
قطع یارانه افراد باالی ۱۸ سال
 فاقد کارت ملی 

باالی  افراد  نقدی  یارانه  اعالم کرد:  مهر: وزارت کار 
اطالعیه  در  می شود.  قطع  ملی  کارت  فاقد  سال   ۱۸
وزارت کار آمده است: تمامی هموطنان بیشتر از ۱۸ 
سال سن که دارای شماره ملی بوده اما تاکنون کارت 
ملی خود را دریافت نکرده اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 
برای دریافت  را  اقدامات الزم  ۱۵ بهمن سال جاری 
کارت ملی انجام دهند، در صورت عدم تعیین تکلیف 
وضعیت کارت ملی مربوطه، پرداخت یارانه این افراد از 

بهمن سال جاری متوقف می شود.

 سال آینده آزمون استخدامی نداریم
وزارت  انسانی  منابع  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
آموزش وپرورش اظهار کرد:  آموزش و پرورش برای 
سال تحصیلی آینده آزمون استخدامی برگزار نمی کند. 
نیرویی  هزار  افزود:  ۱4  جهرمی  تسنیم،  گزارش  به 
می شوند،  وارد  پرورش  و  آموزش  به  آینده  سال   که 

فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان هستند. 

 مخالفت با افزایش حق مسکن کارگر 
اسالمی  شوراهای  کانون  دبیرکل  پورموسی  فارس: 
کار در پاسخ به این سؤال که حق مسکن کارگران 
که قرار بود از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان 
آقای  کرد:  اظهار  شد؟  چه  سرانجام  یابد،  افزایش 
درباره  دولت  موافقت هیئت  از عدم  کار  وزیر  ربیعی 

افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن خبر داد. 

 خط فقر یعنی حقوق زیر 2 میلیون 
پژوهش های  مرکز  رئیس  جاللی  کاظم  فارس: 
مجلس شورای اسالمی گفت: خط فقر یعنی حقوق 
زیر 2 میلیون و 300 هزار تومان و با دستمزد فعلی 

امکان گذران زندگی نیست.
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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

شرکت پخش اطلس دنیا ) چی توز( برای تکمیل کادر فروش خود به افراد ذیل نیازمند است:
۱- ویزیتور   حداقل دیپلم ، داشتن یک سال سابقه کار

2- سرپرست فروش   حداقل دیپلم ، داشتن 2 سال سابقه کار 
آدرس: بلوار خلیج فارس- نرسیده به پمپ بنزین شعله - پالک 44

09۱57922964-3222۸002

برنامه عصر کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی
 بیمارستان ولی عصر )عج(

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهدرمانگاه

دکتر یعقوبیفوق تخصص چشم
دکتر خادمی

دکتر یعقوبیدکتر خادمی
دکتر خادمی

دکتر خادمیدکتر خادمی

فوق تخصص قلب 
اطفال

دکتر صالحیدکتر صالحیدکتر صالحیدکتر صالحیدکتر صالحی

دکتر پرتویدکترحنفیدکتر پرتویدکترحنفیدکتر پرتویمتخصص قلب

فوق تخصص 
جراح قلب

دکتر آموزشیدکتر آموزشی

فوق تخصص 
نفرولوژی اطفال

دکتر بلندیدکتر فشارکی نیادکتر بلندیدکتر فشارکی نیادکتر بلندی

متخصص گوش و 
حلق و بینی

دکتر سجادی
دکتر اصغری

دکتر سجادیدکتر سجادی
دکتر اصغری

دکتر سجادیدکتر سجادی
دکتر اصغری

دکتر صابر متخصص اطفال
محمدزاده رضایی

دکتر صابر 
محمدزاده رضایی

دکتر صابر 
محمدزاده رضایی

دکتر صابر 
محمدزاده رضایی

دکتر رئیسیمتخصص داخلی
دکتر صارمی

دکتر قاسم زاده
دکتر صباغان

دکتر رئیسی
دکتر صارمی

دکتر قاسم زاده
دکتر صباغان

دکتر رئیسی
دکتر صارمی

دکتر خسرویدکتر زنگوییدکتر بابائیاندکتر خسرویدکتر امام پورمتخصص بیهوشی

دکتر وکیلیمتخصص پوست
دکتر بهداد

دکتر بهداددکتر بهداددکتر بهداددکتر بهداد

دکتر سوار رخشمتخصص زنان
دکتر قلندرپور

دکتر سوار رخش
دکتر قلندرپور

دکتر سوار رخش
دکتر قلندرپور

دکتر سوار رخش
دکتر قلندرپور

دکتر
 سوار رخش

دکتر قلندرپور

دکتر موسوی دکتر موسوی نیامتخصص اعصاب
میرزایی

دکتر موسوی دکتر موسوی نیا
میرزایی

نوبت دهی از طریق اینترنت )سایت nobat.bums.ac.ir( و حضوری ساعت ۱5 انجام می گیرد 
پزشکان بیهوشی متغیر می باشد

بخاری ژاپنی گازی و نفتی  
آدرس: نبش سجاد ۱3

فروش ویژه انواع 

با ضمانت و تعمیرات تخصصی

 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 94-888
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 تاریخ: ۱394/۱0/20    شماره: 67/۱766
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: اصالح، بازسازی، تعمیرات، خدمات بهره برداری و نگهداری تأسیسات آبرسانی روستاهای

شهرستان بیرجند را با مشخصات و اطالعات ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

 مبلغ برآورد شهرستان شماره مناقصهردیف
 )ریال(

 نوع تضمین و مبلغرشته و حداقل رتبه پیمانکار
)ریال(

مدت اجرا )ماه(

 آب یا تأسیسات و تجهیزات5،703،782،580بیرجند194-888
پایه 5

 ضمانت نامه
 معتبر به مبلغ

300،000،000

12

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1394/10/22 تا پایان وقت اداری 1394/10/28 
محل دریافت اسناد مناقصه: از سایت شرکت به آدرس www.Abfar-kj.ir و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

  http://iets.mporg.ir 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 1394/11/10 می باشد 

حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها 3 مورد می باشد
زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: 1394/11/12 ساعت 9 صبح - در محل سالن جلسات شرکت 

 این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت آب و فاضالب
 روستایی خراسان جنوبی و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس های فوق مراجعه و یا با شماره 8-32214752-056 اداره امور

حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 مادر عزیزمان شادروان 

عصمت فرخی 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه 94/۱0/22 

 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 

هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: فرخی ، پرونده

والباقی
ه

جناب آقای مهندس علی نادعلی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان 
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی



بازسازی بانک مرکزی کلید خورد 

بانک  بازسازی  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
تدوین ۵۴ طرح  راه جدید و  نقشه  قالب  مرکزی در 
آغاز شد. به گزارش مهر، ولی ا... سیف با اعالم اینکه 
بازسازي  گفت:  خورد،  کلید  مرکزي  بانک  بازسازي 
و  ها  بانک  روابط  در  ناظر  عنوان  به  مرکزي  بانک 
بانک مرکزي ۱۴۰۰ آغاز شده است.  در قالب طرح 
وي افزود: براساس نقشه راه بانک مرکزي ۵۴ طرح 
به  مربوط  آنها  از  نیمي  از  بیش  که  شده  تعریف 
بازسازي نهادي بانک مرکزي و ارتباط آن با بازارهاي 
پولي و مالي است. وی افزود: مهم ترین چالش نظام 
بانکي نگرش ها در وضع مقررات و سیاست گذاري 
است به همین خاطر معتقدیم نقشه راه بانک مرکزي 
مي تواند الگویي مناسب براي بانک ها باشد که اگر 
این کار را شروع نکرده اند بهتر است هرچه سریعتر 

شروع کنند.

طرح اوقات فراغت زنان تا هفته آینده 
نهایی می شود 

دختران  ورزش  امور  در  جمهور  رئیس  معاون  مشاور 
از  یکی  دختران  فراغت  اوقات  اینکه  بیان  با  زنان  و 
اولویت های ماست، گفت: در حال آماده کردن طرحی 
در کارگروه ورزش و اوقات فراغت معاونت امور زنان 
و خانواده در زمینه اوقات فراغت دختران هستیم که 
در  طاهریان  می شود.  نهایی  آینده  هفته  تا  حداکثر 
گفتگو با ایسنا، افزود: حدود ۵۰ روز روی طرح اوقات 
را پس  آن  است  قرار  و  کار کرده ایم  فراغت دختران 
از آماده سازی به معاونت امور زنان ارسال کنیم. وی 
با اشاره به ورزش دختران و زنان روستایی و عشایر 
گفت: فدراسیون ورزشی روستایی و عشایری و مدارس 
و  روستایی  ورزش  به  که  هستند  نهادهایی  جمله  از 
عشایری می پردازند. ما نیز در کارگروه ورزش و اوقات 

فراغت زنان و دختران به این موضوع می پردازیم. 

حذف تبصره های ضد اشتغال از برنامه ششم 
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف تبصره های 
گزارش  به  داد.  خبر  توسعه  ششم  برنامه   2۴ و   33
ایسنا، ربیعی از برداشته شدن تبصره های ضد اشتغال 
در برنامه ششم خبر داد تا به دغدغه کارگران در این 
خصوص پایان دهد. وی تصریح کرد: با حمایت رئیس 
جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره 
های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این 
خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن 
بخشهای نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم 

و دیگر از الیحه برنامه ششم حذف شده اند. 

  طیب نیا میزان بدهی دولت را اعالم کرد

طبق  که  کرد  اعالم  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
هزار   3۸۰ دولت  بدهی های  میزان  اولیه  برآوردهای 
طیب نیا  علی  ایسنا،  گزارش  به  است.  تومان  میلیارد 
افزود: در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد 
این  از  اولیه حدود 3۸۰ هزار میلیارد تومان است که 
رقم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش 
از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت های 
دولتی است. وی اشاره ای هم به مجموع بدهی های 
دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی که بیش از ۱۰۰ 
بدهی  اگر  گفت:  و  داشت  است،  تومان  میلیارد  هزار 
شرکت های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه 
کنیم به حدود 2۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. 

2 میلیون فرصت شغلی 
با قاچاق از بین می رود

گفت:  کشور  حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
قاچاق پدیده ای است که ساالنه دو میلیون فرصت 
ایرنا،  به گزارش  برد.  بین می  از  در کشور  را  شغلی 
معضل  را  کشور  در  کاال  قاچاق  جمشیدی،  علیرضا 
های  محموله  درصد   ۹۸ افزود:  و  دانست   بزرگی 
قاچاق کشف نمی شوند و از دو درصد محموله های 
با  کوچک  های  پرونده  درصد   ۹۷ نیز  شده  کشف 
ارزش ریالی کمتر از یکصد میلیون تومان است و این 
به این معناست که فقط سه درصد از محموله های 
قاچاق کشف شده، پرونده های بزرگ و کالن است.

 برنامه ویژه وزارت بهداشت
 برای کلینیک های دولتی دندانپزشکی 

را  مردم  از  درصد  بهداشت،۴۰  وزارت  درمان  معاون 
دندانپزشکی  خدمات  به  مناسب  دسترسی  از  محروم 
دانست و بر لزوم سرمایه گذاری و تنظیم بازار در این 
حوزه تاکید کرد. آقاجانی در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین 
راه اندازی کلینیک های  برای  اقدامات وزارت بهداشت 
ویژه دندانپزشکی گفت: در حال حاضر معاونت بهداشت 
در تالش است تا شیفت بعدازظهر درمانگاه های شهری 
و روستایی را برای خدمات دندانپزشکی فعال کند. به 
طورهمزمان، معاونت درمان نیز برای کلینیک های ویژه 
در سطح شهرها برنامه ای با نام کلینیک های تخصصی 

دندانپزشکی در دست اجرا دارد. 

محمدرضا نعمت زاده: تولید خودرو 
به سه میلیون در سال می رسد

برنامه  پایه  بر  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
جمهوری  در  خودرو  تولید  شده،  انجام  های  ریزی 
اسالمی ایران تا یک دهه آینده به سه میلیون دستگاه 
وزارت  امسال  ماه  دی  دوازدهم  رسد.  می  سال  در 
ماهه   ۹ در  کرد  گزارش  تجارت  و  معدن  صنعت، 
)سواری،  خودرو  دستگاه  هزار   ۶۸2 از  بیش  امسال 

وانت، کامیون، اتوبوس و مینی بوس( تولید شد.

 دالیل افزایش ناگهانی قیمت سکه 

در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت حدود 2۰ هزار تومانی قیمت سکه در 
بازار هستیم که به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر 
این افزایش قیمت در بازار، کامال واقعی بوده و کاذب 
نیست.به گزارش  ایسنا، کشتی آرای درباره باال رفتن 
افزایش  داد:  توضیح  اخیر  روزهای  در  سکه  قیمت 
دالیل  ترین  مهم  از  ارز  نرخ  و  طال  جهانی  قیمت 
افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر بود. وی تاکید کرد: افزایش قیمت سکه 
در بازار حبابی نبوده و واقعی است.وی با بیان اینکه برخالف پیش بینی ها 
قیمت جهانی طال افزایش یافت، گفت: با بررسی هایی که انجام دادیم به 
این نتیجه رسیدیم که قیمت ها غیرواقعی نیست و مشکل خاصی در بازار 
وجود ندارد. وی افزود: تا زمانی که قیمت جهانی طال باال باشد و از طرفی با 

افزایش قیمت ارز مواجه باشیم، باال رفتن قیمت سکه طبیعی است.

  هر کسی باید هزینه خدمات بانکی را پرداخت کند 
 

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه بانک ها در رقابت با یکدیگر کارمزد 
خدمات الکترونیک را حذف کرده اند تاکید کرد که 
باید هر کسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه 
آن را پرداخت کند. به گزارش ایسنا، ولی ا... سیف با 
بیان این که در دنیا بانک ها هزینه های خود را از خرید 
خدماتی که ارائه می کنند به دست آورده و کمتر بر 
واسطه گری مالی تمرکز دارند، افزود: این در حالی است که در نظام بانکی ما 
بانک ها هزینه های خود را از واسطه گری مالی تامین کرده و از دریافت هزینه 
خدمات قابل ارائه خود دوری می کنند.وی گفت: برنامه ای برای ساختار نظام 
بانکی مدنظر است که رویکرد تغییر کرده و این شرایط اصالح خواهد شد، 
به طوری که باید هزینه بانک ها از محل ارائه  خدمات تامین شده و هرکسی 

که از خدمات بانکی استفاده می کند باید هزینه های آن را بپردازد. 

جزئیات طرح آموزش سواد از طریق تلفن همراه

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: تولید نرم افراز برای آموزش سواد 
از طریق تلفن همراه در مراحل نهایی است. علی 
باقرزاده در گفتگو با مهر، درباره طرح سوادآموزی 
از طریق تبلت و تلفن همراه گفت: آموزش از این 
طریق پروژه تحقیقاتی است و به لحاظ حقوقی و 
افزود:  وی  است.  گرفته  انجام  الزم  اقدامات  فنی 
یک نرم افزار برای آموزش از طریق تلفن همراه طراحی شده که مراحل 
تکمیلی را طی می کند. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی بیان کرد: پس 
از تولید این نرم افزار به صورت آزمایشی تعداد ۱۰۰ نفر تحت پوشش طرح 
آموزش الکترونیکی قرار می گیرند. وی تصریح کرد: اگر اثربخشی طرح 
آزمایشی آموزش الکترونیکی مثبت باشد و هزینه و زمان کمتری نسبت به 

آموزش حضوری ببرد در مقیاس بزرگتر انجام خواهد گرفت. 
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معاون وزیر کار با تشریح دستورالعمل کارت خرید اعتباری 
با  بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: متقاضیان می توانند 
ارسال کد ملی خود به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴22 درخواست 
خود را برای دریافت کارت اعالم نمایند. به گزارش مهر، 
دریافت  بوده  این  بر  تالش  طرح  این  در  افزود:  میدری 
کنندگان این کارت بدون ارائه تضامین بانکی از این کارت 
فروشگاه  خصوص  در  وی  شوند.  مند  بهره  مالی  ابزار  و 
کشور،  سراسر  تعاونی های  شد:  یادآور  طرح  پذیرنده  های 
امکان،  اتکا، شهروند، سپه،  رفاه،  زنجیره ای  فروشگاه های 
اسکات و فرهنگیان که در صورت ازدیاد تقاضا به تعداد این 
فروشگاه ها افزوده می شود. وی به جامعه هدف این طرح 
اشاره و بیان کرد: کلیه اقشاری که بتوان از درآمدهای ماهانه 
آنان با روش های بسیار ساده اقساط ماهانه را کسر نمود به 
تدریج مشمول این طرح می شود. در این طرح در مرحله 

دوم  مرحله  در  اجتماعی،  تامین  بازنشستگان سازمان  اول 
بازنشستگان کشوری و در صورت تمایل سایر وزارتخانه و 
کارکنان دولت مشمول این طرح خواهند بود،. میدری درباره 
تامین  بازنشستگان  کرد:  نشان  خاطر  کارت  فرایند صدور 
اجتماعی که بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند می 
توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴22 
وی  نمایند.  اعالم  کارت  دریافت  برای  را  خود  درخواست 
می  انتظار  گفت:  کارت  کارا  تحویل  نحوه  و  زمان  درباره 
رود حداکثر پس از مدت ۱۵ روز کارت برای هر فرد صادر 
شود. پس از چاپ کارت به شماره تلفن همراه که متقاضی 
درخواست خود را اعالم کرده پیامکی ارسال و زمان و شعبه 
دریافت کننده )بانک  رفاه( به متقاضی اعالم می شود. در 
پاکت حاوی کارت در برگه ای جداگانه رمز کارت وجود دارد 

که با اولین خرید کارت فعال می شود. 

سقف  کاهش  خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  دبیر 
میلیون  به شش  کاال  خرید  اعتباری  کارت های 
و گفت:  دانست  این طرح  منفی  نکته  را  تومان 
است،  شده  آغاز  طرح  این  اینکه  حال  عین  در 
امر مثبتی به شمار می رود. حبیب ا... انصاری در 

اجرای  توان  نمی  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفتگو 
را  شده  اعمال  تغییرات  با  اعتباری  کارت  طرح 
مثبت یا منفی مطلق ارزیابی کرد، اظهار کرد: به 
هر حال از زمانی که بحث کارت اعتباری خرید 
کاال مطرح شد، تغییراتی در آن اتفاق افتاد و پس 

از مدتی کاالهای خارجی را اضافه کردند که با 
اعتراض شدید تولیدکنندگان همراه بود و از طرح 
خارج شد. وی افزود: به طور کلی اینکه ناگهان 
چهار  کارت ها  اعتبار  سقف  که  می کنند  اعالم 
میلیون تومان کم شده است یک نکته منفی در 

این طرح است، چراکه مردم فکر می کردند که 
رقم این تسهیالت ۱۰ میلیون تومان است و روی 
آن حساب کرده بودند. به گفته وی به هر حال 
این  که  گرفته شده  تصمیم  مدتی  از  بعد  اینکه 

طرح اجرایی شود، نکته مثبتی به شمار می رود. 

 دستورالعمل کارت خرید وزارت کار/ جزئیات روش ثبت نام متقاضیان

  مثبت و منفی های کارت اعتباری خرید کاال 

مدیر کل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش از آغاز گزینش پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
از امروز 22 دی ماه خبر داد. شاپور محمدزاده در گفتگو با فارس، افزود: در تالش هستیم تا مطابق قولی که از قبل داده بودیم، 
ظرف مدت 2۰ روز، کار گزینش تمامی این افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را به پایان برسانیم.

 آغاز گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش از امروز

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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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.

تاسیس شرکت ماهان گستر خاوران امید »سهامی خاص« در تاریخ 94/10/20 به شماره ثبت 5237 
و شناسه ملی 14005526425 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد

موضوع شرکت: خرید و فروش، واردات و صادرات، توزیع و پخش و تولید و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات 
و مناقصات نهادها و طرح های پیمانی )صنعتی و کشاورزی( )پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی از مراجع ذیصالح ضمنا 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
شرکت: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان حافظ 11 ساختمان پارسا واحد 2 کدپستی : 9715943975 سرمایه 
شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 686 مورخ 94/10/8 نزد بانک سپه شعبه مدرس بیرجند پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای حمید ایوبی به شماره 
ملی 0859973360 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ریحانه ساالر صادقی به شماره ملی 0850077461 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای جواد سمائی فر به شماره ملی 0859977641 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای 
 حمید ایوبی )مدیرعامل( و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :

 آقای ایمان آقائی به شماره ملی 0640183581 به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی نوکی به شماره ملی 0651924499 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

در پرونده کالسه 940037 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف خوسف آقای محمدرضا حسنی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 19/115/789 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا مهر ماه 94 و مبلغ 124/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له آقای محمد کفشی و پرداخت مبلغ 955/789 ریال 
بابت نیم عشر دولتی که محکوم علیه جهت تادیه بدهی خود اقدام به معرفی یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع از اراضی روستای 
معصوم آباد خوسف که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری زمین مورد نظر با کاربری زراعی و با بافت رسی و شنی با عمق مناسب 
کشاورزی ، بدون راه مشخص و بدون آب می باشد معرفی نموده و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که 
این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 94/11/4 از ساعت 9 الی 9/30 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 
مبلغ بیست و چهار میلیون )24/000/000 ( ریال فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده 
از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به 
حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم  صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال 
نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار 
مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی 

اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

چون در پرونده اجرایی 940817 دستور فروش صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند مبنی بر فروش اموال مرحوم 
غالمرضا کدخدا که شامل 1- پالک ثبتی شماره 123 فرعی از 4157 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه کارشناس 

ملک واقع در بین جمهوری 7 و 9 پالک 474 می باشد و متراژ عرصه 215/57 مترمربع و اعیان شامل همکف 171 مترمربع و طبقه 
اول 147 مترمربع و با کاربری مسکونی و در نبش معبر اصلی کاربری تجاری دارد و ارزش ششدانگ آن به مبلغ 7/340/690/000 ریال 
کارشناسی گردیده است 2- باقیمانده پالک ثبتی 1402 اصلی و غیره واقع در میدان آزادی ، نبش خیابان شهید برگی با عرصه موجود 
322/5 مترمربع و با کاربری کارگاهی و تجاری که از سمت شرق به عمق 18 متر و 17/5 متر و به مساحت جمعا 269/5 مترمربع در 
مسیر تعریض طبق طرح تفصیلی بیرجند می باشد و باقیمانده عرصه 53 مترمربع در طرح کاربری تجاری می باشد و تجاری وضع 
موجود با کاربری فعلی 126 مترمربع یک واحد مغازه می باشد که ارزش ششدانگ آن با توجه به تعریض به مبلغ 12/600/000/000 
ریال کارشناسی شده است 3- پالک ثبتی شماره 226 فرعی از 4157 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه کارشناس ملک واقع 
در بین خیابان جمهوری 11 و 13 پالک 422 که به متراژ عرصه 54/62 مترمربع و اعیان همکف 54/62 مترمربع و با کاربری تجاری می 
باشد و در مسیر تعریض نمی باشد و ارزش ششدانگ آن به مبلغ 4/583/440/000 ریال ارزیابی گردیده است و جمعا ارزش سه پالک 
به مبلغ 24/524/130/000 ریال می باشد که از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ 94/11/5 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی

مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور دوشنبه 94/11/19 ساعت 5 بعدازظهر به آدرس 
بیرجند ، خیابان فردوسی، مجتمع پارس تشکیل می گردد. از کلیه کارفرمایان )اشخاص حقیقی 
و حقوقی( شاغل در صنف مربوط که درخواست عضویت تکمیل نموده اند، دعوت می شود در 

جلسه شرکت نمایند.
 همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند، دعوت 
 می گردد تقاضای کتبی خود  را به انضمام کپی شناسنامه ، کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 حداکثر 
 تا  تاریخ 94/11/12 به آدرس بیرجند-  نبش مدرس 43 طبقه فوقانی بیمه نوین ارسال نمایند.

دستور جلسه:
طرح و تصویب اساسنامه انجمن

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرسان انجمن به مدت 
یک سال

هیئت موسس

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09904712042

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار

حمل  اثاثیه  منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 علی آبادی ضمنا کارگر تنها نيز داريم

کرکره برقی -  جک پارکینگی 

نبش مدرس 69    09153616358

چک دو ماهه

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.
am

lak
as
em

an
.co

m



با سالم. خواستم از راهنمایی و رانندگی به دلیل 
 سه زمانه کردن چراغ در برخی از چهارراه های

شلوغ تشکر کنم.
915...393

فکری  دارم  تقاضا  شهرداری  مسئوالن  از  با سالم 
پایین  معصومیه  در  واقع  البرز  خیابان  برای 

بردارند واقعًا آسفالتش افتضاحه. با تشکر.
915...934
سالم، چرا بانک ها برای دیرکرد اقساط وام آبروی 
مردم را پیش ضامن ها می برند و تهدید به مناقصه 
در  سود  گرفتن  آیا  کنند؟  می  گیرنده  وام  ملک 

بازپرداخت اجحاف به وام گیرنده نیست؟
915...891
اداره  ساختمان  و  مسکن  مدیر  بدونم  خواستم  می 
کل راه و شهرسازی روی چه حسابی میگن پرونده 
مسکن مهر خراسان جنوبی تا شهریور ماه سال آینده 
بسته میشه، نکنه تا به حال سری به مهرشهر 
فضای  هیچ  هنوز  مردم  برای  ببینن  نزدن 
ورزشی، درمانی، فضای سبز مناسب در شأن 
آموزشی  فضای  خودشون  گفته  به  و  مردم 
جوابگوی دانش آموزان فراهم نکردن، پس چه 
کسی باید امکانات رفاهی این منطقه را فراهم آورد.
935...804
وسوسه  هم  رو  اجتماعی  تأمین  کنم  فکر  سالم.  با 
برداشته. آخه هی دارن حقوق بازنشسته ها و مستمری 
بگیرها رو عقب میندازه. با خودش گفته  دولت یک 
ندیم  رو  حقوقشون  برج  یک  هم  ما  نداد  یارانه  برج 
کسی که چیزی نمیگه. همه به فکر خودشون 

هستن، کسی به فکر مردم نیست.
915...982
هفته پیش از روستا آمدم رفتم خیابان طالقانی خدمت 
دکتر متخصص زنان خانم ... ویزیت 22هزار  تومانی 
جواب  بعد  آزمایش نوشت روز  دریافت کرد و یک 
آزمایش را بردم باز دوباره از من 22هزار پول 
گرفتند آخه هیچ کس نیست که نظارت کند؟ 

این واقعًا پول زوری است که از مردم می گیرند.
915...151

مسئوالن آب و فاضالب روستایی، یک فکری به 
حال آب روستای دهنو بردارید هم شوره هر چند 
ببینی  خیر  خدا  میشه  آلود  گل  آب  که  است  روزی 

چشم به راهیم تا خودت بیای ببینی ...
915...198
سالم می خواستم به مسئول محترمی که فرموده تا 
سال دیگه پروژه مسکن مهر تمام میشه بگویم که 
لطفاً وعده سرخرمن ندهید سال 89 ثبت نام کردم و تا 
حاال 20میلیون پول دادم و امیدوارم که برای بچه ام به 
درد بخوره چون االن هنوز اسکلت بندی زمین انجام 

نشده اگه خواستید با مدرک حرفم روثابت می کنم
915...119

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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چشم نرگس استان به بازارهای فرا منطقه ای
غفلت از قابلیت های گوناگون محصولی ارزشمند در خراسان جنوبی

* رحیم زاده- نرگس که در متون کهن از آن به عنوان  
نارسیوس یا نارسیس نام برده شده گلی است که بر خالف 
بیشتر گل ها نه در بهار و تابستان بلکه در چله زمستان  
در  پراکنده  زارهای  نرگس  روزها  این  شود.  می  شکوفا 
و  است  نشسته  گل  به  خوسف  شهرستان  کنار  و  گوشه 
شهر  این  های  باغ  کوچه  در  را  نرگس  انگیز  دل  عطر 
کوچک و زیبای خراسان جنوبی می توان استشمام کرد.

به جز  خوسف، نرگس در  طبس و برخی شهرهای دیگر  
با وجودی که گل های  اما،  برداشت می شود  نیز  استان 
نرگس خراسان جنوبی از لحاظ کیفیت از رتبه باالیی در 
اقتصادی  و  ارزآوری  در  چندانی  نقش  برخوردارند  کشور 

استان نداشته و مورد غفلت واقع شده اند. 

پنجمین محصول صادراتی استان با وجود 
ظرفیت های بسیار نتوانسته جایگاه خود 

را در کشور پیدا کند

یکی از تولیدکنندگان گل نرگس می گوید: با توجه به 
اینکه گل نرگس جزو گل های کم آب بر و مطابق با 
پنجمین  عنوان  به  و  است  استان  هوایی  و  آب  شرایط 
متأسفانه   باشد،  می  مطرح  استان  صادراتی  محصول 
نداشته  آن  به  خور  در  و  جدی  نگاه  استانی   مدیران 
و برنامه خاصی در جهت استفاده بهینه از این منبع اجرا 
نشده است.  محمدی معتقد است: این محصول راهبردی 
می تواند در زمینه شکوفایی اقتصاد استان مؤثر باشد که 
در نبود فرآوری و بازاریابی و معرفی کافی نتوانسته است 

جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند.

عمده مشکالت گل کاران بعد از به عمل 
آمدن و رشد گل ها آغاز می شود

را  کاران  نرگس  مشکالت  و  مسایل  مهمترین  وی 
و می گوید: دانسته  و مطمئن  مناسب  بازار فروش   نبود 

به عمل  از  بعد  کاران  و گل  عمده مشکالت کشاورزان 
آمدن و رشد گل ها آغاز می شود به گونه ای که  فروش 
محصول مهمترین دغدغه کشاورزان این منطقه بوده و 
اکثر کشاورزان در بازاریابی و فروش گل های نرگس به 
صورت سنتی عمل می نمایند.  به اعتقاد وی افزایش و 
یکپارچه سازی سطح زیر کشت و راه اندازی پایانه خرید 
گل در مراکز تولید در این خصوص مفید بوده و مانع از 

ضرر و زیان کشاورزان می شود.

نبود بازار فروش مطمئن پای دالالن
را به این عرصه باز کرده است 

محمدی ادامه می دهد: در نبود بازار مطمئن برای فروش 

محصول گل تولیدی، فضا برای ورود و کار دالالن باز 
شده به گونه ای که  با ورود واسطه ها به این عرصه و 
خرید گل ها از کشاورز با قیمت پایین و فروش و ارسال 

آن به سایر استان ها سود اصلی به جیب آنها می رود.

راه اندازی تعاونی تولید کنندگان گل نرگس 
گامی مؤثر در حل مشکالت تولید کنندگان 

دسترنج  تمام  است:  معتقد  نرگس  گل  تولیدکننده  دیگر 
کشاورزان به صورت سنتی به فروش می رسد که البته این 
کار صرفه اقتصادی ندارد. قاسمی ادامه می دهد: به دلیل  
نبود  تعاونی در جهت حمایت از تولید کنندگان گل نرگس، 
هم بازاریابی و هم فروش توسط کشاورز انجام می شود و 
اغلب تولید کنندگان محصول خود را برای فروش به گل 
فروشی ها برده و یا به صورت دستی در شهر می فروشند 
که این خود موجب ایجاد رقابت ناسالم در فروش می گردد. 
وی با اشاره به اینکه تشکیل این تعاونی ها نیازمند حمایت 
نشان  خاطر  است،  کشاورزی  جهاد  و  بازرگانی  سازمان 
می کند: با تشکیل تعاونی ها  بخش بزرگی ازمشکالت 
به  نرگس  گل  صادرات  امکان  و  شده  حل   کشاورزان 

استان های مجاور و حتی سایر کشورها مهیا می شود. 

حمایت از نرگس کاران، در حداقل است 

این کشاورز با گالیه از حمایت حداقلی مسئوالن از نرگس 
کاران  می گوید: متأسفانه با وجود ذخایر ارزشمند طبیعی 
در استان این منابع از چشم مدیران پنهان مانده و تنها 
به فکر سرمایه ها و سرمایه گذاری صنعتی هستند این 
در حالی است که اگر با شناخت از قابلیت های استان بر 
قابلیت ها و استفاده بهینه از آن تمرکز نمایند محرومیت 

از منطقه رخت بر می بندد.

حمل و نقل دیگر چالش های نرگس کاران 

وی مشکل حمل و نقل گل را از دیگر  چالش های فرا 
و  کشاورزان  اغلب  گوید:  می  و  دانسته  کشاورزان  روی 
با مشکل  گل کاران در حمل و جابجایی محصول خود 
باره   این  در  مناسب  ابزار  و  شرایط  نبود  با  مواجهند، 
بسیاری از گل ها در هنگام حمل و نقل عالوه بر کاهش 

کیفیت، آسیب دیده و پژمرده می شوند.

نبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصول 
از دیگر مشکالت نرگس کاران 

انواع  تهیه  این گل ها در  ترین مصارف  بدیهی  از  یکی 
عطرها و اسانس ها و ادکلن ها است که متأسفانه در این 

خصوص هیچ کارخانه و یا خوشه ای ایجاد نشده و تمام 
سودآوری محصول در فروش گل های نر گس در خیابان 

ها و به صورت شاخه ای خالصه شده است. 
دهجو از  دیگر تولید کنندگان گل نرگس با این توضیح 
ادامه می دهد: ایجاد صنایع تبدیلی و خوشه های صنعتی  

و  است  خدادادی  ظرفیت  این  ماندن  ناشناخته  عوامل  از 
تأسیس صنایع جانبی وابسته به گل، از جمله گالب گیری، 
تهیه اسانس و رایحه از ملزومات گسترش این صنعت است.

خواص پزشکی و فرآورده های دارویی 
گل نرگس و ایجاد جاذبه های گردشگری

از پتانسیل های محصول است

درمان  در  نرگس  گل  دارویی  خواص  به  اشاره  با  وی 

و  آبسه  درمان  و  معده  کرم  رفع  کوری،  شب  آلزایمر، 
از  مسئوالن  که  صورتی  در  گوید:  می  صورت  جوش 
سر دلسوزی  و با نگاهی دراز مدت به سرمایه گذاری 
در فرآوری این محصول بنگرند نرگس زارهای استان 
قابلیت های بسیاری در چرخه اقتصادی خواهند داشت 

آن طور که این کشاورز خوسفی می گوید: ضماد پیاز 
مزمن  دردهای  درمان  در  سرکه  با  ترکیب  در  نیز  گل 
مصرف  و  بوده  مفید  نقرس  و  اعصاب  و  مفاصل 
و  موها  رشد  در  توجهی  قابل  نقش  نیز  آن  جوشانده 
تولید  است:  معتقد  دهجو  دارد.  آسم  بیماری  درمان 
فرآورده های دارویی گل نرگس با ایجاد اشتغال پایدار 
اقتصادی وگسترش طب سنتی  راستا در رونق  این  در 

بود. مؤثر خواهد 
وی با اشاره به ثبت نرگس زار خوسف، در اردیبهشت ماه 

امسال در فهرست میراث طبیعی ملی می گوید: این در 
حالی است که  در حال حاضر حتی اکثر شهروندان و هم 
استانی ها از وجود نرگس زارهای مختلف در شهرستان 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  و  ندارند  آگاهی  استان  های 
های  جاذبه  عنوان  به  زارها  نرگس  معرفی  برای  باید 

گردشگری فعالیت کند.

پیش بینی برداشت ۱۳ میلیون 
شاخه گل نرگس در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز از پیش 
بینی برداشت 13 میلیون شاخه گل نرگس به ارزش39 
میلیارد ریال در استان خبر داده و می گوید:  32 هکتار از 
اراضی استان زیر کشت گل نرگس است. ولی پور مطلق 
به  متعلق  را  جنوبی  خراسان  زارهای  نرگس  کهن ترین 
شهرستان خوسف دانسته و می گوید: سازگاری با وضع 
اقلیمی، مقاومت به کم آبی با توجه به خشکسالی های 
بودن  اقتصادی  باز،  فضای  در  پرورش  برمنطقه،  حاکم 
دیگر  آبی  نیاز  که  زمانی  در  آبیاری  به  نیاز  و  گل  این 
کاشت  مزایای  از جمله  است  منطقه حداقل  محصوالت 

گل نرگس در خراسان جنوبی است.
وی  بیشترین سطح زیر کشت گل نرگس را 23 هکتار 
متعلق به شهرستان خوسف دانسته و ادامه می دهد: تعداد 
بهره برداران گل نرگس در خراسان جنوبی 240 خانوار 
است. وی با اشاره به اینکه گل نرگس تولیدی استان به 
استان های خراسان رضوی، یزد، تهران، اصفهان، البرز و 
از نظر کیفیت و  ارسال می شود و  بلوچستان  سیستان و 
عطر رتبه نخست را با توجه به شرایط آب و هوایی دارد، 
خاطر نشان می کند:  سال گذشته نیز از 31 هکتار  سطح 
زیر کشت گل نرگس 11 میلیون و 650 هزار شاخه گل 

برداشت شده است. 
 ولی پور مطلق درباره تشکیل تعاونی گل نرگس می گوید:
و  بوده  تولیدکنندگان  درخواست  گرو  در  تعاونی  تشکیل 
در صورتی که تولیدکنندگان گل نرگس متقاضی تشکیل 
تعاونی باشند، زمینه الزم در این خصوص مهیا می باشد. 
تفاهم  ها،  تعاونی  تشکیل  درباره  دهد:  می  ادامه  وی 
تعاون  بین سازمان جهادکشاورزی و سازمان  نامه هایی 
روستایی و همچنین اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
به امضاء رسیده و متقاضیان می توانند در زمینه تشکیل 

تعاونی اقدام نمایند. 
خاطر  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  زیرکشت  سطح  توسعه  و  افزایش  با  کند:  می  نشان 
گل  آوری  جمع  مرکز  ایجاد  امکان  نیز  تعاونی  تشکیل 
تسهیالت  اعطای  کلی  طور  به  و  داشت  خواهد  وجود 
بانکی، بیمه گل نرگس و ... از جمله برنامه های سازمان 

در حمایت از نرگس کاران است.

تسنیم- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند گفت: برای نخستین بار در کشور، اتوبوس ویژه معلوالن طراحی و تجهیز شد. غالم پور اظهار کرد: این اتوبوس 
هفته آینده از مبدأ پایانه ابوذر و مقصد شهرک بهزیستی بیرجند به معلوالن خدمات رسانی می کند. وی با بیان اینکه تجهیز اتوبوس ویژه معلوالن به باالبر 
و ویلچر از مهمترین دستاوردهای این سازمان است، گفت: این دستگاه توسط نیروهای فنی و اجرایی سازمان اتوبوسرانی و با همکاری پارک علم و فناوری 

شهر بیرجند ساخته و به مرحله بهره برداری رسیده است. وی بیان کرد: برای تجهیز و راه اندازی این اتوبوس بیش از 10 میلیون تومان هزینه شده است.

نخستین اتوبوس ویژه معلوالن در بیرجند آغاز به کار کرد

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی

پیام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  درپاسخ  احترامًا 
شما مورخ 94/10/14 و 94/10/15 به استحضار می 
 ،118 عملکرد  بر  مستمر  نظارت  به  توجه  با  رساند: 
برای  می شود  درخواست  عزیز  های  استانی  هم  از 
زمان  و  نظر  مورد  راهنمای  کد  موضوع،  بررسی 
تماس خود را ضمن تماس با روابط عمومی شرکت 
یا 2021(  تلفن های 32447777  )شماره  مخابرات 

اعالم نموده تا پیگیری الزم صورت پذیرد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09۱5867592۱ -۳2۳50۱86 -۳2۳50000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم ها

 شاهزاده
روم

 جامه
دران

 شاهزاده
روم

 جامه
دران

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد در صورت تمایل سازمان ها،
ارگان ها ، نهادها ، مدارس و ...

اکران فیلم های محمد رسول ا... )ص(
 و شاهزاده روم را در نوبت صبح و عصر سانس واگذار نماید.

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

الستیـک اکبـری
فروش انواع الستیک ایرانی و خارجی

بلوار مسافر -  مقابل پایانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

قابل توجه مشتریان و همشهریان گرامی 

دوزندگی مانتوی مریم )جمالی(
 به مکان جدید انتقال یافت.
بازار بیرجند ، پاساژ سادسی 

طبقه دوم ، جنب تولیدی ارکیده
09151607995 -  32221409

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(

نبش حکیم نزاری ۱   ۳222۱525 - 09۱5۳6۳5587

 رستوران و غذای آماده حکیم
طراحی و اجرای کلیه سقف های شیب دار اعم از : 
آالچیق ، سوله، سایبان اتومبیل و سازه های طرح دار

سفال بام ، پرچین ، ایرانیت گالوانیزه و رنگی
ســانــدویــچ پنــل

مجتمـع سقــف قــائم 

آدرس دفتر فروش: بیرجند  
خیابان نواب صفوی 

)بیست متری دوم مدرس(
 بین نواب 7 و 9 

کارخانه: شهرک صنعتی 
 نبش تولید 2

32238953
09155611674

ستـان
در کل ا

تغییر آدرس

 دکتر صدیقه  خزاعی
مطب  دندانپزشکی

به خیابان معلم ، نرسیده به معلم 1، ساختمان سپهر، طبقه اول 
انتقال یافت.     32212989 - 32231022

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775
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خبرآنالین - سحابی بزرگ و باشکوه مرداب انباشته از گازهای داغ و میزبان ستارگان جوان بسیاری است؛ این مرداب کیهانی 
در فاصله ۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد.این مرداب کیهانی که پهنایش به ۱۰۰ سال نوری می رسد به اندازه ای بزرگ و 
درخشان است که بدون تلسکوپ هم می شود آن را در صورت فلکی کمان )قوس( مشاهده کرد.

مردابی پر از هیدروژن و اکسیژن 

4
اعطای تسهیالت بهسازی و نوسازی 

بافت های فرسوده در بانک مسکن

خراسان  مسکن  بانک  مدیرشعب  پورقربانی  محمد 
بانکی  عنوان  به  مسکن  بانک  کرد:   بیان   جنوبی 
توسعه ای و دولتی در راستای تحقق رسالت اجتماعی 
و خانه دار نمودن مردم به بافت های فرسوده و ناکارآمد 
تا  بیرجند  در  رسمی  غیر  سکونت گاه های  و  شهری 
 سقف 400 میلیون ریال و در سایر شهرهای استان

و  بهسازی  تسهیالت  ریال  میلیون   300 سقف  تا 
نوسازی پرداخت می کند . 

محمد پورقربانی با بیان این مطلب افزود: سهمیه ابالغی 
پرداخت تسهیالت بهسازی بافت های فرسوده شهری 
در کشور50 هزار واحد و سهم خراسان جنوبی از این 
میزان 800 واحد است. وی در خصوص شرایط دریافت 
این تسهیالت گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیالت 
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری با مراجعه 
به ادارات راه و شهرسازی و ثبت نام در سامانه اعالم 
شده نسبت به تکمیل مدارک و ارائه معرفی نامه به بانک 

مسکن اقدام می کنند. 
بیان کرد: مهلت  مدیر شعب استان خراسان جنوبی 
حداکثر  صدور  تاریخ  از  بانک  به  نامه  معرفی  ارائه 
یک ماه بوده و در صورتیکه متقاضی قادر به تکمیل 
مدارک و مستندات قانونی الزم جهت انعقاد قرار داد 
مشارکت مدنی در بانک نباشد معرفی نامه وی لغو 
ادامه تصریح کرد: تسهیالت  پورقربانی در  می شود. 
ساخت پس از ثبت قطعی قرارداد متناسب با پیشرفت 

فیزیکی پروژه پرداخت می شود. 
مدیر شعب استان خراسان جنوبی در خصوص مدت 
زمان بازپرداخت اقساط این تسهیالت نیز گفت : مدت 
قرار داد مشارکت مدنی با توجه به مدت مورد نظر ارزیاب 
بانک حداکثر تا دو سال است و چنانچه شریک به هر 
تعیین  به تکمیل پالک و  قادر  دلیل در مدت مذکور 
تکلیف تسهیالت مشارکت مدنی نشود مشمول یارانه 
از ابتدای انعقاد قرار داد نخواهد بود. وی حداکثر مجموع 
دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی 12سال ذکر 
کرد . محمد پورقربانی در ادامه خاطر نشان کرد برای 
هر واحد مسکونی احداثی در بافت های فرسوده صرفا 
یک فقره تسهیالت اعطا می شود و پرداخت بیش از 
یک فقره تسهیالت امکان پذیر نخواهد بود. مدیرشعب 
بانک مسکن خراسان جنوبی افزود: سود سهم متقاضی 

در تسهیالت مشروحه 14 درصد می باشد.

باغبان های کوچولو میهمان
 گلخانه های سازمان پارکها

آن زیبای  مناظر  از  بردن  لذت  و  طبیعت  با   ارتباط 
تلطیف  و  آرامش  کسب  برای  ممکن  راه  ترین  ساده 
باعث  گل  کاشتن  و  کردن  نگاه  است.  روان  و  روح 
اندوه  از  و دوری  اندیشی، شادی  مثبت  احساس   بروز 
می گردد .  به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها 

از  نونهاالن  از  جمعی  علمی  گردش  راستا،  این   در 
گلخانه های سازمان پارکها توسط مؤسسه کاوشگران 
آقای  »سفرهای  عنوان  تحت  پارت  وحش   حیات 
ذره بین« صورت پذیرفت. در این گردش علمی کودکان 
با حضور در گلخانه واقع در نهالستان سازمان درمحیطی 
شاد همراه با بازی های کودکانه،  با نحوه کاشت بذر 
آشنا شدند  عالوه بر این کاشت دانه های بذر و نحوه 
قلمه زنی و آماده سازی بستر خاک نیز تجربه جدیدی 
برای آنها بود که با شوق و دقت فراوان به آن پرداختند . 
ضمن  نیز  وحش  حیات  کاوشگران  مؤسسه  مسئول 
اشاعه  راستای  در  پارکها  سازمان  همکاری  تشکراز 
کرد:  اذغان  بازدید  این  در  دوستی  طبیعت  فرهنگ 
کودکی زمان مناسبی برای آموزش در دل طبیعت و 
این فرصت ها  از  باید  است که  آنها  در  ایجاد عالقه 
استفاده مناسب شود. شایان ذکر است سازمان پارکها 
هر ساله در روزهای پایانی سال، جشن روز درختکاری را 
با حضور کودکان و نونهاالن برگزار می کند و کودکان 
با غرس نهال در سطح شهر در زمینه حفظ و گسترش 

فضای سبز دخالت داده می شوند .

مناسبت ها

تشکیل شورای انقالب

 با اوج گیری نهضت اسالمی در سال 1357، اندیشه 
روحانیون  میان  در  انقالب«  »شورای  گیری  شکل 
به  مطهری  شهید  سفر  در  که  آمد  پدید  امام  معتمد 

پاریس، این طرح با امام در میان گذاشته شد. 
شورای  تشکیل  فرمان   ،1357 دی   22 در  امام 

انقالب را صادر کردند.

حمل و نقل هوایی یکی از سیستم های عمده حمل ونقل 
امروزی است که گسترش روزافزون این صنعت طی دهه 
اخیر در جهان به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه 
کشورها مطرح شده است.  رشد فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی در ایران لزوم جابجایی سریع مردم، کاال و در نتیجه 
افزایش روزافزون تقاضا، بخش صنعت حمل ونقل هوایی را 

یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است.
در این میان خراسان جنوبی به عنوان یک استان دور از مرکز 
و همیشه محروم درحالی  از نعمت زیرساخت هایی همچون 
آزادراه و راه آهن بی بهره است و تنها فرودگاه آن که تنها 
نام بین المللی را یدک می کشد، نیز پروازهای معدودی دارد 
که این موضوع سبب شده بیشتر مردم این استان از مزایای 
استفاده از هواپیما برای جابه جایی محروم مانده و همان معدود 
پرواز موجود نیز قسمت مسئوالن برای تردد به دیگر استان ها 
به ویژه پایتخت شود.  کمبود پروازهای فرودگاه بیرجند سبب 
شده که بیشتر مردم برای تهیه بلیت با مشکل مواجه شده و 
اگر هم بخت با آنان یار باشد و بتوانند بلیتی تهیه کنند، باید 

حداقل آن را از ۱۲ روز قبل از پرواز پیش خرید کرده باشند.

کمبود پروازها سدی برای توسعه استان

انتظار برای دریافت بلیت تنها یک روی سکه محرومیت از 
صنعت حمل ونقل هوایی است، چراکه این انتظارها و نبود 
پروازها سبب شده که بسیاری از گردشگران، سرمایه گذاران و 
حتی مسئوالن از بیرجند تغییر مسیر داده و استان های دیگر 
را بر می گزینند. یکی از شهروندان بیرجندی که ساکن تهران 
است در گفتگو با مهر می گوید: من به خاطر خانواده که ساکن 
بیرجند هستند هر دو سه ماه یک بار به بیرجند سفر می کنم.

مهربان با انتقاد از تعداد کم پروازهای بیرجند، بیان می کند: 
اآلن تعداد پروازهای بعدازظهر تهران به بیرجند کم شده، 
در گذشته جمعه عصر پرواز بود که اکنون این پرواز هم لغو 
شده است.وی ادامه داد: گاهی اوقات همین پروازهای کم نیز 
به دلیل شرایط جوی لغو می شود که این موضوع مشکالت 
زیادی برای مردم به وجود آورده است.میری نیز که یکی دیگر 
از شهروندان بیرجندی است و در تهران تحصیل می کند، به 
خبرنگار مهر می گوید: یک پرواز از تهران به بیرجند واقعًا کم 

است و خیلی ها از کارهای خود عقب می مانند.

تقاضای زیاد مردم و  رزرو بلیت از دو هفته قبل

ادامه می دهد: به دلیل کمبود پرواز، خیلی برای تهیه  وی 
بلیت مشکل داریم، گاهی اوقات باید از دو هفته قبل بلیت 
رزرو کنیم.  شهروند دیگر بیرجندی بیشترین مشکل فرودگاه 
تعداد  می گوید:  و  می کند  عنوان  پرواز  کمبود  را  بیرجند 
پروازهای بیرجند قباًل هم کم بود اما اآلن برخی از همان 

پروازها هم کنسل شده که شرکت های هواپیمایی دلیل آن 
را کمبود مسافر عنوان کرده اند.

کار اقتصادی نیاز به سرعت دارد

محمدی یک شهروند دیگر با اشاره به اینکه هم اکنون 
مسافران باید از دو هفته قبل برای تهیه بلیت اقدام  کنند، 
بیان کرد: شرکت های هواپیمایی دلیل تعداد کم پروازهای 
بیرجند را کمبود مسافر عنوان می کنند، البته شاید در گذشته 
این گونه بوده اما اآلن واقعًا تقاضای مردم برای حمل ونقل 
هوایی باال رفته است.وی با بیان اینکه دنیای امروز دنیای 

سرعت و تکنولوژی است و مردم در این عصر به سرعت نیاز 
دارند، اضافه کرد: خراسان جنوبی همیشه در همه بخش ها 

محروم بود، به عنوان مثال اگر امروز بخواهیم فقط یک برنامه 
فرهنگی در استان اجرا کنیم هر هنرمندی که بخواهد در 
این برنامه شرکت کند یا قبول نمی کند اگر هم قبول کند 
هزینه باالیی طلب می کند.  شهروند دیگر بیرجندی نیز در 

گفت وگو با مهر می گوید: نه تنها در استان کمبود پرواز وجود 
دارد بلکه خراسان جنوبی یک استان کویری است و همیشه 
شاهد طوفان و ریز گرد در این استان هستیم و  خیلی اوقات 

به همین دلیل پروازها لغو می شود.
رئیس جامعه تور گردانان ایران نخستین حرفی که در دیدار با 
استاندار مطرح کرد همین موضوع کمبود پرواز بود و گفت: اگر 
پروازهای بیرجند همیشه مثل امروز باشد گردشگران مشکل 

زیادی خواهند داشت میرزایی با بیان اینکه اگر هم پرواز به 
این دلیل کنسل نشود، با تأخیر انجام می شود، ادامه می دهد: 
هر چند نباید فرودگاهی مانند بیرجند را با فرودگاه تهران 
مقایسه کرد اما لغو پرواز به دلیل شرایط جوی به این اندازه 
در جاهای دیگر وجود ندارد که شاید یک دلیل آن کمبود 

امکانات و زیرساخت ها در فرودگاه بیرجند باشد.

کمبود پرواز در همه کشور وجود دارد

در  دراین ارتباط  جنوبی  خراسان  فرودگاه های  مدیرکل 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع افزایش پروازها 
یکی از موضوعات جدی است که از طرف استان به خصوص 
شخص استاندار در حال پیگیری است. سالمی بیان کرد: اما 
واقعیت این است که مشکل کمبود پرواز در تمام کشور وجود 
دارد و تحریم ها شرایط سختی برای ناوگان هوایی کشور به 
وجود آورده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر این توجه 
در سازمان هواپیمایی کشور نیز به وجود آمده که خراسان 

جنوبی نیاز به افزایش پروازها دارد، عنوان داشت: طبق گفته 
مسئوالن مرکز قرار بر این شده که خراسان جنوبی در اولویت 

افزایش پروازها قرار گیرد.

افزایش استقبال مردم
 خراسان جنوبی از صنعت هوایی

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان اینکه فرودگاه 
بیرجند قابلیت پروازهای بیشتر از این را نیز دارد، بیان کرد: 
هرچند خراسان جنوبی استان کم برخوردار است اما از نظر 
امکانات  این  از  و  داریم  خوبی  شرایط  فرودگاهی  امکانات 
در  اینکه  به  اشاره  با  است.سالمی  نشده  استفاده  به خوبی 
استان  هوایی  حمل ونقل  از  چندانی  استقبال  مردم  گذشته 
نداشتند، گفت: در گذشته در بسیاری از پروازها صندلی ها 
خالی بود و شرکت های هواپیمایی نیز به دنبال این هستند که 
صندلی خالی نداشته باشند وگرنه برای آن ها صرفه اقتصادی 
ندارد.وی ادامه داد: اما در حال حاضر این فرهنگ مردم تغییر 
افزایش  دنبال  به  نیز  ما  و  رفته  باالتر  استقبال  و  پیداکرده 
پروازها هستیم که امیدواریم در سال آینده به نتیجه برسد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی، میانگین زمان تأخیر 
پروازهای استان را ۲۰ دقیقه عنوان کرد و افزود: این بدان معنا 
است که شاید در برخی پروازها هیچ تأخیری نداشتیم و شاید 

هم پروازی با دو ساعت تأخیر انجام شده باشد.

۷۵ درصد تأخیر و لغو پروازها 
به دلیل شرایط جوی است

سالمی، ۷۵ درصد دلیل تأخیر و لغو پروازهای استان را به 
دلیل شرایط نامساعد جوی دانست و گفت: گاهی اوقات 
شاهد شرایط واقعًا نامساعد جوی هستیم که در این شرایط 
هیچ فرودگاهی پرواز انجام نمی دهد.وی عنوان کرد: هم 
اکنون در هفته ۱۰ پرواز از فرودگاه بیرجند و دو پرواز از 
فرودگاه طبس داریم.وی با بیان اینکه در سال های گذشته 
پیشرفت خوبی در زمینه امکانات فرودگاهی داشته ایم، بیان 
از امکانات را در  کرد: در حال پیگیری هستیم که برخی 
در  بتواند  امکانات  این  تا  کنیم  راه اندازی  بیرجند  فرودگاه 

شرایط نامساعد جوی به خلبان کمک کند.

محرومیت از حمل ونقل هوایی
کمبودی که سد راه توسعه خراسان جنوبی شد

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98
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در پایان این دوره گواهی فنی و حرفه ای

 برای اشتغال به کار داده می شود.
آموزش شایستگی و مهارت ماسـاژ شامل:

 1- تای ماساژ 2- آروماتراپی
 3- یومی هوتراپی )ماساژ ژاپنی( و ...

مشاوره و مهارت های سبک زندگی سالم 
 کاربر گیاهان دارویی

 کاربر اسانس های گیاهی
فروشنده گیاهان دارویی

 کرم سازی 
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برای امور خیریه داوطلب شوید

در ویژه  به  خیریه  داوطلبانه  های  گروه  در   فعالیت 
رویداد های ناگوار و فجایع، نه تنها می تواند به تسکین درد 
انسان های دیگر بیانجامد، بلکه عشق و از خود گذشتگی 
موجود در چنین فضایی می تواند روح خود شما را نیز 
التیام ببخشد. پس با این کار هم به دیگران کمک کنید 
و هم به خودتان. این کار می تواند برای درونگرا ها کار 
دشواری باشد. تعامالت اجتماعی و به اصطالح دمخور 
شدن با دیگران لزوماً قرار نیست شخصی و حضوری 
باشد. پیوستن به یک جامعه ی آنالین متشکل از افرادی 
که با آنها همفکری دارید می تواند احساس ارزش بیشتری 
به شما بدهد. هرم نیاز های آبراهام مازلو، احساس تعلق 
را در زمره ی نیاز های اولیه ی انسان ها قرار می دهد. 
مشارکت در این جوامع آنالین و انتشار محتوای ارزشمند 
در شبکه مخاطبان لینکدین تان می تواند احساس تعلق 
خوبی به شما ببخشد. ایجاد جامعه ی کوچکی متشکل از 
دنبال کننده ها روی شبکه های اجتماعی مثل توئیتر نیز 
به همین ترتیب می تواند احساس خوبی در شما بر انگیزد.
به دنبال کسانی باشید که نسبت به شما تجربه ی بیشتری 
دارند. یاد گرفتن از آنها احساس آرامش درونی خاصی در 

شما پدید می آورد که ناشی از این دانایی است.
به یاد داشته باشید درس هایی که می توانید از آنها فرا 
بگیرید بی نهایت ارزشمند خواهند بود. اغلب داستان هایی 
که از موفقیت یک شبه ی این گروه از افراد می شنوید 
پر از آزمون ها و باال و پایین هایی است که شما نیز 
ممکن است در حال تجربه کردنشان باشید. همه ی آنها 
از این امتحان سربلند بیرون آمده اند، پس به احتمال زیاد 
می توانند به شما نیز کمک کنند از امتحانات خود سربلند 

بیرون بیایید.

جنگ زرگری

بازوانی پر زور،  با سری پر شور و  جوان بودم و خام 
هم  یقه  شد،  دعوایشان  نفرکنارمن  دو  توپخانه،  در 
گفتم:  خود  به  گفتند.  می  ناسزا  سخت  و  گرفته  را 
از هزار  البین برتر  مگر نه این است که اصالح ذات 
فریضه است، قصد قربت کرده، برای رسیدن به ثواب 
اصحاب  فشار  قدری  کردم،  مداخله  واجب،  هزارنماز 
ختم  را  غائله  دستان  رستم  مثل  و  تحمل  را  دعوی 
کارت  از  استفاده  بدون  و  داوری  سوت  با  را  دو  وهر 
قرمز از میدان جنگ بیرون کردم، در عالم جوانی به 
خود بالیدم، عجب نفس حقی دارم!  چه زور بازویی! 
خود با  دادی،  خاتمه  را  دعوا  خوب  مریزاد   دست 
  می گفتم: اگر همه وظیفه خود بدانند و مداخله کنند و اصالح

ذات البین فرمایند، چه بسیار حوادث و جنایات و آتش 
کینه ها که در نطفه خفه می شود. مملکت چه گل 
بودم که  ور  افکار غوطه  این  در  بلبلی خواهد شد!  و 
دست در جیب بغل کتم کردم و دیدم قرآن کوچِک جلد 
چرمِی زیپ دار من نیست، تازه شستم خبردار شد که 
دعوا، »جنگ زرگری« بوده و صلح زود هنگام، تحصیل 
مقصود بوده است! دزدان قرآن جلد چرمی مرا با کیف 
پول اشتباه گرفته بودند! خوب، ان شاءا... همان قرآن 

هدایتشان کند!

اکثر دانه ها هرگز رشد نمي کنند پس اگر
 واقعا مي خواهید چیزي اتفاق بیفته بهتره 

بیش از یکبار تالش کنید .

کاش میشد دشنام، جای خود را به سالمی 
می داد گِل لبخند به مهمانِی لب می بردیم،

 بذِر امید به دشِت دِل هم

 درست زمانی که از وضعیت زندگی شکایت
 می کنی  مردمانی هم هستند که برای داشتن 
زندگی مثل تو حاضرند هر کاری را انجام دهند.

همه ی ما می دانیم راه رفتن با ژستی بهتر، بر لب داشتن 
خنده ای مصنوعی یا اصالح موهای سر می تواند مغز شما 
را فریب بدهد و اعتماد به نفستان را تقویت کند. با این کارها 
احتمااًل به مدت ۲۰ دقیقه می توانید فکر کنید ریچارد برانسون 
بعدی هستید. اما راه های بهتری هم برای تقویت اعتماد به 
نفس وجود دارد که تغییری حقیقی و ماندگار در زندگی شما 

به وجود خواهند آورد.

۱- مراقبه را از یاد نبرید
های  به شکل  را  خود  نفس  به  اعتماد  از  برخورداری  عدم 
مختلفی نشان می دهد. مثاًل عملکرد بدنمان دچار اختالل 
می شود، یا اینکه نمی توانیم تمرکز کنیم. این حس زمانی در 
وجود ما رسوخ می کند که در لحظه زندگی کردن را فراموش 
می کنیم. در دست گرفتن کنترل مغز، یک قدم اساسی در 
جهت رسیدن به اعتماد به نفس حقیقی است. اپلیکیشن های 
مختلفی هم در این زمینه وجود دارند که می توانید با استفاده 

از آنها ۱۰ یا ۲۰ دقیقه در روز به تمرکز و مراقبه بپردازید.

۲- داخل چارچوب فکر کنید
برخورداری از آزادی انتخاب در مورد زمان، شاید یکی از دالیل 
عمده ای باشد که شما را به کارآفرینی ترغیب کرده است. اما 
در اختیار داشتن گزینه های بیش از اندازه پر تعداد هم می 
تواند کارایی شما را کاهش دهد. زیاد می شنویم که باید خارج 

از به اصطالح جعبه یا چارچوب فکر کرد و فکر می کنیم این 
جمالت وزن زیادی دارند. اما حقیقت این است که لذت رهایی 
بخشی در فکر کردن داخل چارچوب هست. اداره ی امور بر 
اساس دانسته ها، تمرکز، و جابجا کردن پیکان توجه، به شما 

قدرت زیادی می بخشد.

۳- هر روز چیز تازه ای یاد بگیرید
بیشتر  ساعت   ۱۰ از  معمواًل  عادی  صوتی  های  کتاب 
نیستند. به این ترتیب اگر هر روز ۶۰ دقیقه در رفت و آمد 
 باشید، می توانید با استفاده از این زمان و گوش کردن به 
کتاب های صوتی، در سال ۲۴ کتاب را پوشش دهید. این 
عادت زندگی شما را متحول خواهد کرد. هرچه دانش بیشتری 
داشته باشید، اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت؛ به همین 

سادگی.

۴- درس بدهید
اگر در حوزه ی فعالیت خود تخصص دارید، در اختیار دیگران 
قرار دادن این دانش به احساس رضایت شما از خود به عنوان 
خود  نوبه ی  به  نیز  رضایت  این  افزود.  خواهد  انسان  یک 
اعتماد به نفس شما را تقویت خواهد کرد. اگر از سخنوری 
خود  مطالب  انتشار  توانید  می  ترسید،  می  جمع  برابر  در 
 روی پلتفرم هایی نظیر لینکدین یا مدیوم، و یا تدریس در

 دوره های آنالین را نیز مد نظر قرار دهید.

۵- کنترل زندگی حرفه ای 
خود را در دست بگیرید

شاید بهترین شیوه ی شناخته شده برای این کار راه اندازی 
یک وبالگ شخصی باشد. توصیه می شود آدرس یو آر ال 
آن متشکل از نام، نام خانوادگی، به عالوه ی دامنه ی مورد 
نظرتان باشد. کار ساده ای است. اگر کنترل برند شخصی خود 
را در دست بگیرید و محتوایی تولید کنید که خودتان را تحت 
تأثیر قرار دهد، اعتماد به نفس شما افزایش خواهد یافت. اگر 
آمادگی این کار را دارید، برای راه اندازی وبالگ مطالب زیادی 
روی اینترنت خواهید یافت که مطالعه ی آنها به شما کمک 

زیادی خواهد کرد.

۶- ورزش کنید
شما می توانید به جای خریدن لباس های گران قیمت، به 
سالمتی خود اهمیت بیشتری بدهید و ورزش کنید. با ورزش 
کردن، لباس هایتان نیز بهتر روی اندام شما خواهند نشست. 
به جای آنکه سعی کنید هنگام راه رفتن شانه هایتان را عقب 
بدهید، ورزش کنید.  تقویت توان عضالت اصلی بدنتان، حالت 
آن و طرز راه رفتن شما را نیز بهبود خواهد بخشید.  به یاد 
داشته باشید که حالت بدن، تأثیر قابل توجهی بر موفقیت 
شما خواهد داشت. به جای خریدن محصوالت آرایشی برای 
پوست خود، ورزش کنید و آب فراوان بنوشید تا پوستتان ظاهر 
بهتری پیدا کند. به جای آنکه سعی کنید لبخندی مصنوعی 
روی لبان خود بیاورید تا نشان دهید خوشحالید، ورزش کنید. 

باعث شود  تواند  مایو »ورزش منظم می  کلینیک  به قول 
نسبت به خودتان و ظاهرتان احساس بهتری پیدا کنید. این 
به نوبه ی خود اعتماد به نفس شما را تقویت می کند و عزت 

نفس شما را بهبود می بخشد«.

۷- خواب کافی داشته باشید
کمک شما  بدن  و  مغز  به  کافی  خواب  از   برخورداری 

می کند. بیانیه ی سالمت روان هاروارد می گوید: »عمیق 
تغییرات  آمدن  به وجود  باعث  آرام،  مرحله ی خواب  ترین 
فیزیولوژیکی می شود که به تقویت عملکرد سیستم ایمنی 
بدن کمک می کنند«. اگر مشکل خواب دارید می توانید از 

اپلیکیشن Sleep Cycle استفاده کنید. 
این نرم افزار به شما کمک می کند بفهمید ِکی به عمیق 
ترین مراحل خواب خود وارد می شوید و می تواند شما را 
در هشیارترین مرحله ی چرخه ی خواب کامل، با صدایی 
گوشنواز بیدار کند. خواب بهتر، ذهن آماده تر، خلق و خوی 
بهتر و اعتماد به نفس بیشتری برایتان به ارمغان خواهد آورد.

۸- برای امور خیریه داوطلب شوید
در  ویژه  به  خیریه  ی  داوطلبانه  های  گروه  در   فعالیت 
رویداد های ناگوار و فجایع، نه تنها می تواند به تسکین درد 
انسانهای دیگر بیانجامد، بلکه عشق و از خود گذشتگی موجود 
در چنین فضایی می تواند روح خود شما را نیز التیام ببخشد. 

پس با این کار هم به دیگران کمک کنید و هم به خودتان.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

و کسانی که از دانش بهره یافته اند می دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل 
شده حق است و به راه آن عزیز ستوده]صفات[ راهبری می کند. سوره سبأ، آیه ۶

حدیث روز  

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. 
امام رضا )ع(

سبک زندگی

8 عادت روزانه مخصوص انسان های با اعتماد به نفس

طراح: نسرین کاری                        

دیدن  تعلیم  حال  در   -۱ افقي: 
در  همیشگي  اي  رودخانه   -
غیرقابل  گازي   -۲ جیرفت  حوالي 
فنر   - ناز  با  رفتن  راه   - رؤیت 
مهربان  و  بخشاینده   -3 ساعت 
عدد   - تعالي  خداي  نامهاي  از  و 
نژادي  ترتیبي - کارگر کشتي ۴- 
زردپوست -  همانند و شبیه - ضد 
چوب   -5 روشنایي  شهر   - حمله 
در  کوچک  هاي  محل   - خوشبو 
قائمشهر - میز کوچک ۶- آخر - 
محل تشکیل دولت اشکاني - پایه 
7- نام دیگر سیلی - نسل - کیفی 
این   - زمان  از  بخشي   -8 نیست 
اي،  ساده  قوانین  وجود  با  بازي 
در  را  منطقي  پیچیده  دنیاي 
دانش  از  هاي  رشت   - دارد  خود 
نهمین   -9 فناوري  و  کاربردي 
شهر بزرگ در اتحادیه اروپا - پیش 
پرداخت - متحیر ۱۰- تنها - پندار 
زمانها، وقتها ۱۱- گردن کلفت   -
قلم  کردن-   مجبور   - زورگو  و 
 - پوستي  سیاه  نقطه   -۱۲ فرنگي 
گویشي   - چیز   - تبلیغاتي  نوشته 
ملعون   - قصد   -۱3 کشورمان  در 
در   -۱۴ لشکر  پیشرو   - تاریخ 

جهالت به سر مي برد - کم خوني 
وضعیت   -۱5 تکسلولي  جانور   -

شلوغ و آشفته - اشکنه 
 - مقوایي  جعبه   -۱ عمودي: 
بازمانده  میبد  شهر  تماشایي  برج 
و  همدستي   -۲ قاجار  دوران  از 
بي  خطاب   - بهره  هم   - یکدلي 
 - زادبوم   - انداز  سنگ   -3 ادب 
درویش ۴- ضمیر عربي - درمان 
مفید   حیوان   - عقل  بی   - دردها! 
جدید    - دخترانه  نام   - نامه   -5
درخت  آفت   - شگفتي  کالم   -۶
مخترع  7-جوشن-  دري  به  در   -

ماشین حساب - عدد بلبل 8- تخم 
ماهیان خاویاري - گودال - شرع و 
کیش 9- مثل - سال قبل - درجه 
حرارت ۱۰- بلندپایه - حرکت باد 
دیوار  خار سر  پیکاندار ۱۱-  تیر   -
- حرکت زیر حرف - واقعیتها ۱۲-
قایق موتوري - لنگه در - غالف 
شمشیر - نظر انتخاباتي ۱3- مرد 
برگه کوچک مقوایي  خداشناس - 
مرکز   -۱۴ کوهان  بي  شتر   -
پسر   - امین  مردمان   - لهستان 
 - گري   آرایه   -۱5 چهارم  هرمز 

سازي که با لب نواخته مي شود

123456789101112131415
1
2
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15

لبخند زدن خیلی راحت تره 
تا بخوای به همه توضیح بدی 

چرا حالت خوب نیست ..

مرا نه سر نه سـامان آفریدن
پریشانم پریشان آفریدند 

پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند

جدول شماره  3415

123456789101112131415
زاسورادینیبشیپ1
کسنیماناکتیار2
یمانجیاریاسرو3
ریینوگرسترپ4
گیراجهدینتسر5
یکتماصلوارقا6
وراالبرپسسیفن7
رومانحبذساوسو8
گنادتاییزجمال9
کناسونریاطدو10
ااتیاهنادبمل11
نسماندهدهنت12
تارجحباویکتکت13
ورینانریناشیا14
راخببساجربراهچ15

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش کافی نت با موقعیت عالی 
به علت تغییر شغل با مشتری واقعی 
توافقی  09157201332 - شبانی

به چند نفر بازاریاب تلفنی و حضوری 
خانم و آقا مسلط به امور بازاریابی

 با حقوق ثابت و پورسانت عالی و یک 
نفر خانم طراح مسلط به فتوشاپ 

و امور چاپی  نیازمندیم.
09152651699- 32433548

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

فروش می رسد. 09151598082

سوپرمارکت با شرایط عالی  
نبش چهارراه توحید با کلیه 
وسایل به فروش می رسد.

    09396272223- تنگلی

فروش آپارتمان  در مشهد
خیابان عدل  خمینی )دیدگاه لشگر(
یا معاوضه با آپارتمان  در بیرجند 
یا ماشین مدل باال   ساعت تماس: 

6بعدازظهرتا 9شب09368967866 

سه نفر نیروی ماهر به کار کافی شاپ یا 
فست فود و یک نفر خانم برای صندوقداری 
نیازمندیم. 32440344- 09371521828

یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر با روابط عمومی 
باال برای کار در دفتر شرکت نیازمندیم.

32231694 -09159371053

به یک نفر خانم آشنا به عکاسی و طراحی و 
یک نفر کارگر ساده )آقا( برای کار در البراتوار 
نیازمندیم . 09151633588-32221411 

 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

الستیک فرازی
پخش تراکت  تبلیغاتی    2099  928  0938

شرکت تعاونی دهیاری های 
بخش مرکزی

در نظر دارد: به منظور تکمیل کادر 
پرسنلی ، یک نفر راننده پایه یک را 
به صورت تمام وقت بکار گیرد. لذا 
واجدین شرایط می توانند تا پایان 
وقت اداری 94/10/25 به دفتر 

شرکت واقع در مدرس 43 
پالک 26 مراجعه  نمایند.

به تعدادی چرخکار ماهر 
و استاد کار ماهر در تولیدی 

پوشاک نیازمندیم.
09151637348 - مقدم

32227338
تعمیر لوازم گازسوز ، آبگرمکن  

پکیج و ...
09150570409 - رجبی

کارت دانشجویی اینجانب منصور یادگاری به 
شماره دانشجویی 9412912519 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

جاروبرقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه کار ماست 
فروش اقساطی لپ تاپ ، تبلت و کامپیوتر )با چک کارمندی بدون ضامن(

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

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 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

فروش زمین کارگاهی 
به متراژ 500 متر 
با سند ششدانگ

09155611896

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

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

ثابت و پورسانت عالی نیازمند است. 

پخش کننده محصوالت: پارمیدا ، هوم 

کر، بارلی ، عطایا ، زغال قالب و ...

09371089336

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

آگهی  استخدام
شرکت بازرگانی نوین آوران شانجان چای گوزل

برای تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

توضیحاتتعدادمدرک تحصیلینوع سمتردیف
روابط عمومی باال18دیپلم به باالبازاریاب آقا1

 داشتن ضامن معتبر
بازاریاب 2

خانم
روابط عمومی باال18دیپلم به باال

 داشتن ضامن معتبر

مزایا: حقوق ثابت، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه تکمیلی، بیمه تامین اجتماعی، 
امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی( واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 با شماره 09151676268 

تماس حاصل فرمایند. توجه: افرادی که سابقه کاری در این زمینه ها دارند در اولویت هستند 
بیرجند: بلوار معلم – نبش معلم 8 – پالک 91- واحد 1
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جام جم سرا : تره تیزک یا شاهی سرشار از امالح معدنی و مانع از رشد سلول های سرطانی است و برای رفع گرفتگی رگ های قلب 
سودمند است. این گیاه اثر بازکننده عروق به خصوص عروق قلب را دارد. از گیاه تره تیزک در موارد آسم و سرفه و
 بواسیرهای خونی استفاده می شود .شاهی برای اشخاص کم خون و مبتالیان به آسم فوق العاده مفید است.

با خوردن این گیاه، گرفتگی رگ های قلب را باز کنید  اخبار ورزشی

خراسان جنوبی جزو 8 تیم برتر
 مسابقات والیبال شد

خراسان  کارگری  ورزش های  هیئت  رئیس   : فارس 
والیبال ساحلی قهرمانی  رقابت های  جنوبی گفت: در 
کارگران کشور نماینده استان با دو پیروزی در مقابل 
برتر  تیم  هشت  جمع  به  خود  ملی پوش  حریفان 
 12 ملی  ماراتن  این  در  کرد:  اظهار  علیزاده  پیوست. 
کرد:  تصریح  پرداختند.وی  رقابت  به  یکدیگر  با  تیم 
محسن امیرآبادی زاده و مهدی امیرآبادی زاده اعضای 
تیم والیبال ساحلی تیم سازمان پارک ها و فضای سبز 
امیرآبادی زاده  مرتضی  که  هستند  بیرجند  شهرداری 
سرپرستی تیم را برعهده دارد. علیزاده یادآور شد: در 
نخستین روز از این مسابقات نماینده استان به مصاف 
گذشت. گیالن  سد  از  صفر  بر  دو  که  رفت  گیالن 
نماینده استان در دومین روز این دوره از مسابقات در 
مقابل تیم یزد به میدان رفت که بازی را با نتیجه دو 
بر صفر واگذار کرد و در سومین بازی خود در مقابل 
تیم  بر صفر  دو  نتیجه  با  که  کرد  میزبان صف آرایی 
سیمان بندر خمیر را شکست داد. وی با اشاره به صعود 
نماینده استان در مرحله یک هشتم مسابقات والیبال 
ساحلی کارگران کشور گفت: در این مرحله تیم سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند به مصاف تیم 
آجیل و خشکبار عارف گلستان رفت که دو بر صفر 

بازی را واگذار کرد و از گردونه مسابقات خارج شد.

رقابت موتورسواران استان در مسابقات 
قهرمانی جام شهدای حریم حرم

فارس : رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان 
جنوبی گفت: تیم استان در مسابقات قهرمانی موتورکراس 
جام شهدای حریم حرم شرق کشور به رقابت می پردازد. 
رجبی ستوده اظهار کرد: در این ماراتن ملی منطقه ای 
از استان های خراسان رضوی،  از 50 موتورسوار  بیش 
کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و مازندران 
در 6 کالس) 65، 85، 250، 450( سی سی جوانان و 
به  پیشکسوتان  و 450( سی سی  در کالس های)250 
هنرنمایی می پردازند.وی تصریح کرد: جمال یوسفی و 
محمد خانی در کالس 450 سی سی، روح اله جهانگیر، 
کالس250  در  صحرایی  محمد  و  قربانزاده  سعید 
سی سی موتورسواران استان در این مسابقات هستند که 
محمدحسین هادی زاده و احسان عبدالهی سرپرستی و 
مربیگری تیم را بر عهده دارند.این مسابقات از 25 تا 27 

دی ماه جاری در مشهد برگزار می شود.

نخستین سکاندار هیئت سوارکاری 
خراسان جنوبی معرفی شد

فارس:روز گذشته نخستین مجمع انتخاب رئیس هیئت 
هیئت  انتخاباتی  مجمع  شد.  برگزار  استان  سوارکاری 
سوارکاری استان به علی کهنسال، رأی اعتماد داد و او را 

برای 4 سال به عنوان نخستین سکاندار هیئت برگزید.

توصیه های تغذیه ای برای بیماران
 مبتال به کبد چرب

 
چرب  کبد  به  مبتال  که  افرادی  نیوز:  سالمت 
کبد  درگیری  میزان  که  صورتی  در  شده اند 

میزان  اگر  همچنین  بوده  ضعیف  حد  در  آنها 
باشد،  نرمال  حد  در  هنوز  کبدی  آنزیم های 
طبیعی  یا  و  تغذیه ای  روش های  از  می توانند 
برای درمان بیماری خود بهره مند شوند. مصرف 
شربت عسل، آبلیمو و کاسنی روزی یک لیوان 

صبح ناشتا و یک لیوان آخر شب برای درمان 
این بیماری و تسریع در سیر بهبودی آن مؤثر 
سیاه دانه  چایخوری  قاشق  یک  مصرف  است. 
البته سیاه  نیز توصیه می شود  در صبح و شب 
دانه باید حتمًا جویده شود و اگر همراه با کمی 

عسل مورد استفاده قرار گیرد اثر بیشتری را بر 
جای خواهد گذاشت. قبل از میل غذا مصرف 
و  نمی شود  توصیه  آب  حتی  مایعات  گونه  هر 
حتی  مایعات  نوع  هر  نوشیدن  زمان  بهترین 
ساعت  یک  یا  و  غذا  از  قبل  ساعت  نیم  آب، 

پس از میل غذاست. افرادی که مبتال به کبد 
چرب هستند در صورتی که بیماری شان در حد 
متوسط و یا شدید باشد و یا همراه با افزایش 
آنزیم های کبدی مواجه باشد برای جلوگیری از 
بروز عوارض ناشی از این بیماری ها الزم است 

درمان خود را تحت نظر پزشک انجام دهند.

آب انار برای بیماری های
 قلبی و عروقی 

جام جم آنالین: مصرف روزانه 150 میلی لیتر 
از  پیشگیری  و  خون  فشار  درمان  در  انار  آب 
بیماری های قلبی و عروقی مؤثر است. آب انار 
منبع غنی آنتی اکسیدان ها و پلی فنول هاست و 
با مکانیسم های مختلف سبب افزایش سالمت 
می شود. عروق  و  قلب  ویژه سالمت  به  انسان 
مفیدی  ترکیبات  که  داد  نشان  تحقیقات  نتایج 
همچون آنتی اکسیدان با مصرف آب انار در کوتاه 
مدت اثرات ضد التهابی و کاهنده فشار خون روی 

بیماران مبتال به فشار خون را از بین می برد.

روغن زیتون پومیس غیرخوراکی است

روغن زیتون به چند دسته فرابکر، بکر، معمولی، 
تصفیه شده و روغن زیتون تفاله زیتون یا پومیس 

تقسیم می شود. روغن زیتون فرابکر که به اکسیر 
سالمتی معروف است بهترین نوع روغن زیتون 
و بدون استفاده از ماده شیمیایی تهیه می شود. 
گونه  فاقد هر  روغن  این  ارزیابي حسي  نظر  از 
صفت منفي مي باشد و در این روغن شدت طعم 

میوه اي که یکي از صفات مثبت در روغن زیتون 
است باالتر از صفر مي باشد .صفات مثبت این 
نوع روغن زیتون از نظر حسي عبارتند از: طعم 
کمي  مقدار  بلعیدن  از  پس  که  سوزاننده  و  تند 
شود.  مي  احساس  گلو  انتهاي  ناحیه  در  روغن 

طعم تلخي که در اطراف زبان حس مي شود.
بارز روغن  از مشخصات  بو  این  بوي میوه اي، 
یا  تازگي  زیتون اکستراویرجین است و به بوي 
بوي علف یا میوه تازه له شده نیز معروف مي 
باشد. روغن زیتون بکر در درجه بعدی کیفیت بعد 

از روغن زیتون فرابکر قرار دارد و روغن زیتون 
معمولی از نظر کیفیت در سطحی پایین تر از دو 
نوع قبلی قرار می گیرد.روغن زیتون تصفیه شده 
یا بی بو در پخت و پز کاربرد دارد و اکثر خواص 
آن برای اینکه به ذائقه مردم خوش بیاید، گرفته 

به  و  زیتون  تفاله  از  پومیس  روغن  است.  شده 
شکل شیمیایی بدست می آید، این روغن به طور 
مجدد از بازپسگیری تفاله زیتون بر اثر بکارگیری 
حالل های جداسازی کننده و با فعل و انفعاالت 
شیمیایی حاصل می شود. شناسایی روغن تفاله 
زیتون برای مردم قابل شناسایی نیست بلکه تنها 
از طریق فرآیند آزمایشگاهی می توان این روغن 
بی کیفیت را شناسایی کرد. این روغن همچنین 
به اسامی سانسا به زبان ایتالیایی یا اروخ به زبان 
اسپانیایی نیز معروف است که خریدوفروش این 
محصول تحت هر نامی ممنوع است. شیوه توزیع 
این روغن به دو صورت است. نخست آنکه روی 
برچسب آن به نام »روغن پومیس« ذکر می شود 
که خود ممنوع الورود و ممنوع المصرف است، اما 
از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود. دیگری 
با نام روغن زیتون توزیع می شود که در این مورد 
باید افراد دقت کافی داشته باشند تا محصولی که 
خریداری می کنند کد بهداشتی سازمان غذا و دارو 
و آدرس کارخانه تولیدکننده را داشته باشد و در 
صورت وارداتی بودن نیز پروانه فروش و گواهی 
استاندارد روی آن حک شده باشد. افراد در هر 
بسته بندی که به یکی از نام های مذکور برخوردند 
اداره  به  را  و موضوع  کنند  اجتناب  آن  از خرید 
نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند اطالع دهند. 

آب انار برای بیماری های قلبی و عروقی

انهدام شبکه جعل اسناد و مهر 
دستگاه هاي دولتي 

با  گفت:  مهاباد  انتظامي  نیروي  فرمانده  تابناک: 
تالش ماموران اعضاي یک شبکه جعل اسناد و مهر 
شهرستان  این  در  دولتي  غیر  و  دولتي  دستگاه هاي 
افزود:  بابانژاد  سرهنگ  شدند.  دستگیر  و  شناسایي 
و  و 30 ساله  دو مرد 25  از دستگیري  ماموران پس 
بازرسي از منزل و رایانه شخصي آنها، اسناد و مهرهاي 
غیر  و  دولتي  دستگاه هاي  ها،  وزارتخانه  شده  جعل 
ضبط  و  کشف  را  افراد  جعلي  هویت هاي  و  دولتي، 
نفري  دو  این شبکه  اعضاي  اضافه کرد:  کردند. وي 
پس از بررسي کامل موارد دیگر جعل اسناد و تکمیل 

پرونده به مقامات قضایي تحویل داده  شدند.

مرگ تلخ دانش آموز ۱۱ ساله 
در فصل امتحانات 

تابناک: تحقیقات درباره خودکشی تلخ پسر 11 ساله ای 
در پایتخت از سوی کارآگاهان پلیس آغاز شده است.

روستا،  مدیر  قاضي  اختیار  در  گزارشي  شنبه  شامگاه 
مي داد  نشان  که  گرفت  قرار  تهران  جنایي  بازپرس 
مادرش،  روسري  با  که  بود  دانش آموزي  پسر  قرباني 
خود را از چهارچوب در بالکن حلق آویز کرده بود.پدر 
بود  امتحاناتش  به کارآگاهان گفت: پسرم فصل  وي 
و خیلي اضطراب داشت اما مشکل جدي نداشت.روز 
بستگانمان  از  یکي  خانه  به  ام  خانواده  همراه  حادثه 
رفتیم اما پسرم همراه ما نیامد. وقتي به خانه برگشتیم 

متوجه شدیم پسرم خودش را حلق آویز کرده بود. 

مکالمه رایگان با شارژ دزدی

با  فردی  گفت:  کرمانشاه  فتای  پلیس  رئیس   : مهر 
مراجعه به پلیس فتا مدعی شد که مبلغ یک میلیون 
و 300 هزار تومان به صورت اینترنتی و غیرمجاز از 
پرونده  بررسی  لذا   برداشت شده،  بانکی اش  حساب 
در دستور کارآگاهان قرار گرفت.سرهنگ شفیعی افزود: 
به  اقدام  متهم  شد  مشخص  تخصصی،  تحقیقات  با 
های  بررسی  با  است.  کرده  همراه  تلفن  شارژ  خرید 
فنی کارشناسان بر روی حساب های مالباخته، متهم 
شناسایی و احضار شد. وی افزود: متهم که از دوستان 
کرد:  اذعان  و  اقرار  خود  جرم  به  بود  شاکی  نزدیک 
دوست شاکی هستم و از اعتماد او سوء استفاده و بدون 

اطالع وی اقدام به خرید شارژ کردم.

آرایشگر شیاد پشت میله های زندان 

و  تولید  فضای  پلیس  رئیس   : خبرنگاران  باشگاه 
دستگیری  از  قم  انتظامی  فرماندهی  اطالعات  تبادل 
انتشار تصاویر نمونه کارهای  به  اقدام  آرایشگری که 
در  کرد:  بیان  موالی  داد.سرهنگ  خبر  کرد،  می  خود 
پی رصد و یاپش مستمر در فضای مجازی مشخص 
انتشار تصاویر  اقدام به  اینستاگرام  شد صفحه ای در 
و نمونه کارهای آرایشگاه زنانه می نماید .وی افزود: 
طی بررسی های پلیسی و تخصصی متهم شناسایی و 
دستگیر شد.وی افزود:  سیستم های رایانه ای متهم 
توقیف و در بازجویی ها مشخص شد، وی تصاویر یاد 
شده را برای تبلیغ و معرفی آرایشگاه خود به عنوان 

نمونه کار  منتشر کرده است. 

اخاذی در پوشش مامور بهداشت 

عنوان  به  خود  معرفی  با  که  میانسال  زن  یک  ایرنا: 
مامور بهداشت از فروشگاه های اندیمشک اخاذی می 
کرد با هوشیاری شهروندان به دام افتاد. رئیس مرکز 
بهداشت اندیمشک گفت: این مامور قالبی با مراجعه 
به فروشگاه های شهر خود را به عنوان مامور بهداشت 
معرفی می کرد و با ایراد گرفتن از بهداشت فروشگاهها 
افراد را تهدید به پلمپ می کرد و در نهایت با دریافت 
مبلغی وجه نقد فروشندگان را فریب می داد و عنوان 
دهد.  نمی  ارائه  بهداشت  به  را  کار  گزارش  کرد  می 
وی گفت: با گزارش های مردمی و پیگیری موضوع، 
این فرد که مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده بود 

شناسایی و در نهایت تحویل مراجع قضایی شد. 

  منایشگاه بزرگ مبلامن 

و رسویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز تهران را 

گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی

۱5 سال سابقه کار در مشهد
۱00 درصد تضمینی

09۱58994086 - 09۱5۱۱04086  آدرس: مهرشهر - ولی عصر )عج( ۱8 - 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 هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

آدرس : نبش غفاری 4       

322۱25۱9  - 09۱5۱606528
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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

اجرای کلیه آیتم های ساختمان و بازسازی با مجرب ترین اکیپ های اجرایی و طبق برنامه زمان بندی

پیمـانکــاری  ساختمــــان
شرکت ساختمانی پوالد سازه پایدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالک 252    شماره تماس: 09155639864
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انجام ۲۳ فرايند الكترونيكي از ۲۵ فرايند 
طراحي شده در سامانه جامع انتخابات

از مجموع ۲۵ فرايند طراحي شده انتخابات، ۲۳ فرايند 
در  الكترونيكي  صورت  به 
انجام  انتخابات  جامع  سامانه 
كميته  مسئول  شود.  مي 
فرمانداري،  اطالعات  فناوري 
شدن  مهيا  به  اشاره  با 

در  انتخابات  برگزاري  براي  الزم  هاي  زيرساخت 
 فرمانداري مركز حوزه انتخابيه بيرجند و فرمانداري ها 
و بخشداري هاي فرعي اين حوزه، افزود: سامانه جامع 
با  كشور  وزارت  اختصاصي  شبكه  بستر  در  انتخابات 
استانداري، فرمانداري هاي و بخشداري هاي مستقل، 
mpls اجرا مي شود؛ كه از امنيت الزم برخوردار بوده و 
تمامی فرآيندهاي ۲۵ گانه تعريفي انتخابات توسط تمام 
فرمانداري ها و بخشداري هاي مستقل از طريق اين 
سامانه رصد، پيگيري و اقدام مي شود. قيرواني اظهار 
كرد: از تمامي فرايندهاي ۲۵ گانه فقط دو فرايند، اخذ 
رأي و قرائت و شمارش آرا در حوزه هاي نيمه مكانيزه، 
به صورت دستي انجام مي شود و انجام مابقي فرايندها 
به صورت الكترونيكي، در سامانه جامع انتخابات، توسط 

وزارت كشور پيش بيني گرديده است. 

پرداخت ۸۵ ميليون تومان 
از سوي شهرداري بيرجند به کتابخانه ها

شبستان- رئيس اداره كتابخانه های عمومی بيرجند 
از  شهرستان  اين  شهرداری  جاری  سال  در  گفت: 
محل نيم درصد درآمدهای خود 8۵ ميليون تومان 
است.  كرده  پرداخت  بيرجند  كتابخانه های  نهاد  به 
نهضت  و  كتابخانه  انجمن  جلسه  در  زاده  كاظم 
حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  شهرستان  مفيد  مطالعه 
شهرستان  سطح  در  عمومی  كتابخانه  باب   1۵
كتابخانه  برای  اينكه  بيان  با  وی  می كنند.  فعاليت 
تومان  ميليون   1۵۰ تاكنون  دستگرد  روستاي 
اكنون  پروژه هم  اين  گفت:  است،  يافته  اختصاص 
پيشرفت ۷۰ درصدی دارد و اميدواريم در سال ۹۵ 
كتابخانه  اينكه  بيان  با  وی  برسد.  بهره برداری  به 
داد:  ادامه  ندارد،  وجود  در سطح شهرستان  ضعيف 
شهرستان  اين  نهادی  و  مشاركتی  كتابخانه های 
دارای 16 هزار نفر عضو فعال است كه ۷.۵ درصد 

جمعيت بيرجند در اين كتابخانه ها عضو هستند.

اسب های بومی هر منطقه 
شناسنامه دار می شوند

طبق  گفت:  سواركاری  فدراسيون  رئيس  مهر- 
تفاهم نامه ای كه با وزارت جهاد كشاورزی منعقدشده، 
می شوند.  شناسنامه دار  منطقه  هر  بومی  اسب های 
سواركاری  هيئت  انتخابات  مجمع  اولين  در  خليلی 
شدن  شناسنامه دار  اينكه  بيان  با  جنوبی،  خراسان 
در  قيمت  افزايش  گفت:  می افزايد،  اسب  قيمت  بر 
پرورش دهنده انگيزه و ارزش اقتصادی ايجاد می كند. 
وی با تأكيد برشناسايی هرچه زودتر اسب های بومی 
خراسان جنوبی، اظهار كرد: زمانی كه اسب ارزشمند 
باشد، به ديگر قسمت ها مانند پرورش مناسب اسب، 
نيز  سواركاری  برنامه ها  اجرای  و  دام پزشک  تأمين 
مسابقات  برگزاری  كرد:  تصريح  وی  می شود.  توجه 
سواركاری در بيرجند، نشان دهنده عالقه مردم به اين 
رشته ورزشی است كه بايد به آن بهاداده شود. وی با 
بيان اينكه برخی ورزشكاران خراسان جنوبی به ديگر 
برای  متولی  نداشتن  كرد:  اظهار  رفته اند،  استان ها 
سواركاری  شاخه  در  ورزشی  برنامه های  برگزاری 
باعث خروج سواركاران شده كه بايد موردتوجه قرار 
گيرد. شايان ذكر است در اين جلسه، علی كهنسال با 
كسب بيشترين رأی به عنوان رئيس هيئت سواركاری 

خراسان جنوبی انتخاب شد.

شناسايی 1۵ مورد HIV مثبت در استان

دانشگاه  بهداشتی  بيماری های  معاونت  ايسنا- مدير 
علوم پزشكی بيرجند، گفت: بيش از 1۵ بيمار مبتال 
به ايدز در خراسان جنوبی شناسايی شدند. شايسته، با 
بيان اينكه ايدز يک بيماری واحد نيست، اظهار كرد: 
ايدز مجموعه ای از حاالت و عالئمی است كه وقتی 
نام اچ ای  با  ايمنی بدن به وسيله ويروسی  سيستم 
وی آسيب می بيند به وجود می آيد. وی خاطرنشان 
كرد: برای اين بيماران در مواردی كه نياز به داروهای 
دستور العمل های  مطابق  درمان  بوده  ويروسی  ضد 

كشوری به طور رايگان در حال انجام است.

توقيف محموله کاال و احشام قاچاق در استان 

تسنيم- فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از كشف 
۲۲۴ ميليون ريال احشام قاچاق در شهرستان فردوس 
و توقيف يک دستگاه تريلی حامل كاالی قاچاق در 
اظهار  واعظی  سرهنگ  داد.  خبر  طبس  شهرستان 
زنی  گشت  هنگام  شهرستان  انتظامی  مأموران  كرد: 
خودرو  دستگاه  يک  به  بجستان  فردوس  جاده  در 
كاميونت مشكوک شدند و خودرو را متوقف كردند كه 
فاقد  و  احشام غير مجاز  آن ۳۷ رأس  از  بازرسی  در 
ارزش  كارشناسان  كه  شد  كشف  دامپزشكی  مجوز 
محموله كشف شده را 1۴8 ميليون ريال برآورد كردند. 
وی بيان كرد: در عملياتی ديگر در محدوده پليس راه 
باغستان از يک دستگاه نيسان وانت 1۹ رأس احشام 
غيرمجاز كشف شد كه كارشناسان ارزش اين محموله 
را نيز ۷6 ميليون ريال برآورد كردند و خودروها توقيف 
و متهمان با تشكيل پرونده تحت پيگرد قضايی قرار 
گرفتند. جانشين فرماندهی انتظامی شهرستان طبس 
نيز از توقيف يک دستگاه تريلی حامل كاالی قاچاق 
ديهوک  بازرسی  و  ايست  مأموران  گفت:  و  داد  خبر 
عازم  بندرعباس  محور  از  كه  تريلی  دستگاه  يک  از 
خراسان جنوبی بود مقادير زيادی البسه قاچاق و ۲۴ 
هزار دستكش خارجی كه فاقد هر گونه مجوز حمل 
بوده كشف و ضبط كردند. مريمی افزود: ارزش ريالی 

اين كاالها ۲۰۰ ميليون ريال برآورد شد. 

پذيرش ۲۶ کودک نيازمند در بنياد کودک

مهر- مديرعامل بنياد رفاه كودک خراسان جنوبی با 
بيان اينكه تا كنون دو هزار نفر به بنياد رفاه كودک 
تعداد  اين  از  نفر   ۲6 گفت:  شده اند،  معرفی  استان 
پذيرش و مورد تأييد قرار گرفته اند. ولی پور مطلق  در 
نشست خبری اظهار كرد: دفتر بنياد كودک در خراسان 
جنوبی از مهر ماه سال جاری راه اندازی شده است. 
كودک  بنياد  در  هدف  جامعه  اينكه  به  اشاره  با  وی 
دانش آموزان نيازمند هستند، گفت: استعداد تحصيلی از 
مهم ترين شرايط پذيرش اين دانش آموزان است. وی 
بيان كرد: ماهانه بين 1۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دانش 
آموزان تحت پوشش كمک خواهد شد. استانستی، پايه 
گذار گروه آوانگارد نگين نگاره شرق نيز در اين نشست 
با بيان اينكه گروه هنری نگين نگاره شرق با هدف 
كارآفرينی و ترويج هنر در استان راه اندازی شده است، 
افزود: از سه سال گذشته تا كنون ۴۰ نفر در اين گروه 
اينكه  با اشاره به  هنری مشغول به كار شده اند. وی 
پس از راه اندازی بنياد كودک استان بخش فرهنگی 
آن به گروه نگين و نگاره شرق واگذار شده است، بيان 
كرد: ۲6 دی ماه نمايشگاهی مشترک در نگار خانه 
شهر بيرجند برگزار می شود. وی افزود:  اين نمايشگاه 
تحت عنوان سنگ ها و رنگ ها افتتاح می شود و عوايد 
حاصل از فروش آثار صرف كمک به كودک نيازمند 

تحت پوشش بنياد كودک خواهد شد.

 گازرسانی به درميان و زيرکوه 
اوايل سال 9۵ به بهره برداری می رسد

از  جنوبی  خراسان  گاز  شركت  مديرعامل  ايرنا- 
 ۹۵ سال  اوايل  در  زيركوه  و  درميان  به  گازرسانی 
از  پروژه  دو  اين  از  برداری  بهره  با  و گفت:  داد  خبر 
11شهرستان تابعه استان به جز نهبندان از نعمت گاز 
حال  در  افزود:  دشتی  شد.  خواهند  برخوردار  طبيعی 
حاضر خط انتقال و شبكه های داخلی شهرهای اسديه 
و قهستان از توابع شهرستان درميان و نيز حاجی آباد 

مركز شهرستان زيركوه در حال انجام است.

نماز طلب باران در فردوس اقامه می شود

باران  طلب  نماز  اقامه  از  فردوس  جمعه  امام  ايرنا- 
مختلف  قشرهای  حضور  با  ماه  دی   ۲۴ پنجشنبه 
بابايی  االسالم  داد. حجت  اين شهرستان خبر  مردم 
افزود: نماز طلب باران ساعت ۹ صبح با حضور مردم 
فردوس و اسالميه در جبل النوز فردوس برگزار می 
شود. به گفته وی 16 سال است، فردوس همانند ديگر 
شهرستان های خراسان جنوبی با پديده خشكسالی و 
كاهش بارندگی مواجه است و تداوم اين پديده مشكل 

فراوانی را برای مردم به وجود آورده است.

و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئيس 
تجارت خراسان جنوبی گفت: پنج هزار نفر از مرزنشينان 
استان در انتظار دريافت كارت مبادله مرزی در دفاتر پيش 
خوان هستند. به گزارش ايرنا، رئوفی فرد در حاشيه جلسه 
جنوبی  خراسان  مرزنشينان  مشكالت  و  مسايل  بررسی 
افزود: اين افراد كسانی هستند كه از سال ۹1 تاكنون ثبت 
 نام كردند اما موفق به اخذ كارت مبادله مرزنشينی نشده اند

كه يكی از داليل آن وجود مشكالت سيستمی مانند خطای 
پايان بهمن ماه  تا  اين راستا  بود. وی گفت: در  كدپستی 
امسال به دفاتر پيشخوان فرصت داده شد تا نسبت به رفع 
پرونده  و  اقدام  حوزه  اين  در  موجود  مشكالت  و  نواقص 
نواقص را تا مدت زمان مذكور رفع كنند. وی عنوان كرد: 
بر اساس آمار سامانه مرزنشينان در سال ۹1، در حال حاضر 
در  نفر   ۹۰6 و  هزار   1۹۲ معادل  خانوار   ۵۴۷ و  هزار   ۵1

چهار شهرستان مرزی درميان، زيركوه، نهبندان و سربيشه 
سكونت دارند. رئوفی فرد با بيان اينكه 88 درصد اين افراد 
جمعيت  از  گفت:  دارند،  عضويت  مرزنشينان  سامانه  در 
مرزنشينان موجود تعداد ۴۵ هزار و 16۹ خانوار معادل 1۴۹ 

هزار و ۲۲۵ نفر در سامانه مرزنشينان ثبت نام كردند. 

 اعتبار کارت های الکترونیک مرزنشینان 
به مدت سه ماه تمدید شد

رئوفی فرد افزود: با توجه به اينكه كارت الكترونيک مبادالت 
مرزی تا پايان آذر ماه امسال اعتبار داشت با طرح موضوع 
در كار گروه ماده 1۲ و به منظور جذب سهميه ارزی سال 
جاری و كمک به معيشت مرزنشينان ساكن شهرستان های 
مرزی اين كارت ها به مدت سه ماه تمديد شد و دارندگان 
كارت های مذكور بايد با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت 

اقدام به درخواست تمديد سه ساله آن كنند.

 پنج هزار مرزنشین استان، در انتظار دریافت کارت مبادله مرزی

شبستان- مديركل آموزش و پرورش استان گفت: امسال تعداد ۵ هزار و 8۲۹ جلد كتاب كمک آموزشی از سوی بنياد علوی به ارزش تقريبی يک ميليارد و 
۳۰۰ ميليون ريال بين دانش آموزان نيازمند و محروم استان توزيع شد. المعی در نشست شورای معاونين اداره كل آموزش و پرورش استان گفت: اين كتاب ها 
برای ارتقای سطح علمی دانش آموزان مناطق كمتر توسعه يافته، بين دانش آموزان پايه سوم متوسطه نظری و پيش دانشگاهی توزيع شده است. وی افزود: 

بيش  از يک هزار و 6۰۰ دانش آموز در شهرستان درميان، زيركوه، سربيشه، نهبندان، خوسف و منطقه دستگردان از مزايای اين كتاب ها بهره مند شدند. 

 بنیاد علوی، ۵۸۰۰ کتاب کمک آموزشی بین دانش آموزان محروم استان توزیع کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی خراسان جنوبی با 
ميليون  و ۴۰۰  ميليارد  اينكه سال گذشته يک  به  اشاره 
تومان تسهيالت به خراسان جنوبی اختصاص يافته است، 
نيز ۲.۵ ميليارد تومان تسهيالت به بخش  گفت: امسال 

دندانپزشكی خراسان جنوبی تعلق گرفت. 
افتتاحيه »طرح  مراسم  در  تسنيم، مهدی زاده  به گزارش 
خراسان  كرد:  اظهار  بيرجند  در  خانواده«  دندانپزشک 
اين  از  كه  دارد  جمعيت  نفر  هزار   ۷۵۵ بر  بالغ  جنوبی 
نفر  هزار   ۳1۵ و  شهرها  در  نفر  هزار   ۴۴۰ حدود  ميزان 

در روستاها سكونت دارند كه حدود 181 هزار نفر تحت 
بررسی  افزود:  وی  خانواده هستند.  پزشک  پوشش طرح 
كننده  نگران  دندان  و  دهان  بهداشت  شاخص  وضعيت 
است و در حال حاضر در كشور شاخص دندان های كشيده 
شده و پر شده در كودكان ۲.۰۹ است و در خراسان جنوبی 
از وضعيت  تا حدودی  اين شاخص به ۲.۰1 می رسد كه 
كشوری بهتر است و حدود 8۲ درصد از اين شاخص به 

دندان های پوسيده مرتبط می شود.
وضع  سال   1۵ سنی  گروه  در  كرد:  تصريح  زاده  مهدی 

بهداشت دهان و دندان در شرايط بدتری قرار دارد كه ۷۵ 
درصد اين شاخص مربوط به پوسيدگی دندان است و در 
گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال ۳۲ درصد مربوط به پوسيدگی 

دندان و ۴۲ درصد مربوط به كشيدن دندان است.
مهدی زاده بيان كرد: در هزينه های بهداشتی ۹۰ درصد 
هزينه درمان به بخش خصوصی و 1۰ درصد به بخش 
به  كمتر  كه  باعث شده  و همين  يافته  اختصاص  دولتی 
بهداشت دهان و دندان اهميت داده شود. وی خاطرنشان 
كرد: نكته ديگری كه اهميت دارد اين است كه در برنامه 

برنامه پزشک خانواده كه 1۰  طرح تحول سالمت و در 
سال است برقرار شده جای برنامه بهداشت دهان و دندان 
امسال  كه  اعتباری  با  افزود:  زاده  مهدی  است.  خالی 
مصوب شد ۷ درصد بهداشت خانواده مربوط به بهداشت 
دهان و دندان است كه رشد خوبی داشته و در 6 ماهه 
نخست امسال خدماتی شامل انجام حدود ۵۵ هزار واحد 
مورد  هزار   ۳۰ از  بيش  گيری،  جرم  مورد   ۵8۲ معاينه، 
كشيدن، 1۰۳ هزار مورد وارنيش فلورايد و ۵6 مورد ترميم 

دندان صورت گرفته است.

اختصاص ۲/۵ ميليارد تومانی تسهيالت دندانپزشكی به خراسان جنوبی

 روز گذشته جمعی از اصحاب رسانه برای پيمان دوبار با آرمان های شهدا، با 
خانواده شهيد فرهادی تنها شهيد خبرنگار خراسان جنوبی ديدار كردند.

به گزارش بيرجندرسا، جمعی از اصحاب رسانه با حضور سردار شفايی جانشين 
فرماندهی سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی و محبی مدير كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در سالروز بسيج رسانه با خانواده تنها شهيد خبرنگار استان ديدار 
كردند. سردار شفايی با اشاره به اينكه تمام امنيت و آرامش كشور از ناحيه شهدا 
بوده است، افزود: افتخار داريم كه امروز در محضر خانواده شهدا هستيم كه 
برای اينكه ما با آرامش در كشور نفس بكشيم جان شيرن خود را فدای حفظ 
انقالب اسالمی كردند. وی ادامه داد: مسير شهدا سخت است و با دعا خانواده 

شهدا می توانيم ادامه دهنده راهشان باشيم. 
وی در ادامه بيان كرد: اگر انقالب اسالمی توانسته با اقتدار جلوی هجمه های 
دشمن را بگيرد و در سطح های مختلف نظامی و علمی پيشرفت كند، منشأ 

آن جز خانواده شهدا چيز ديگری نبوده است. 
وی با اشاره به صحبت مقام معظم رهبری مبنی بر اينكه راه شهدا كمتر از 
برای  اهل غفلت هستند و وجود خانواده شهدا  انسان  افزود:  نيست،  شهادت 
مسئوالن و مردم باعث تلنگر است كه چه سرمايه های ارزشمندی در راه حفظ 

 انقالب به شهادت رسيدند.
حضور مسئوالن در محضر خانواده شهدا باعث دلگرمی است

محبی مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز با اشاره به اينكه خانواده شهدا 

خانواده  محضر  در  مسئوالن  حضور  افزود:  هستند،  مسئوالن  دلگرمی  باعث 
شهدا باعث دلگرمی و روحيه گرفتن است. وی ادامه داد: بايد رسانه ها برای 
 فرهنگ شهادت و روحيه مقابله با دشمن خاطرات شهدا را ثبت و ضبط كنند.

اگر تمام فرزندانم پسر می بودند، در راه انقالب فدا می کردم

مادرشهيد فرهادی هم با اشاره به اينكه تنها پسرم را در راه خدا فدا كردم افزود: 
محمدرضا دانشجوی رشته برق و فردی انقالبی و واليتمدار بود كه با عالقه و 
اشتياق برای مملكتش جنگيد و شهيد شد. وی با اشاره به اينكه پسرم تار موی 
علی اكبر حسين )ع( هم نمی شود، تأكيد كرد: من چهار فرزند دارم و اگر تمام 

فرزندانم پسر می بودند باز هم در راه انقالب فدا می كردم. 
خواهر شهيد فرهادی نيز با تشكر ويژه از حضور اصحاب رسانه گفت: بايد در 
نبايد كاری كرد كه خدايی  همه عرصه ها ملت و نظام صبر داشته باشيد و 
نكرده روح شهدا از ما ناراحت شوند. وی با اشاره به صبر و بردباری مادرخود 
بعد از شهادت تنها پسرش گفت: مادرمان با نداشتن سواد كافی جوانان واليت 
مدار و تحصيل كرده ای را به جامعه تحويل داده است و هميشه می گويد اگر 

دخترهايم پسر بودند آنها را هم به جبهه می فرستادم.

در دیدار اصحاب رسانه با خانواده شهید فرهادی مطرح شد:

سردار شفاهی: همین که نفس می کشیم مرهون خون شهدا هستیم

های  سليقه  اعمال  از  پرهيز  بر  جنوبی  خراسان  استاندار 
جناحی و خطی در گزينش تأكيد كرد و گفت: گزينشگران 
برای رضايت يک فرد يا مدير افراد را تأييد يا رد صالحيت 
نكنند. به گزارش مهر، خدمتگزار در گردهمايی گزينشگران 
دستگاه های اجرايی خراسان جنوبی با اشاره به اهميت و 
همه  كار  اساس  كرد:  اظهار  گزينشگران،  كار  مؤثر  نقش 
كسانی كه در سه قوه ورود پيدا كرده و در طول ۳۰ سال 
خدمت خود در رده های مختلف از شما گزينشگران است. 
استاندار ادامه داد: گاهی اوقات فرد توانمندی است اما من 
گزينشگر نتوانسته ام تشخيص دهم كه اين فرد توانايی كار 
دارد بنابراين در اين زمينه مسئول هستيم. خدمتگزار  بيان 
كرد: هنر ما اين نيست كه همه را تأييد يا رد كنيم هنر ما 
اين است كه حق را به حق دار برسانيم و بايد خدا را در هر 
كار و رفتاری مدنظر قرار دهيم و تنها برای رضايت يک فرد 
يا مدير كاری را انجام ندهيم. وی با تأكيد بر اينكه بايد با 
مردم خالصانه رفتار كرده و حقوق مردم را به معنای واقعی 
در همه شئون بشناسيم و رعايت كنيم، بيان كرد: نبايد از 
بنا  بايد  بلكه  با مردم رفتار كنيم  منظر حاكميت و قدرت 

به حق و حقوق آنها رفتار كنيم.

۲۱۴۰ نفر در دستگاه های اجرایی به کارگیری شدند

مدير هسته گزينش استانداری خراسان جنوبی نيز گفت: 
از طريق هسته های  نفر  و 1۴۰  هزار  دو  در سال جاری 
جنوبی شدند.  خراسان  اجرايی  دستگاه های  وارد  گزينش 
 ۵۴۷ هزار  و   ۴ امسال،  مجموع  در  كرد:  اظهار  غيرتی 

پرونده در هسته های گزينش دستگاه های اجرايی استان 
اين  از  اينكه  بيان  با  قرار گرفته است. وی  بررسی  مورد 
تعداد ۲ هزار 1۴۰ نفر مربوط به افرادی بوده كه در سال 
بيان  شده اند،  به كارگيری  اجرايی  دستگاه های  در  جاری 
به كسانی  نيز مربوط  پرونده  تعداد دو هزار و ۴۰۷  كرد: 

شده  بررسی  مجدد  به صورت  آنها  پرونده های  كه  بوده 
است. به گفته غيرتی در مجموع در حال حاضر 1۴۷ نفر 

كار گزينش را در استان انجام می دهند. 
مدير هسته گزينش آموزش وپرورش استان هم با تأكيد بر 

اينكه بايد ديدگاه ها را نسبت به گزينش بازتر و وسيع تر
دستگاه های  مديران  حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  كنيم، 

يا  ندارند  گزينش  مسايل  به  كامل  آشنايی  يا  اجرايی 
آنچنان كه بايد و شايد به گزينش اهميت داده نمی شود. 
عبادی، مراجعه به محل كار و  زندگی را يكی از مراحل 
گزينش عنوان كرد و گفت: بايد اين اهميت مورد تأكيد 
قرار گيرد كه افرادی كه گزينش می شوند اگر شايستگی 

فعاليت در دستگاهی را ندارند و به دليل نگفتن واقعيت ها 
به كارگيری شوند، آن شخص مقصر است.

جنوبی  خراسان  كشاورزی  جهاد  گزينش  هسته  مدير 
نظر  بايد  مشاوران  و  مديران  انتصاب  در  كرد:  اظهار  نيز 
اصلی هسته گزينش گرفته شود كه بعضًا انتصاباتی انجام 
گزينش  هسته  نظرات  به  دستگاه ها  مديران  كه  می شود 
توجه نمی كنند. استدعايی افزود: دو سال است كه بحث 
بحث  مجدداً  بايد  اما  ابالغ شده  گزينشگران  كار  سختی 

سختی كار آنها برقرار شود.

اخالق مالک و معیاری در گزینش افراد قرار گیرد

تأكيد  با  هم  جنوبی  خراسان  اسالمی  تبليغات  مديركل 
بر اينكه اخالق بايد معياری در گزينش افراد برای ورود 
در  كمتر  مهم  اين  گفت:  باشد،  اجرايی  دستگاه های  به 
هسته های گزينش موردتوجه قرار می گيرد. حجت االسالم 
لطفيان با بيان اينكه در كارهای گزينشی بايد شأن الهی 
از  الهی  نگاه  در  عنوان كرد: گزينش  بگيريم،  نظر  در  را 
جايگاه بااليی برخوردار است اما باوجود همه سختی ها و 

تالش ها بازهم احتمال خطا وجود دارد.

گزینشگران برای خوشایند مدیران، افراد را تأیید یا رد صالحیت نکنند

رعايت مقررات ملی ساختمان ، زيربنای  توسعه  پايدار  شهری
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

 آموزشگاه طراحی دوخت
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 توصیف علی مطهری از دو جریان سیاسی
نماینده تهران مقصر اصلى در قضیه حمله به سفارت 
عربستان را نیروى انتظامى دانست. مطهرى در نطق 
دیروز خود در مجلس با اشاره به وضعیت سیاسى کشور 
گفت: دو جریان سیاسى اصولگرایى و اصالح طلبى در 
ایران داراى نقاط قوت و ضعف هستند. نقطه ضعف 
اساسى  آزادیهاى  به  توجهى  کم  اصولگرایان  اصلى 
ملت و حقوق شهروندى است که بسیارى از بى قانونى 
ها و بى عدالتى ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه 
مى کنند و نقطه ضعف اصلى اصالح طلبان تسامح و 
تساهلى است که در مسائل فرهنگى دارند و گاهى به 

نام آزادى در این امور سهل انگارى مى شود.
 

 کوتاهی نهادهای انتظامی در حفاظت از 
 سفارت عربستان پذیرفتنی نیست

گفت:  تذکرى  در  علنى  نشست  در   رسایى 
خارجه  وزارت  از  آینده  هفته  در  مى کنم  خواهش 
بخواهید به مجلس بیایند و گزارش بدهند. این وضع 
ادامه  در  نیست.  دادن  ادامه  قابل  تحریم ها  اسفناک 
الریجانى در پاسخ به تذکر رسایى اعالم کرد: البته 
نیست،  اسفناک  مى گویید  شما  که  آنچنان  وضعیت 
پیگیرى هایى  آن ها مرتکب تخلف هایى شده اند ولى 
انجام شده تا این تخلف ها رفع شود و در صورتى که 
تعهداتشان انجام نشد مقابله مناسب با آن انجام شود.

 
تکذیب اختالف کارگزاران و اصالح طلبان

 
رسولى فعال اصالح طلب درباره شایعاتى مبنى بر وجود 
اختالف میان حزب کارگزاران و شوراى عالى سیاست 
گذارى اصالح طلبان اظهار کرد: نه تنها اختالفى وجود 
ندارد بلکه کارگزاران معیارها و شاخص هاى شوراى 
عالى را به عنوان مانیفست انتخاباتى خود براى همه 

 سلسله مراتب حزبى خود ارسال کرده است.
رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد تنش

 بین آل سعود و ایران است

معظم  فرمانده  عالى  مشاور  و  دستیار  صفوى  سردار 
کل قوا گفت: رژیم صهیونیستى به دنبال ایجاد تنش 
بین آل سعود و ایران است و این موضوع، هوشیارى 

 مسئوالن سیاسى کشور را مى طلبد.
 رد صالحیت رئیس کمیسیون ویژه برجام 

هاى  گزارش  نوشت:  ایران  روزنامه  تلگرامى  کانال 
تازه از روند رسیدگى به صالحیت داوطلبان انتخابات 
حاکى است که صالحیت علیرضا زاکانى دبیر جمعیت 

 رهپویان و رئیس کمیسیون برجام تایید نشده است.
 روحانی جا پای احمدی نژاد گذاشت

امامى عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت : درآمدهاى 
را  یارانه ها  منابع  باید  و  یافته  عمومى دولت کاهش 
دولت  مثل  بخواهد  است  طبیعى  که  کند  تامین   هم 
احمدى نژاد بخشى از منابع ارزى را به قیمت باالتر 

بفروشد تا ابزارى براى تامین منابع مالى دولت باشد.

ظریف : تاکنون خویشتن دار بوده ایم
 ولی صبر یکطرفه دوام ندارد 

 
افشاگرانه  یادداشتى  در  امور خارجه کشورمان  وزیر   
براى روزنامه نیویورک تایمز به تشریح ابعاد مختلف 
تعامالت  در  سعودى  عربستان  غیرسازنده  نقش 
است.  پرداخته  المللى  بین  و  اى  منطقه  دوجانبه، 
با  ایران،   : است  گفته  یادداشت  این  در  ظریف 
بر  اى  جویانه  تالفى  اقدام  خود،  قدرت  از  اطمینان 
علیه عربستان انجام نداده و از قطع و یا حتى کاهش 
سطح   روابط دیپلماتیک خود با این کشور خوددارى 
دارى  با خویشتن  تاکنون همراه  ما  پاسخ  بود.  کرده 

بوده است؛ ولى صبر و تحمل یکطرفه دوام ندارد.
 

عربستان کنترل خلیج فارس را می خواهد
 

راهبرد  نوشت:  یادداشتى  در  فرانسه  پارلمانى  مقام 
سعودى ها تخریب گام به گام فرایند بازگشت ایران به 
عرصه جهانى است و آن ها نه تنها تالش در مشارکت 
با سران منطقه را دارند بلکه کوشش مى کنند با اسرائیل 
به دست گیرد  را  تا کنترل خلیج  هم همکارى کنند 
خلیجى که از نظر آنها نمى تواند »خلیج فارس« باشد.

 
وضعیت دفتر حافظ منافع ایران در ریاض

 
سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به اینکه »هنوز هیچ 
تصمیمى درباره دفتر حافظ منافع در عربستان و ایران 
اتخاذ نشده است، گفت: »حسب نیازها و شرایط مى تواند 
چنین سازوکارى میان دو کشور مورد توافق قرار بگیرد.«

 رفع تحریم های ایران تاریخ دقیقی ندارد
تاریخ   : اروپا گفت  اتحادیه  مسئول سیاست خارجى 
ندارد،  وجود  ایران  تحریم هاى  رفع  براى  مشخصى 
اما احتماال این اتفاق به زودى رخ مى دهد. موگرینى 
افزود: »مى توانم به شما بگویم که تصورم این است 

که این روز مى تواند به زودى اتفاق بیفتد.«

برجام روزهای آینده اجرایی می شود

امیدوارى  ابراز  با  خارجه  وزیر  معاون  تخت روانچى 
: در صورت  آینده گفت  برجام در روزهاى  به  نسبت 
برجام  اجراى  مقابل در  تعهدات طرف  هرگونه نقض 

از طریق مکانیزم حل و فصل اختالفات وارد مى شود.

 3 پاسخ ایران به گستاخی سعودی ها
السفیر نوشت : به احتمال فراوان تهران در مرحله آینده 
در چارچوب مهار بى پروایى عربستان در سه خط اقدام 
خواهد کرد: نخست، فراهم کردن عوامل و عناصرى 
دفاع  مرحله  از  عبور  اجازه  یمن  در  متحدانش  به  که 
اینجا ورود متحدان  به مرحله تهاجم را مى دهد. در 
به شهرهاى مرزى عربستان مسئله اى قطعى است. 
همچنین بمباران اهداف سعودى از سوى آنان خارج از 
رویکرد سنتى کنونى، دیگر ممنوع نیست. دوم، اتخاذ 
اقدامات نظامى در آب هاى خلیج ]فارس[ که به تهران 
امکان مى دهد در عمل در جایگاه مسلط در دریانوردى 
هاى  تالش  افزایش  سوم،  شود.  ظاهر  فارس  خلیج 
براى محقق  در سوریه  متحدان  از  و حمایت  نظامى 
ساختن دستاوردهاى بیشتر به جاى روند حل و فصل.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه 
تحریم درست کردن کار ساده اى است و 
مى شود  درست  تحریم  عقلى  بى  یک  با 
سخت  تعامل  و  تحریم  برداشتن  گفت:  
است. خراب کردن و آتش زدن که کارى 

ندارد، ساختن کار مهمى است.
روحانى با اشاره به اینکه با دعوا، اختالف 
رسیم  نمى  جا  هیچ  به  گرى  افراطى  و 
افزود : همه باید متحد شویم تا انتخابات 
و  درست  و  آزاد،  اخالقى  رقابت  صحنه 
عاقالنه باشد. وى در ادامه افزود: انتخابات 
جاى تهمت و تحقیر نیست چرا واقعیت را 
به مردم نگوییم؟ براى چه دولت منتخب 
واضح  که  دروغ  کنیم؟  تخریب  را  مردم 
مى شود . کسى نمى تواند در بلندمدت به 
مردم دروغ بگوید چرا از خوشحالى مردم 
شاد نیستیم؟ اختالف به طور طبیعى پیش 
به  نباید  را  اختالفات کوچک  اما  آید  مى 
منفعت  کنیم.  تبدیل  بزرگ  هاى  شکاف 
جمهور  رئیس  است.  همه  مال  کشور 
همچنین با اشاره به اینکه در این شرایط 
دولت افتخار دارد که توانسته تورم را مهار 
کند و رشد اقتصادى کشور در امسال هم 

با  آینده  سال  کرد:  تصریح  است،  مثبت 
اقتصادى  رونق  سال  تحریم ها  از  عبور 
دیگرى  بخش  در  روحانى  بود.  خواهد 
دولت  اینکه  به  اشاره  با  اظهارات خود  از 
به قول خود درباره ایجاد فضاى سیاسى 

کرده  عمل  امنیتى  غیر  و  متعادل  باز 
نگهبان  شوراى  ا...  شاء  ان  افزود:  است، 
ما شاهد  و  بود  این مسیر خواهد  در  هم 
بود.  خواهیم  کشور  در  سیاسى  نشاط 
از  نیایند  برخى ها  اینکه  بیان  با  روحانى 
دولت  داشت:  اظهار  کنند،  رکود صحبت 
تدبیر و امید کشور را در شرایط نفت ۳۰ 

دالرى اداره مى کند نه نفت ۱۴۷ دالرى، 
همچنین دولت کشور را در شرایط تحریم 
دولت  عادى.  شرایط  در  نه  مى کند  اداره 
قول هاى  سر  بر  توطئه ها  همه  علیرغم 
روزهاى  در  انشاءا...  و  پابرجاست  خود 

طومار  شدن  پیچیده  هم  در  شاهد  آینده 
تحریم در این کشور خواهیم بود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ملت بزرگ 
ایران با ایستادگى و مقاومت و با هدایت 
همه جانبه  حمایت  و  انقالب  معظم  رهبر 
بسیار  مسیر  از  توانست  بزرگ  ملت  این 
روز  از  بعد  کند.  عبور  سختى  و  صعب 

عظمت  تحریم ها  پایان  و  برجام  اجراى 
همگان  براى  ایران  بزرگ  ملت  کار  این 

مشخص مى شود.
همه  که  شرایطى  در  افزود:  روحانى 
کشورهاى تولیدکننده و صادرکننده نفت 
گرفتار  غریبى  و  عجیب  مشکالت  در 
در  را   ۹۵ سال  بودجه  امسال  آمده اند 
که  کرد  خواهیم  مجلس  تقدیم  شرایطى 
بود،  نفت ۲۵ درصد خواهد  به  ما  اتکاى 
که  منطقه  دیگر  که کشورهاى  حالى  در 
بزرگترین تولیدکننده و صادرکنندگان نفت 
خام هستند تقریباً صددرصد اتکا و باالى 

۹۰ درصد اتکاى آنها به نفت است.
که  آنها  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
خودشان  اول  بزنند  ضرر  ما  به  خواستند 
این  کرد:  خاطرنشان  کرده اند،  ضرر 
طبق  امسالشان  بودجه  کسرى  کشورها، 
دالر  میلیارد   ۱۰۰ اعالم ها  و  برآوردها 
از  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  است. 
خبرهاى  شاهد  انشاءا...  بعد  به  امروز 
خوشحال کننده خواهیم بود، اظهار کرد: تا 
پایان تحریم  ظالمانه  چند روز دیگر خبر 

علیه ملت ایران اعالم مى شود. 

دیدار شمارى از فعاالن عرصه خبر استان با خانواده شهید فرهادى شهید شاخص رسانه استانعکس روز 

رئیس جمهور :

با دعوا ، اختالف و افراطی گری به جایی نمی رسیم 
با یک بی عقلی تحریم درست می شود، اما برداشتن آن سخت است/ برخی ها نیایند از رکود صحبت کنند

انتقاد وزیر احمدی نژاد از دولت روحانی ؛  تن مردم را با تهدید به حذف یارانه نلرزانید 
انتقاد کرد. محمد سلیمانى که سابقه وزارت ارتباطات در  نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهى خود از سیاست هاى دولت روحانى 
دولت محمود احمدى نژاد را دارد، در تذکر شفاهى خود به مسئوالن اجرایى گفت: هزینه هاى جارى دولت در دو سال اخیر حدود ۲ برابر افزایش 
پیدا کرده، از این رو دولت باید در جهت کاهش این هزینه ها اقدام کند. وى در ادامه افزود: متاسفانه دولت در شرایط کنونى بخش هاى مختلف 
کشور از جمله اقتصاد، مسکن، بورس، عمران و آبادانى کشور و اخیرا نیز حوزه روابط خارجى را به رکود کشانده و دلیل اصلى آن این است که همه برنامه هاى خود 
را به برجام گره زده و زمانى که در رابطه با تاریخ اجراى برجام از آن ها سوال مى پرسیم، پاسخى نمى دهند. این عضو فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: قطعا باید براى 
مردم روشن شود که چرا تحریم ها و تهدیدها نه تنها برداشته نشده بلکه هر روز بیشتر مى شود. از طرفى دیگر رئیس جمهور باید باور کند که شیوه کنونى دولت غلط 
بوده و باید بر تولیدکنندگان و مردم تکیه کند. سلیمانى در ادامه مدعى شد که دولت هر روز تن مردم را براى قطع یارانه مى لرزاند، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد 
که با توجه به اینکه چرخ معیشت مردم پنچر شده چرا مدام تن مردم را با این گفته که یارانه آن ها را قطع خواهد کرد مى لرزاند؟! وى با بیان اینکه در شرایط کنونى 

حوزه سیاست خارجى وضعیت اسفناکى پیدا کرده و دولت گاه منفعل عمل مى کند، تصریح کرد: در این شرایط زبان برخى دولت ها براى ما باز شده است.










