولیه معاون تجاری سازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
دکتر شیخ زین الدین در زمینه فرآوری محصوالت استراتژیک استان از جمله 
بازارهای  در  این محصوالت  معرفی  و  برند سازی  عناب،  و  زعفران  زرشک، 

بین المللی است که تا اواخر سال جاری اجرایی می شود.
اجرایی  برای  نیز  استان  فناوری  تعداد دو طرح کالن  داد:  ادامه  زاده  احمدی 
اینکه بخش خصوصی  بیان  با  نیاز به ورود بخش خصوصی دارد. وی  شدن 
تا  پیدا کند، گفت: معمواًل در طرح های کالن، سه  این طرح ها ورود  باید در 
به صورت  نیز  مقدار  همین  و  می شود  انجام  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   15
تسهیالت یا در صورت تملیکی بودن طرح، کمک بالعوض از سوی معاونت 

علمی و فناوری رئیس جمهور تأمین می شود.

اجرای طرح های کالن فناوری در ابعاد ملی و بین المللی در استان
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وزارت کشور: ثبت نام زیاد در انتخابات 
 پیش رو از نظر دولت مشکوک نیست

سخنگوی وزارت كشور با بيان اينکه اقبال زياد برای 
نيست،  مذموم  دولت  نظر  از  انتخابات  در  نام  ثبت 
گفت: ما به اين نتيجه نرسيده ايم كه ثبت نام افراد در 

انتخابات برای افزايش هزينه انتخابات است.
 

 کوتاهی نهادهای انتظامی در حفاظت از 
سفارت عربستان پذیرفتنی نیست

 
احمد توكلی ، نماينده تهران در پاسخ به سوال يکی 
سفارت  به  حمله  حادثه  به  تلگرام  شبکه  كاربران  از 
پذيرفتنی   : گفت  وی  داد.  نشان  واكنش  عربستان 
خواستند  می  امنيتی  و  انتظامی  های  نيروی   است 
 جلوگيری كنند و نتوانستند؟ با تعقيب جدی و بی اغماض 
قضايی ماجرا، برای هميشه بايد به رفتار غيرعقالنی 

و مخالف حکم ولی فقيه پايان داد.
 

 هاشمی را نمی توانند به بهانه کهولت سن 
در انتخابات خبرگان، رد صالحیت کنند

 
منتجب نيا درباره برخی گمانه هاي سياسي و رسانه اي 
همچون  چهره هايي  صالحيت  رد  احتمال  درباره 
هاشمي رفسنجاني بيان كرد: من احتمال رد صالحيت 
آقای هاشمی را بسيار دور و بعيد می دانم. صالحيت 
انتخابات  در  سن  بودن  باال  بهانه  با  هاشمی  آقای 
رياست جمهوری سال 92 رد شد اما حاال در انتخابات 

خبرگان چنين بهانه ای ديگر وجود ندارد. 
 

 مهدی هاشمی حکمش را قبول ندارد 
عليزاده طباطبايی وكيل خانواده هاشمی گفت: مهدی 
هاشمی فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت، حکم 
صادر شده را قبول ندارد و به همين خاطر هم رد مال 

و جريمه نقدی را كه در حکم آمده پرداخت نمی كند.
 

آقاتهرانی: اگر بنا به امربه معروف فیزیکی 
بود خاتمی و هاشمی را تکه پاره می کردیم

 
آقاتهرانی نماينده تهران در مصاحبه ای گفته است :  در 
صحبتی هم كه  درباره آقای هاشمی رفسنجانی كردم 
گفتم اگر بنا بود امربه معروف و نهی ازمنکر فيزيکی بکنيم 
باور كن خاتمی و تو را می زديم تکه پاره می كرديم. وی 
ا...  آيت  از  الريجانی  دلخوری  خصوص  در  همچنين 
مصباح در خصوص به هم زدن مراسم سخنرانی وی در 
قم نيز گفت : فرمودند كه به آقای الريجانی بگو به وا... 
 العلی العظيم من در اين قصه نه خودم از قبل خبر داشتم 

 نه همان موقع می دانستم و بعد خبردار شدم.
 مطهری سرلیست مستقلین و اعتدال گرایان

حشمتيان رئيس جبهه مستقلين و اعتدال گرايان اظهار 
داشت: كماكان سرليست اين جبهه علی مطهری است 
و اصالح طلبان و اصول گرايان معتدل در ليست ما 
جای دارند و اصالح طلبان و اصول گرايان تندرو به 

هيچ وجه در ليست ما جايی ندارند.

اجازه نمی دهیم تنش آفرینی سعودی ها 
 برحل بحران سوریه تاثیر بگذارد

ظريف در رايزنی با نماينده ويژه سازمان ملل در امور 
عربستان  و  ايران  تحوالت  آخرين  تشريح  با  سوريه 
ای  منطقه  تحوالت  صحنه  در  آنچه  داشت:  اظهار 
و  است  عربستان  آفرين  تشنج  رويکرد  بينيم  می 
عربستان سعودی با اقدامات تشديد آميز خود درصدد 
تاثيرگذاری منفی بر بحران سوريه است. وی افزود: 
آفرينی  تنش  رويکردهای  تا  داد  نخواهيم  اجازه  ما 
سعودی، تاثير منفی برای حل بحران سوريه بگذارد.

آغاز تعیین مصادیق در ائتالف اصولگرایان

ائتالف  زاكانی رئيس كميته اجرايی شورای مركزی 
در  مصاديق  تعيين  اينکه  بيان  با  اصولگرايان، 
شورای ائتالف اصولگرايان آغاز شده است، از ايجاد 

زيرمجموعه های ذيل كميته های اين شورا خبر داد.

 پرونده نعمت زاده به دادستانی ارجاع شد
نامه نگاری نماينده تهران  از  رئيس قوه قضائيه پس 
پرونده وزير صنعت، معدن و تجارت را به دادستانی 
تهران ارجاع داد. رسايی طی نامه ای با اعالم اينکه 
»از آنجا كه نعمت زاده طی دو سال گذشته برخالف 
دو  دولتی  مديران  ممنوعيت  قانون  و  اساسی  قانون 
وزارت  و  شركت   چند  در  همزمان  طور  به  شغله ها 
صنعت، معدن و تجارت مسئوليت داشته«، درخواست 

اعمال قانون و انفصال از خدمت نعمت زاده را كرد.

 العبادی: ۲۰۱۶، سال نابودی داعش است
به   2۰16 سال  از  سخنانی  در  عراق  وزير  نخست 
داعش  تکفيری  تروريست های  نابودی  عنوان سال 
درصد   6۰ از  بيش  داشت:  اظهار  العبادی  كرد.  ياد 
حمالت هوايی به مواضع داعش توسط عراق انجام  

و مابقی توسط ائتالف بين المللی صورت می گيرد.

نظر بشار اسد درباره سردار سلیمانی

فرمانده  حضور  به  اشاره  با  سوريه  در  ايران  سفير 
نماينده  عنوان  به  پاسداران  سپاه  قدس  نيروی 
مستشاری ايران در سوريه تصريح كرد: از نظر آقای 
اسد، سردار سليمانی اسطوره نجات است و هم زمان، 

اسطوره رعب و وحشت برای جريان های مقابل.

 دعوت از ایران به نشستی در عربستان
سازمان  دعوت  اعالم  با  عربستان  خارجه  وزير 
برای شركت در نشستی  ايران  از  كنفرانس اسالمی 
كه به درخواست رياض برگزار می شود، عنوان كرد در 
اين نشست قرار است كشورهای اسالمی در خصوص 

رفتار ايران در منطقه موضع گيری نمايند.

ترکیه خواست میانجی گری کند اما  ...

نيويورک تايمز نوشت: در بحران های اخير خاورميانه  
تركيه تالش داشته به عنوان يک ميانجی ايفای نقش 
كند. با اين حال، اين كشور  وارد منازعات شده و ديگر 

نمی توان از آن به عنوان كشوری بی طرف ياد كرد.

رئيس مجلس شورای اسالمی در توضيح 
بيان  رهبری  معظم  مقام  با  خود  ديدار 
به صورت  آقا  با حضرت  ديدارها  داشت: 
ما  از  زياد  زمينه  اين  در  و  است  مرتب 
همه  ما  خود  جز  و  شود  می  نقل  حرف 
درباره ما اظهار نظر می كنند؛ با اين حال 

بحث حضرت آقا دغدغه انقالب است.
زمان  در  ايشان  داد:  ادامه  الريجانی 
اصالح  اصولگرايی  گفتند  اصالحات 
اين  توضيح  در  كه  پذيرند  می  را  طلبانه 
مبناها  پذيرش  يعنی  اصولگرايی  موضوع 
و اصالح طلبی هم امری است كه بايد در 
تمام كارها مد نظر قرار گيرد منتها اكنون 
در  ايم  كرده  تبديل  به صف كشی  را  آن 
حالی كه انقالب نيازمند هر دو تفکر است 
و مشی حضرت آقا نيز همين است و آن 
اينکه متناسب با شرايط اصالحات صورت 
گيرد و گرفتار بحث چپ و راست نشويم.
دغدغه  كرد:  اضافه  همچنين  الريجانی 
و  مبنا  با  حركت  يعنی  داشتن  انقالب 
اصول و نگاه اصالح طلبانه به موقع كه 

مسير ما نيز بر همين اساس است.
خصوص  در  ادامه  در  مقننه  قوه  رئيس 

دولت  با  وی  ائتالف  درباره  كه  اخباری 
منتشر شده است، بيان داشت: اين مورد 
و  دولت  مصلحت  و  است  واقع  خالف 
مجلس نيز در آن نيست چرا كه مجلس 
مستقل  ريل گذاری  وظيفه  علت  به  بايد 

باشد لذا اين اخبار نادرست است.
در  حضورش  خصوص  در  ادامه  در  وی 
ائتالف اصولگرايی توضيح داد: چنانچه به 
آقای موحدی )آيت ا... موحدی كرمانی، 
گفته  مبارز(  روحانيت  جامعه  دبيركل 
كنم  می  حمايت  روحانيت  جريان  از   ام 
اينکه  اما  دانم  می  اصيل  را  آن  و 

باشم  داشته  حضور  جريانی  در  شخصا 
مقننه  قوه  رئيس  نيست كه  به مصلحت 
من  لذا  باشد  داشته  حضور  جريانی  در 
نظراتم را گفته ام چنانچه درست نيست 
رئيس قوه مجريه نيز در سازوكار سياسی 

قرار گيرد. الريجانی ادامه داد: زمانی در 
را مطرح كردند كه  ائتالف 5+6  گذشته 
قوه مجريه و مقننه در آن حضور نيافتند و 

همين كار هم درست بود.
اينکه  بر  تأكيد  با  ادامه  در  الريجانی 
افرادی كه ذهن جامع تری دارند بايد به 
جريانات سياسی وارد شوند، بيان داشت: 

ترجيح  را  خودشان  قطعا  كه  تندرو  افراد 
بايد  جامع  ذهن  با  افرادی  اما  دهند  می 
هم  به  و  بيابند  را  يکديگر  های  تشکل 
كمک كنند كه البته اين امر صرفا نزديک 
 6 ،5 به  بلکه  دهد  نمی  انتخابات جواب 

سال كار نياز دارد تا به ثمر بنشينند. 
اينکه  بر  تأكيد  با  ادامه  در  الريجانی 
شوند  می  مجلس  وارد  كه  افرادی  نگاه 
بايد ملی و كالن باشد،  بيان داشت: بايد 
روش صحيح و ساده سرمايه گذاری تبيين 
شده و بايد برای حل مسائل به كل كشور 
نگاه شود و نگاه صرفا منطقه ای جواب 
نيز  ديگری  دغدغه  همچنين  دهد؛  نمی 
ورود  انتخابات  خروجی  كه  است  موجود 
افراد صاحب ايده به مجلس باشد كه به 

ساير نمايندگان كمک كند. 
در  داشت  انتظار  توان  نمی  افزود:  وی 
نماينده،   نفر   29۰ همه  عام،  مجلس 
ايده پرداز باشند اما حداقل حدود 8۰ نفر 
باشند همچنين  ايده و خالق   بايد دارای 
نمی توان با شعارزدگی وارد انتخابات شد 
بلکه بايد ورزيدگی فکری و بلوغ سياسی 

در افراد وجود داشته باشد. 

پل چوبی روی درياچه ای در پارک ملی كرواسی عکس روز 

رئيس مجلس شورای اسالمی :

 رهبری قائل به اصولگرایی اصالح طلبانه هستند
به صورت مرتب با حضرت آقا دیدار می کنم/ حضور رئیس قوه مقننه در جریان سیاسی به مصلحت نیست

سخنگوی شورای نگهبان : شأن داوطلبان خبرگان را حفظ کنید
سخنگوی شورای نگهبان بر تأثيرناپذيری اين شورا از جو سازی های رسانه ای تأكيد كرد و توصيه هايی را به موافقان و مخالفان كانديداهای 
خبرگان برای حفظ شأن آنها داشت. نجات ا... ابراهيميان در پاسخ به سوالی در مورد جوسازی برخی رسانه ها برای تأييد و ردصالحيت كانديدها 
با بيان اينکه ما فقط به قانون توجه می كنيم و وظيفه مان را بر اساس قانون انجام می دهيم، اظهار كرد: اگر قرار باشد ما تابع روزنامه ها و 
جّو باشيم، از وظايف قانونی مان باز می مانيم. وی در عين حال افزود: در شأن شورای نگهبان هم نيست كه توجهش به فضاسازی های مختلف باشد يا بر اساس آن 
بخواهد عمل كند.سخنگوی شورای نگهبان يادآور شد: اعضای شورای نگهبان افرادی ملتزم به شرع و قانون اساسی هستند و بر اساس شرع، قانون اساسی و قوانين 
عادی اتخاذ تصميم خواهند كرد. ابراهيميان در پاسخ به سوال ديگری در مورد فضای رسانه ای ايجاد شده در روزهای اخير حول محور برخی كانديداها، گفت: اين 
ناشی از جو زدگی است كه متأسفانه از خصلت های ما و رسانه هاست؛ در حالی كه بهتر است شأن كانديداهای خبرگان را حفظ كنيم؛ نه آن نحوی كه آقايان انجام 
دادند. وی يادآور شد: خيلی از شخصيت های شناخته شده نامزد خبرگان اصال اظهارنظری در مورد خبرگان نکردند، اما ما می بينيم كه برخی روزنامه ها گاهی در مورد 

رد يا تأييد آنها بلوايی به پا می كنند كه آنها را در حد يک شخصيت سياسی عادی پايين می آورند؛ در حالی كه آنها از علمای دين و فضال هستند.

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن و نه زبان گفتن   امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما نیکوکاران 
و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده مازاد، کفارات، زکات، نذورات، انجام کلیه 

مراسم و مناسک عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 
آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 - مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(

تلفن: 09157202129- 32317898
شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک ملی: 0109826637002 

  شماره کارت مجازی: 6037991899647808

      مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(

جناب آقای خازنی فر
دهیار محترم روستای شوشود

و شورای محترم بخش مرکزی
تالش و کوشش بی وقفه شما عزیزان بزرگوار در اجرای موفقیت آمیز طرح هادی در روستای 

شوشود کمال تشکر و امتنان را داریم، امید است در پرتو الطاف حضرت حق 
 بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

از طرف بسیجیان و اهالی روستای شوشود


