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یادداشت

لبخند برکت بر
 لبان مشتری مداران

*هرم پور

های  حاشیه  از  برخی  به  است  چقدر خوب  گاهی   
زندگی که در حقیقت اصل هستند و فراموش شده 
اندکی بیندیشیم. مثاًل اینکه چرا این روزها در کار 
 بعضی هایمان بی برکتی افتاده یا به قول قدیمی ها، 
کار و بارمان بی رونق شده. رونق کار، تنها درآمدی 
یا  کار  یک  انجام  برای  ای  مراجعه  نیست.  بیشتر 
اندازه  به  مشکلی  رفع  برای  مکرر  های  درخواست 

خودش می تواند برکتی از کارمان باشد. 
 ) ادامه در صفحه 2 ( 
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سخت زیستی
در محله بهزیستی

گزارش آوا از شهرک ویژه معلوالن در مرکز استان که برایشان مناسب سازی نشده است

      افزایش نرخ جریمه از سوی دولت
را  رانندگی  نرخ جدید جریمه های  فارس: دولت 
اعالم کرد. بر پایه این گزارش با تصویب هیئت 
در  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات  جرایم  دولت، 
یافت  افزایش  جاده ها  و  خیابان ها  معابر،  سطح 
مراحل  طی  و  مصوبه  این  شدن  اجرایی  با  که 
جریمه  جدید،  نرخ  با  متخلفان  الزم  قانونی 

شد.  خواهند 

   لبنیات امسال گران نمی شود 
ایسنا: باکری دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم کرد: با 
وجود داشتن مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان 
درصدی  شش  افزایش  بر  مبنی  تولیدکنندگان،  و 
قیمت محصوالت لبنی پرمصرف، قیمت محصوالت 
در  اقداماتی  باید  نمی یابد.  افزایش  امسال  لبنی 
خصوص افزایش کیفیت شیر خام صورت بگیرد که 

محصوالت با کیفیت باالتری عرضه کنیم.

     تکذیب ضرب سکه  10 هزار تومانی 
که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  کل  دبیر  احمدی 
هزار   10 سکه  ضرب  بر  مبنی  خبرهایی  انتشار 
به  است.  پول کذب  بازار  در  آن  انتشار  و  تومانی 
گزارش ایسنا، طبق توضیحات بانک مرکزی، این 
بانک به هیچ عنوان چنین سکه ای را ضرب نکرده 
و اگر هم سکه های 100 هزار ریالی در بازار وجود 

داشته باشد، تقلبی است. 
همایش ملی توافق هسته ای برگزار می شود

صفحه 7

صفحه 3

اطالعیه
شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های 
ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان کار، عدم خالف و ... به جز جرایم کمیسیون ماده 
صد و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به  اعمال تخفیفات به شرح ذیل تا 15 اسفند 

ماه سال جاری اقدام نماید.

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

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری 25 درصد تخفیف

3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری 20 درصد تخفیف

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

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

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری ) محدوده سه راه اسدی (  
یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی       09151641294 - 32432090

فلج اطفال بیماری خطرناکی است که کودکان را می کشد و یا مادام العمر فلج می نماید

ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال سال 2016 میالدی )1394 شمسی( در دو نوبت

نوبت اول:  29-26 دی ماه 1394
نوبت دوم: 27-24 بهمن ماه 1394

گروه سنی هدف:
کلیه متولدین26 دی ماه 1389 لغایت 27 بهمن ماه 1394

مناطق تحت پوشش این برنامه عبارتند از:
شهرستان های مرز شرقی استان خراسان جنوبی شامل )نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه(	 

کلیه مناطق تحت پوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه، قاین، خوسف و طبس	 

کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاه ها و یا خارج از اردوگاه ها در شهرستان ها اقامت دارند	 

کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و تجمع عمده مهاجرین خارجی	 

کلیه کودکان زیر 5 سال که احتماال همراه با مادران خود در زندان ها اقامت دارند	 

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه

 حاجیه فاطمه صغری لطفی 
همسر مرحوم محمد علی همتی )بازنشسته دارایی(

جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 94/10/24 از ساعت 2 الی 3 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی منعقد می گردد 

حضور شما سروران گرامی موجب امتنان می باشد.

خانواده های: لطفی ، همتی

بدینوسیله درگذشت مرحوم مغفور

 سروان مهدی چهکندی
 در مشهد مقدس را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان و همکاران گرامی 

می رساند: بدین منظور جلسه ترحیمی پنجشنبه 94/10/24
 از ساعت 13/30 الی 14/30 در محل مسجد مرتضوی منعقد می شود

 با تشریف فرمایی خود التیام دهنده قلوب داغدارمان و شادی روح آن مرحوم باشید.

خانواده داغدار آن مرحوم

 با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور

غالم سرور رحمان پور 
)سرهنگ  بازنشسته ارتش( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع امروز چهارشنبه 94/10/23 ساعت 
13:30 از محل مسجد النبی )ص( »واقع در خیابان شهدا 4«  بسمت آرامگاه 

ابدی  برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

همسر و فرزندان

ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمی از طریق
 www.azmoon.org 

 فهرست نزدیک به 100 رشته بدون آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در مقاطع کاردانی و کارشناسی

www.iaubir.ac.ir 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

 مهلت انتخاب رشته در بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان

 دوره های دکتری پژوهش محور و بدون آزمون 

و کارشناسی ارشد تا سوم بهمن ماه

www.azmoon.org ثبت نام از طریق

ترین رخداد علمی  بزرگ  از  اطالع  برای  عالقه مندان 
از عناوین  فرهنگی، آموزشی خراسان جنوبی و اطالع 
نزدیک به 100 رشته دکتری و کارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
به نشانی www.iaubir.ac.ir مراجعه نمایند

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   



 برنامه ششم و بودجه ٩٥ آماده است

سخنگوی دولت اعالم کرد: برنامه ششم و بودجه ٩٥ 
با پیوست هایش آماده است و بعد از تدبیری که داریم 
تقدیم مجلس می شود. به گزارش ایسنا، محمدباقر 
نوبخت اظهار کرد: امروز بنا به دالیلی که به وقتش 
تقدیم   ٩٥ بودجه  و  ششم  برنامه  می کنیم  اعالم 
مجلس نشد ولی با پیوست هایش آماده است و بعد از 

تدبیری که داریم تقدیم مجلس می شود.

بیمارستان های تامین اجتماعی بزودی 
ستاره دار می شوند

در  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  نوربخش 
گفتگو با ایسنا، درباره ستاره دار شدن بیمارستان های 
تومان  میلیارد   80 تازگی  به  گفت:  اجتماعی  تامین 
استان ها  به  بیمارستان ها  هتلینگ  ارتقای  منظور  به 
بیمارستان ها  زودی  به  و  است  شده  داده  تخصیص 

ستاره های خود را دریافت خواهند کرد. 

یکپارچه سازی معاینه فنی خودروها

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از یکپارچه سازی 
معاینه فنی خودروها از هفته آینده خبر داد. به گزارش 
ایسنا، معصومه ابتکار، با اشاره به طرح بحث معاینه 
فنی در شورای عالی محیط زیست، اظهار کرد: این 
سازی  یکپارچه  آینده  هفته  از  که  می دهم  را  نوید 
معاینه فنی با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها و 
راهور ناجا صورت گیرد. در صورت اجرای این سامانه 
تخلفات گذشته در حوزه معاینه فنی کنترل می شود.

لمس لغو تحریم ها تا آخر سال آینده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آثار لغو 
تحریم ها در بخش های مختلف تا اواخر سال ۱۳٩٥ 
بر اقتصاد کشور مشاهده می شود.مجتبی خسروتاج در 
گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: با باز شدن بازارهای جدید 
خرید،  قدرت  افزایش  با  تا  می شود  فراهم  فرصتی 
قدرت  سویی  از  و  کنیم  خریداری  بهتری  کاالهای 

چانه زنی نیز برای خرید کاالها افزایش می یابد.

بیمه ازدواج تا پایان دی عرضه می شود
 

بیان  با  ایران  بیمه  برنامه  نیوز: معاون طرح و  بولتن 
و  ها  نیازمندی  از  بسیاری  ازدواج  بیمه  بسته  اینکه 
جزئیات  گفت:  داده،  قرار  نظر  مد  را  جوانان  دغدغه 
بسته بیمه ازدواج تنظیم شده و عالقه مندان تا پایان 
دی ماه می توانند آن را دفاتر بیمه خریداری کنند. 
وی علت تاخیر در فروش بیمه ازدواج را مشکل فنی 
ایران  بیمه  شرکت  اطالعات  آوری  فن  بخش  در 
اعالم کرد و افزود: خانواده ها می توانند تا پایان دی 

ماه آن را خریداری کنند.

 ۲۰۰ نماینده خواستار تعیین تکلیف شرکت
 پدیده شاندیز ظرف دو هفته آینده شدند

رئیس  جمهور،  رئیس  به  نامه ای  در  نماینده   ۲00
تعیین  خواستار  اقتصاد  و  کشور  وزرای  و  مجلس 
آینده  هفته  دو  ظرف  شاندیز  پدیده  شرکت  تکلیف 
نماینده  امضای ۲00  از  ثروتی  الرضا  موسی  شدند. 
برای ساماندهی وضعیت سهامداران و تعیین تکلیف 
هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز خبر داد. در بخش هایی از این نامه آمده 
است : موضوع شرکت پدیده شاندیز وارد سال دوم بحران خود شده است و 
علی رغم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و ستاد 
تدابیر ویژه استان، به دالیل متعدد به نتایج مطلوبی نرسیده است... امید است 
یا اختیار تبلیغ و فروش سهام و  تکلیف شرکت و هیئت مدیره مشخص 
اماکن تجاری و اداری ساخته شده، داده شود و سرمایه مردم پرداخت گردد.

زمین های کشاورزی سنددار می شوند

و  اراضی ملی  از  اینکه حفاظت  بیان  با  اراضی کشور  امور  رئیس سازمان 
کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضي امروز 
یک ضرورت است، گفت: سند دار کردن زمین های 
کشاورزی در اولویت این سازمان است. به گزارش 
اراضي  کاداستر  طرح  اینکه  بیان  با  افشار  مهر، 
کشاورزي در بسیاري از نقاط کشور در حال اجراست، 
گفت: از مزایاي این طرح حل مسائل حقوقي مردم بر سر اراضي است. طرح 
کاداستر شامل عکسبرداري و تهیه نقشه جامع از اراضي کشاورزي است و 
بانک اطالعات اراضي با اجراي این طرح تکمیل مي شود.وی بخشي از 
مزایاي تهیه نقشه و اطالعات جامع از اراضي را راه حل مسائل حقوقي مردم 
ذکر کرد و گفت: با سنددار کردن اراضي بسیاري از تسهیالت و امکاناتي 

که دولت براي کشاورزان در نظر گرفته است، آسان تر به آنان مي رسد.

 کنترل کیفیت داروها با استعالم شناسه اصالت کاال

به  امسال  پایان  تا  اصالت  شناسه  طرح  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
نقطه اوج خود می رسد و بعد از آن می توانیم داروهایی 
که مجوز ندارند را غیرقانونی اعالم و از عرضه آن 
با فارس گفت:  جلوگیری کنیم. دیناروند در گفتگو 
سیستم نظارتی جدیدی در دستور کار داریم و در آن، 
نظارت مستقیمی بر صدور مجوز ها صورت می گیرد تا 
امکان هرگونه سوء استفاده در زمینه دارو از متخلفان گرفته شود. وی افزود: 
این طرح تا پایان امسال به نقطه اوج خود می رسد و بعد از آن می توانیم 
داروهایی که مجوز ندارند را غیرقانونی اعالم کنیم.وی افزود: با درج این 
شناسه بر روی کاالها امکان استعالم اصالت آن از سامانه پیامکی سازمان 
غذا و دارو وجود دارد و خریداران می توانند با ارسال کد مندرج به روی کاال 

به شماره »۲00088۲۲«، پیام تائید اصالت یا رد آن را دریافت کنند.
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 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح توزیع سبد 
غذایی بین خانوارهای کم درآمد گروه های اجتماعی در 

هفته جاری خبر داد. 
ایرنا، افزود: در این مرحله سبد  با  علی ربیعی در گفتگو 
غذایی دولت در بین ۱0 میلیون نفر از گروه های هدف 
با  وی  برند.  می  رنج  غذایی  فقر  از  که  شود  می  توزیع 
از  با هدف حمایت بیشتر  اینکه توزیع سبد غذایی،   بیان 
از  پیشگیری  و  تغذیه  با سوء  مبارزه  و  گروه های هدف 
سبد  توزیع  کرد:  اظهار  شود،  می  انجام  پروتئین  کمبود 
امید در حوزه  و  تدبیر  ارزشمند دولت  اقدامات  از  غذایی 
رفاه اجتماعی است تا ۱0میلیون نفر از افراد خانوارهای 
تامین  را  خود  غذایی  مواد  کمبودهای  جامعه  درآمد  کم 
حمایت  بسته  دریافت  چگونگی  درباره  ربیعی  کنند. 
غذایی نیز یادآور شد: این سبد در بین خانواده های کم 

 درآمد جامعه همانند دوره های گذشته توزیع می شود و 
با مراجعه به فروشگاه های قبلی،  خانواده ها می توانند 

کاالهای خود را دریافت کنند. 
تامین امنیت غذایی برای محرومان و دهک های پایین 
جامعه از اصولی است که دولت ها همواره به آن اهتمام 
از  جامعه  نیازمندان  بین  در  آن  توزیع  با  تا  است  داشته 
بخشی  درمانی  و  جسمی  سالمت  های  هزینه  تحمیل 
محمدباقر  این  از  پیش  شود.  جلوگیری  جامعه  افراد  از 
رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاون  نوبخت 
جمهوری گفت: در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها عالوه 
هر  به  ریال  هزار   4٥٥ ماهانه  نقدی  مبلغ  پرداخت  بر 
سبد  توزیع  قالب  در  نیز  ریال  میلیارد   ۲40 حداقل  نفر، 
غذایی بین خانوارهای کم درآمد در طول سال ٩4 هزینه 

خواهد شد.

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
جذب  درخصوص  مجلس  استفساریه  گفت:  
شورای  سوی  از  که  حق التدریس  نیروهای 
به  نهایی  نظر  اعمال  برای  شد  رد  نگهبان 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود. 

اظهار کرد:   با تسنیم،  سلطانی صبور در گفتگو 
استفساریه  معتقدند،  نگهبان  شورای  اعضای 
قانونگذاری جدید است.  رابطه،   این  مجلس در 
غیرمرتبط  رشته های  با  دبستانی  پیش  مربیان 
به  معترضان  جمله  از  حق التدریس  نیروهای  و 

پیش  نیروهای  آن  براساس  که  بودند  قانونی 
دبستانی با رشته های تحصیلی مرتبط و متناسب 
حق التدریس  عنوان  به  آموزش وپرورش  نیاز  با 
این موضوع  برای اصالح  جذب شدند. مجلس 
استفساریه ای را تهیه کرد که براساس آن جذب 

نیروی حق التدریس در آموزش وپرورش آزاد شد 
اما شورای نگهبان این استفساریه را نپذیرفت. 
و  آموزش  کمیسیون  چرا  می گویند:   معترضان 
و  نکرد  اصالح  را  استفساریه  مجلس  تحقیقات 

با شورای نگهبان به توافق نرسیدند؟. 

آغاز توزیع سبد غذایی خانوارهای کم درآمد از این هفته

اختالفنظرمجلسوشوراینگهبانبرایجذبمعلمحقالتدریس

نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ایسنا، درباره زمان پرداخت وام های دو میلیونی
 به مستمری بگیران تامین اجتماعی، اظهار کرد: 40 میلیارد تومان اعتبار برای این امر تخصیص داده شد که 
مرحله اول را در آبان ماه پرداخت کردیم و مرحله دوم آن از بهمن ماه آغاز خواهد شد. 
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یادداشت

لبخندبرکتبر
لبانمشتریمداران

 )ادامه از صفحه اول( علیرغم همه خوبی های ما و توجه 
ویژه ای که به اصل نوع دوستی و احترام به همدیگر 
نام  به  بهایی  پر  هنر  از  رسد  می  نظر  به   داریم، 
 مشتری مداری دور افتاده ایم. نه خودش را می شناسیم 
و نه قدرش را می دانیم و این منحصر به بازاری و 
مغازه دار هم نیست و چه بسا برای خودش سبک و 

سیاقی در امورات اداری مان شده است. 
 چرا یکی طلبکارانه و بی حوصله و دیگری خادمانه 
دیگری  و  کار  کم  و  مدعا  پر  یکی  حوصله؟  پر  و 
کار  مشکل  کنم  می  فکر  من  پرکار؟  و  ادعا  کم 
نامناسب  های  خصلت  شود:  می  خالصه  اینها  در 
نامناسب  نهادینه شدن  ما،  در  کار  فرهنگ  ذاتی  و 
و ناقص فرایندهای فرهنگ اداری به ویژه برخورد 
مدیریت  مناسب،  نظارت  عدم  رجوع،  ارباب  با 
عدم  هم  بخشی  و  اداری  مراتب  سلسله  نامطلوب 
در  ما  همه  حقوقش.  و  از حق  رجوع  ارباب  اطالع 
و طریقی،  نحو  به هر  کنیم که  زندگی می  دنیایی 
به یکدیگر سر و کار داریم. آش ُپر روغنی که برای 
و  بچشیم  خودمان  باید  همه  از  اول  بپزیم  دیگران 
گرهی اگر از مشکل شهروندی باز کنیم، گره از کار 

زندگی خودمان گشوده ایم.
دل  به  و  داریم  چشم  هم  دست  به  همه  وقتی   
و  سرد  جوابگویی  یک  با  چرا  پیوند،  همدیگر 
دهیم؟  می  فراری  کارمان  از  را  رونق  دلشکن، 
مشتری  ابزار  خلق،  حسن  که  است  این  نه  مگر 
آرمان  به  شدن  نزدیک  برای  راهی  و  مداریست 
شهرهای اخالقی و ارزشی؟ پس چرا با یک برخورد 
و  گرم  جواب  یک  با   ، ساده  لبخند  یک  با  خوب، 
های  خوبی  میهمان  را  مان  روزی  بخش،  امید 
گرده  بر  گرانی سخت  که  روزها  این  نباشیم؟  دنیا 
خانواده ها تازیانه می زند و بروکراسی اداری عنان 
گسیخته، رمقی برای لبخند زدن های ارباب رجوع 
است،  نگذاشته  باقی  ادارات  به  مراجعاتشان  در 
حداقل در برخوردهایمان با مراجعین، اندکی بیشتر 
بنماییم.  را  و شرایط مخاطب  ادب  مراعات  قبل  از 
هرچند قطعًا در دایره مشتری مداری، مشتری هم 

باید پاسدار قانون باشد، نه طلبکار از آن.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 

را به شماره 0٩۳04٩4۳8۳۱ ارسال فرمایید(

فروشگاه کودک
  امیـر 

قابلتوجهمشتریانگرامی
اجناسشبعیدرسیدوباخرید
پوشاکزمستانهازتخفیفویژه

برخوردارشوید.
سجادشهر،امامت324129732
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مشعل بار قهستان » سهامی خاص« به شماره ثبت 413 و شناسه ملی 
10360015870 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 94/10/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمود دعاگویان به شماره ملی 0651607231 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید حسین پور فرد به 
شماره ملی 0653219881 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره نیک اختر به شماره ملی 0651678188 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2- آقای محمدرضا حسین پور فرد به شماره ملی 0651615968 به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 
دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
آقای محمدرضا حسین پورفرد )مدیرعامل( و آقای محمود دعاگویان )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های 
اداری با امضای آقای محمدرضا حسین پور فرد )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
دارندگان حق امضا ، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مشعل بار قهستان » سهامی خاص« به شماره ثبت 413 و شناسه ملی 
10360015870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 94/10/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمود دعاگویان به شماره ملی 0651607231 و آقای مجید حسین پور فرد به شماره ملی 0653219881 و خانم زهره 
نیک اختر به شماره ملی 0651678188 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای سید علیرضا 
حسینی به شماره ملی 0651755948 به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نیک اختر به شماره ملی 0651698189 به سمت 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

فراخوان  عمومی مناقصه

مناقصهپیمانکاراناجرایعملیاتفونداسیوندانشکدهعلومتربیتیدانشگاهبیرجند
دانشگاه بیرجند در نظر دارد: اجرای عملیات فونداسیون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 
را به شرح ذیل به صورت سرجمع )بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4( به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه با حداقل 
گرید 5 ابنیه دعوت به عمل می آید تا 4 روز بعد از انتشار آگهی با در دست داشتن درخواست 
کتبی و با هماهنگی قبلی برای دریافت و تحویل اسناد توان ارزیابی و مناقصه به شرکت مهندسین 

مشاور فردا فن پارس به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 تهران - بلوار آفریقا- بعد از پل میرداماد - خیابان تابان غربی- مجتمع اداری تابان- پالک 14

طبقه سوم- واحد شماره 33     تلفن: 02188794183- 02188794186
 استان خراسان جنوبی - بلوار مدرس- خیابان آیت ا... سعیدی- آیت ا... سعیدی 8- پالک 45

طبقه اول     تلفن: 05632210365 - 09153611280
کارفرما:دانشگاهبیرجند

محل
اجرای
پروژه

متراژ
پروژه

مدتمبلغتضمین
اجرای
کار

مشخصات
کلیپروژه

مبلغتقریبی
برآوردبر

اساسفهارس
بهایسال94

4100بیرجند
)مترمربع(

500/000/000
)ریال(

9ماه
شمسی

اجرایعملیات
خاکیو
فونداسیون

9/500/000/000
)ریال(

داربست مهـدی  نصب،رولپالک،سایبان،خریدوفروشلوازم
بلوارفرودگاه،سهراهصیادشیرازی32319263-09151642377-وسیلهکار

کرکره برقی -  جک پارکینگی 

نبش مدرس 6٩    ۰٩1٥36163٥8

چک دو ماهه

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065-علیآبادیضمنا کارگر تنها نيز داریم

فروشیامعاوضهواحد100متری)آسماندو(درحالساخت
30میلیونامسال،30میلیونسالآینده،60میلیونواممسکن

موقعیتوآیندهعالی،حاشیهبیستمتریسپیده

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

بیرجند-خیابانمدرس-بیستمتریدومغربینبشنواب32231772-7309155611127-091556155733 w
w
w
.am
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حمل اثاثیه 
1۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

فروشگاه مروج 
بینمعلم44

وچهارراه15خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

قالی شویی نویــد
بامدیریتجدیددستگاهفرچهتماماتوماتیک
09158675921-32350186-32350000
دقت-سرعت-کیفیتحملونقلرایگان



آواجان بحث ترافیک سطح شهر کار یک روز و دو روز 
نیست نیست به نظرم باید برای توسعه معابر شهری 
که یک کار فوق العاده زمان بر است یک طرح 
جامع بلند مدت داشته باشیم که با این وضعیت شورا، 
باید آرزویش را با خود به گور ببریم. لطفاً اینقدر با یادآوری 

مسائل و بدبختی هایمان ما را حرص نده. 
910 ... 069

سالم. هر روز در روزنامه ها شاهد تهدید ملت توسط 
دولت و یا سازمان ها مبنی بر قطع یارانه هستیم، اخیراً 
وزیر کار تهدید کرده که یارانه افراد باالی1۸ سال فاقد 
کارت ملی حذف خواهد شد، یکی نیست بپرسه با این 
وضعیت اقتصادی مردم )که رخ آنها را زرد کرده( چرا 
تن مردم را می لرزانند. اگر یارانه نبود با چه اهرم 

دیگری این ملت را تهدید می کردید؟
915...905

حالل  فکر  چرا  برسانید  مسئوالن  گوش  به  سالم. 
از  فاضالب  و  آب  شرکت  کنند  نمی  حرام   و 
توانند  نمی  فاضالب  دفع  از  که  هایی  خانه 

استفاده کنند هر ماه پول می گیرد!
915...772

حال  عین  در  و  برخورد  از حسن  عزیز.  آوای  سالم 
آقای  انتظامی  نیروی  افسر  قانونی  و  جامع  تذکر 
متناسب  برخورد  دارم.  را  تشکر  کمال  حمیدیان 
آخرین  باید  جریمه  است.  جریمه  از  کارسازتر 

حربه باشد. یک شهروند.
915...011

پر  اینترنت  من  استان،  مخابرات  محترم  عامل  مدیر 
مثل  دارم،  قرارداد  شما  شرکت  با  ساله  یک  سرعت 
ماشین های دیزل قدیمی هستش، کمی هم به حق 
و حقوق مردم احترام بگذارید اینها حق الناسه!
915...212

آوا سالم به بهانه سکته در قلب بیرجند، فقط خیابان 
عرض  دو  خیابان  یک  در  که  رسمیه  چه  مدرس 
اگه  جوی و یک جدول وسط مجموعًا 200 سانت 
به صورت رودخانه به عرض دو متر در وسط 
آب  مشکالت  از  خیلی  بدن  انجام  خیابان 
گرفتگی، ترافیک عبور و مرور حذف می شود 

شما هم یک تلگرام بدین تا با عکس بفرستم. 
915...71۸

اداره بهداشت برای ذبح در خیابان ها اجازه نمی دهد 
که بهداشتی نیست و این کار بسیار شایسته است ولی 
آیا نظارتی بر کشتارگاه ها وجود دارد؟ آیا محل 
ذبح در کشتارگاه ها بهداشتی است؟ چه خوب 

است آوا سرزده به یکی از این اماکن سری بزند.
915...212

با سالم خدمت مدیر کل مسکن و شهرسازی. چرا 
واحدهای  تعداد  کار  پایان  درباره  اداره  آن  مسئوالن 
کنند؟  نمی  اقدامی  هیچ  موقوفات  مسکن  تحویلی 
اعضا تا کی باید صبر کنند و متحمل سود مشارکت 
وام و ضرر بشوند. چند سال انتظار و این همه خسارت 
کم نبود و حاال هم بحث گرفتن 5 میلیون دیگر دارید 
مگر ضرر و زیان های شما رو باید اعضا پرداخت کنند؟ 
مسئوالن و استاندار به داد اعضا برسید این همه ضرر 
بس نبود با اون خانه هایی که همه جاش مشکل داره 
انگار 20 سال از ساختش گذشته و احتیاج به تعمیر و 
تخریب داره آیا نظارت باید این طوری باشه که 
این همه مشکل و دردسر برای مردم درست 

می کنند رسیدگی فرمایید با تشکر. 
915...092

سالم آواجون. از دانشجویان ... هستیم، می خواهیم 
اعتراض  گرفتیم  کم  نمره  که  درسی  واسه 
کردند.  فعال  غیر  رو  گزینه  این  ولی  کنیم 
بچه  که  پیش  سال  ده  حدود  به  برگشتیم  ببخشید 
رفتیم می  داشتیم  اعتراض  درسی  از  اگر  و   بودیم 

پر  کاغذ  رو  مدرسه  تو  رو  فرم  اصطالح   به 
می کردیم. تو رو خدا یکی بیاد خبر بگیره شاید این 
دیگه  دانشگاهای  چطور  بشه  تموم  هاشون  بازی 
ولی  میزنن  استاد  به  رو  دلشون  حرف  سایت  میرن 

این دانشگاه سیستم آموزشی ضعیفی دارد...
935...196
سالم آوا. ما ساکنین اردیبهشت 8 و اطراف آن 
از نعمت  گاز محرومیم هچ کس جواب ما را 

نمی دهد شما را خدا پیگری کنید. 
915...259
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سخت زیستی در شهرک بهزیستی
محله ای که برای معلوالن مرکز استان مناسب سازی نشده است

سیاست بهزیستی در اسکان معلوالن جسمی حرکتی در طبقات اول  و مددجویان در طبقات دوم است 

* رحیم زاده- به سختی خود را جابجا می کند در واقع 
اگر عصاهایش زیر دستش نباشند محکوم به نشستن و 
نامطلوب  با وجود شرایط  و  دارد  فزرند  سکون است. دو 
پدر  عنوان  به  را  خود  جایگاه  و  ننشسته  پا  از  فیزیکی 
آوا خبرنگار  با  گفتگو  در  است.  کرده  حفظ   خانواده 

فزرندانم  ی  برا  توانستم  که  بودم  خوشحال  گوید:  می 
سقفی دست و پا کنم خانه ای که به رغم معلولیت پدر 
زیر یک سقف  را  اعضا  همه  آوری  قدرت جمع  خانواده 
داشته باشد. به اینجای صحبت که می رسد لبخندی تلخ 
بر چهره اش یخ می زند و ادامه می دهد: دلمان خوش 
بود در شهرک بهزیستی خانه هایی  ویژه و برای معلوالن 
به  و  و خاص  مدرن  ای  خانه  منظورم  ساخته می شود، 
سبک و سیاق  پیشرفته نیست... خانه ای که بر مبنای 

نیاز و مشکالت معلوالن ساخته شده باشد.

ما را به خانه اش دعوت می کند خانه ای 
جمع و جور و به قول عوام نقلی اما با صفا 

در قسمتی از شهرک خانه ها در دو طبقه ساخته شده اند 
یک طبقه همکف و طبقه دیگر با بیش از 20 تا 25 پله! 
اصرار ما برای ورود او به عنوان صاحبخانه با این جواب 
خاتمه می یابد »شما بروید من به خاطر معلولیتی که در 
ناحیه پاهایم دارم حداقل 20 دقیقه زمان می برد که خود 
را به خانه برسانم«. بیراه هم نمی گوید: در خانه ای با 
زمان  حداقل  این  حرکتی  معلول  برای  پله   25 از  بیش 

جابجایی و طی کردن پله هاست.

نگاه های لزران خانواده در ترس از سقوط پدر

پله ها زیر پاهای بی جان حسین نمی لرزند اما نگاه مادر 
و فرزندان به ورود پدر در تکیه بر عصاهای آهنین پر از 
لرز و دغدغه است نگاه هایی که بارها غرور له شده پدر 
را در سقوط از پله ها مشاهده کرده اند ...! حسین مشکل 
معلولیت حرکتی دارد اما برای آن دسته از معلوالن بینایی 

این مسأله تا چقدر حادتر است خدا می داند!
علیرضا معلول دیگر ساکن در شهرک بهزیستی در گفتگو 
با آوا می گوید: از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق معلوالن 
توانایی کار مناسب را ندارند و از طرفی در بدنه دولت به 
با  بوده و  از لحاظ مالی در مضیقه  اند،  کار گرفته نشده 

مشکالت عدیده دست و پنجه نرم می کنند. 
علیرضا معتقد است: خانه های بنا شده در شهرک بهزیستی 
تنها به اسم برای معلوالن ساخته شده و عماًل در احداث آن 
هیچ نگاهی به معلوالن صورت نگرفته است. وی عمده 
را  معلوالن  مسکن  به  نسبت  مسئوالن  مهری  بی  دلیل 
این قشر دانسته و می گوید: بی توجهی  مشکالت مالی 
به این موضوع تا آنجاست که حتی در کنار پله های ساخته 
شده حتی نرده ای برای استفاده معلوالن  در موقع نیاز تعبیه 
نشده است و پله ها بدون هیچ حفاظی ساخته شده است. 
این شهروند معلول ادامه می دهد: کاش مسئوالن در ساخت 
شهرک معلوالن حداقل در واحد مسکونی قابل دسترس 
طبق تعاریف حقوقی برای معلوالن همت می نمودند به 
گونه ای که معلوالن جسمی حرکتی بدون نیاز به کمک 

دیگران و به طور مستقل بتوانند از آن استفاده کنند. 

ایجاد و تعبیه  نرده کنار پله و حداقل 
یک آسانبر برای معلوالن چقدر هزینه داشت 

در  ما  واگذاری  های  خانه  مناسب  قیمت  به  توجه  با 

خواست آسانسور نداریم اما ایجاد و تعبیه  نرده  کنار پله و 
حداقل یک آسانبر برای حمل و جابجایی معلوالن چقدر 
مسئوالن  از  سؤال  این  طرح  با  علیرضا  داشت؟  هزینه 
ساخت مسکن مهر، طبق استناد به قانون حداقل عرض 
مفید هر پیاده رو برای معلوالن جسمی حرکتی را 125 
سانتیمتر عنوان کرده و می گوید: این در حالی است که 
و  بوده  خاکی  هنوز  پیادروها  معابر  از  بسیاری  اینجا  در 
 حتی تسطیح نشده است و معلوالنی که از ویلچر استفاده 
 می کنند نمی توانند با وجود پستی و بلندی در پیاده روها

بلند  لیست  وی  کنند.  تردد  آن  در  آنها  بودن  خاکی  و 
فضای  طراحی  و ضوابط  معابر  سازی  مناسب  از  باالیی 
شهری در قانون تهیه کرده، می گوید: متأسفانه در ساخت 
معابر شهری شهرک بهزیستیپ کمترین توجهی به قشر 

معلوالن ساکن در این شهرک نشده است.
 

 انتظار ما این است، بهزیستی در شهرک معلوالن
دقت عمل به خرج  دهد

وی به نبود امکانت رفاهی شهروند سالم در این شهرک اشاره 
کرده و می گوید: انتظار ما این است که حداقل بهزیستی به 
عنوان دستگاه متولی و حامی معلوالن دقت عمل به خرج 

داده و به دنبال حل مشکالت  معلوالن باشد.
دیگر شهروند این شهرک با گالیه از نبود محوطه ای برای 
بازی و به عنوان پارک در این منطقه می گوید: با توجه 

اینکه اکثر معلوالن مشکالت بسیاری برای جابجایی  به 
تفریحی  مکانی  ایجاد  لزوم  دارند،  دور  های  مسافت  در 
برای خانواده های معلوالن در نزدیکی محل زندگی آنان 
امری ضروری است که متأسفانه به آن توجهی نشده است. 
رضوی همچنین با گالیه مندی از مشکالت سند دار شدن 
خانه ها می گوید: االن بعد از  گذشت حدود 5 سال هنوز 

بسیاری از خانه ها فاقد سند هستند

فرق مسکن مهر معلوالن با مردم عادی چیست 

یکی از متقاضیان مسکن در این شهرک نیز بهای تمام 
شده هر واحد را به طور متوسط حدود 70 میلیون تومان 
دانسته و می گوید: با وجود این قیمت ها آسانسور برای 
خانه های معلوالن در نظر گرفته نشده است، فرق مسکن 

مهر معلوالن با مردم عادی چیست در حالی که تا کنون 
بیش از 20 میلیون تومان برای واح،د پرداختی داشته ایم 
اما علیرغم تحویل خانه ها تا ابتدای آذرماه هنوز خانه ها 

آماده نشده است.

اقساط مسکن معلوالن، بزرگترین دغدغه آنان

وی در ادامه با گالیه از اقساط سنگین وام های مسکن 
معلوالن می گوید: اقساط معلوالن نیز مانند سایر اقشار 
عادی جامعه و با مبلغ 270 هزار تومان در نظر گرفته شده 
است که این نیز به دغدغه بزرگ برای معلول تبدیل شده 
است. وی می گوید: با توجه به نبود بازار کار مناسب برای 
معلوالن، مسئوالن باید در این زمینه تعدیل مبلغ نموده 
و اقساط پایین تر با زمان طوالنی تر را کمک وضعیت 

معیشتی برای معلوالن لحاظ نمایند. 

نگرانی از رفت و آمد دخترم 
نیز مزید بر مشکالتم شده است

 
به  ابتدایی است و  پایه دوم  سه فرزند دارم و دخترم در 
دلیل نبود فضای آموزشی در این شهرک برای تحصیل 
به مدرسه انتهای موسی بن جعفر می رود که با توجه به 
مشکل نابینایی همسرم و وجود یک فرزند معلول دیگر 
امکان همراهی دخترم را ندارم و همواره نگرانی از رفت و 

آمد دخترم نیز مزید بر مشکالتم شده است.

اغلب معلوالن در استفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومی دچار مشکل هستند

وی همچنین می گوید: با توجه به شعار مسئوالن مبنی 
امکانات  از  بر مناسب سازی معابر و تسهیل در استفاده 
معلوالن  ویژه  شهرک  در  حتی  معلوالن  برای  دولتی 
اتوبوس ها برای جابجایی معلوالن جسمی مناسب سازی 
نشده اند و اغلب معلوالن در استفاده از ناوگان حمل و 

نقل عمومی دچار مشکل هستند. 
مادر خانواده ای با دو معلول با نارضایتی از وضعیت امکانات 
بهداشتی و آموزشی می گوید: کم کم ساکنان این شهرک 
به این  باور رسیده اند که هدف از ساخت و ساز شهرک 

معلوالن ترد معلوالن از متن جامعه بوده است؟!

نبود سطل های زباله کافی، وجود سگ های 
ولگرد و رعب معلولین در تردد

و  کرده  اشاره  خاکی  های  خیابان  و  معابر  وجود  به   وی 
اندازه کافی  به  زباله شهری  نبود سطل های  می گوید: 
موجب تجمع زباله ها و پرسه زدن سگ ها و گربه های 
ولگرد در کوچه و خیابان شده است به گونه ای که حتی 
تردد در ساعات اولیه شب نیز با توجه به شرایط فیزیکی 

بسیاری از ساکنان محل رعب آور است. 

پروژه مسکن مهر معلوالن بیرجند، از بهترین 
پروژه های اجرا شده مسکن مهر استان است

مطلب  این  بیان  با  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
که پروژه مسکن مهر معلوالن و محرومان بهزیستی در 
بیرجند به لحاظ کیفیت یکی از بهترین پروژه های اجرا 
شده مسکن مهر در استان می باشد، گفت: تاکنون2162 
واحد مسکونی برای معلوالن و محرومان استان ساخته 

شده و یا در حال ساخت می باشد.
دکتر عزیزی زیر بنای مفید این واحدها را به طور میانگین 
70متر عنوان کرد و افزود: بهزیستی به طور متوسط برای 
هریک از این واحدها مبلغ40/000/000 ریال به عنوان 
کمک به سهم آورده پرداخت کرده و همچنین در مواردی 

طرف  از  بالعوضی  های  کمک  گذشته  های  سال  طی 
برای  کشور  بهزیستی  سازمان  و  شهرسازی  و  راه  وزیر 
استان  در  مددجویان  و  معلوالن  مسکونی  های  پروژه 

پرداخت شده است.

تسهیالت و کمک های بالعوض 
در نظر گرفته شده برای مسکن معلوالن

وی همچنین مبلغ اختصاص یافته از محل تسهیالت  مهر 
بانک مسکن به ازای هر واحد شهری را بین 200 الی300 
میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ برای واحدهای 
باشد. می  ریال  الی150میلیون   125 بین   روستایی 

های  خانواده  ویژه  مسکونی  واحدهای  متقاضیان  وی 
روستایی  و  واحد   125 را  شهری  معلول  فرزند   2 دارای 

را 132 واحد اعالم کرد و گفت: کمک بالعوض درنظر 
ترتیب 300/000/000  به  واحدها  این  برای  گرفته شده 

ریال و1۸0/000/000 ریال است.
مدیرکل بهزیستی استان از آغاز به کار ساخت تعداد 47 
واحد 2 معلولی روستایی نیز خبرداد و به ارائه توضیحاتی 
و  معلوالن  مسکن  حوزه  در  بهزیستی  وظایف  درباره 
مددجویان پرداخت. وی گفت: براساس دستورالعمل های 
جاری سازمان بهزیستی کشور، وظیفه این اداره کل در 
قبال ساخت مسکن برای جامعه هدف، معرفی معلوالن 
سهم  به  کمک  تعاونی،  به  الشرایط  واجد  ومددجویان 
آورده، معرفی جهت برخورداری از معافیت ها در پرداخت 

هزینه انشعابات آب، برق، گاز و فاضالب می باشد.

پس از تأمین اعتبار توسط اعضا، نسبت به 
نصب و راه اندازی آسانسور اقدام خواهد شد

در  ها  خبرگزاری  برخی  از  گالیه  ضمن  عزیزی  دکتر 
استان گفت: جای بسی تأسف دارد که خبری غیرواقع و با 
غرض ورزی های شخصی در جامعه تزریق شود و باعث 
را  اقدامات  این گونه  اذهان عمومی گردد. وی  تشویش 
 دور از هرگونه رفتار حرفه ای و انسانی دانست و اشاره ای

شهرستان  محرومان  و  معلوالن  واحدی   24۸ پروژه  به 
بیرجند کرد و گفت: با وجود به پایان نرسیدن کار تمامی 
واحدها در این پروژه، تدابیری اندیشیده شده تا تعداد 10۸ 
امکان استفاده  از عزیزان در مجتمع مستقر شوند و  نفر 
از آب، برق و گاز برای آنها فراهم شده است. وی درباره 
نصب آسانسور برای این مجتمع گفت: پیش بینی الزم 
صورت  آن  برای  فاز  برق3  و  چاله  اختصاص  همچون 
گرفته است و پس از تأمین اعتبار توسط اعضا، نسبت به 

نصب و راه اندازی آسانسور اقدام خواهد شد.

سیاست بهزیستی در اسکان معلوالن
جسمی حرکتی در طبقات اول 

و مددجویان در طبقات دوم است 

عزیزی با بیان این مطلب که طبقات اول در تمامی بلوک 
ها برای معلوالن جسمی و حرکتی مناسب سازی می باشد، 
گفت: در واگذاری ها ترتیبی اتخاذ می شود تا معلوالن در 
طبقه اول و مددجویان در طبقات باال مستقر شوند مگر 
اینکه شخصی خود متقاضی سکونت در طبقات دیگر باشد.

اداره کل بهزیستی تکریم واحترام جامعه 
هدف را بزرگترین وظیفه خود می داند 

واحدی   24۸ پروژه  گفت:  همچنین  بهزیستی  مدیرکل 
شهرستان بیرجند به لحاظ سود بانکی، مبلغ وام و سهم 
و  باشد  می  مهر  مسکن  پروژهای  دیگر  همانند  آورده 
به  را  ریال  مبلغ42/500/000  پروژه  این  در  بهزیستی 
نموده  پرداخت  آورده  سهم  به  کمک  از  بخشی  عنوان 
داده  انجام  عامل  بانک  با  را  رایزنی  همچنین  و  است 
درخواست  طی  آورده  سهم  از  دیگری  بخشی  برای  تا 
به  ریال   250/00/000 از  وام  مبلغ  متقاضی  اختیار  و 
300/000/000 ریال قابل افزایش باشد. عزیزی با اشاره 
این مطلب که اداره کل بهزیستی استان تکریم و احترام 
جامعه هدف را بزرگترین وظیفه خود می داند، گفت: سعی 
این بوده که به تمام تعهدات قانونی که در بحث  بر  ما 
از  شکایتی  یا  و  گالیه  واگر  نماییم  عمل  داریم  مسکن 

طرف جامعه هدف باشد قطعًا پاسخگوی آن هستیم.

تسنیم- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: طرح درمان و ترک کودکان معتاد در استان اجرا می شود. زندی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 10 هزار 
نفر در مراکز درمان تحت درمان هستند، افزود: در حال حاضر این طرح در خراسان جنوبی در حال انجام است و بسترهای الزم فراهم شده و تمامی کارها بر اساس پروتکل ابالغی 
انجام می شود. وی با بیان اینکه هزینه درمان کودکان بسیار باال است و مباحث تخصصی خاص خود را دارد، اظهار کرد: به همت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مکانی در بیمارستان 

امام رضا )ع( برای درمان کودکان معتاد اختصاص یافته و مقرر است در آینده از امکانات بیمارستان بوعلی نیز استفاده شود. به گفته وی هزینه ترک کودکان کاماًل رایگان است.

طرح درمان و ترک کودکان معتاد در استان اجرا می شود

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2  معلم 24 - اول کوچه   8

هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

انواع پیتزا ، ساندویچ
 اسنک، ذرت مکزیکی و ...
کیفیـت را با مـا تجربـه کنیــد
هدف ما جلب رضایت شماست

بیرجند، بلوار معلم ، بین معلم 19 و 21
32423937

 انتقــال یافـــت
توجــه        توجـــه

پیـک رایگــان

تورهای بهمن ماه ویژه بازنشستگان کشوری
 تور مشهد- تور قشم- تورهای داخلی قشم با قطار- کیش هوایی

تورهای خارجی: دبی- مالزی- هندوستان- تایلند و ...

09373751404 - 09159618005- 32221719  

شرکـت مینـاب سیـر شـرق

دفتر زیارتی کویران بیرجند     32230003- 09157228365

همزمــان
 بـا دهــه 
مبارک فجر

ثبت نام محدود - با قیمت استثنایی
1/498/000 تومان    1/668/000 تومان
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این آبشار مصنوعی به ارتفاع ۱۲.۵ متر و عرض ۴۰۰ متر است.برای آب رسانی به این آبشار مصنوعی، پروژه انتقال آب از رودخانه نیلوآن به 
دریاچه دیناچی که بزرگترین دریاچه آب شیرین استان یانان چین است، طراحی شده است.در همین حال انتقال آب از رودخانه نیلوآن
 نه تنها موجب کاهش سیالب در این رودخانه می شود بلکه بعنوان تامین آب در شرایط اضطراری می توان از آن بهره برد.

بزرگترین آبشار مصنوعی آسیا رونمایی شد

4 نحوه گرم کردن خانه بدون بخاری

 برای آنکه در فصل سرما گرم بمانید و قبض هایتان 
زیاد نشود این ایده های هوشمندانه را امتحان کنید.

- شکاف پنجره ها را ببندید
- حتی یک درز کوچک گرمای زیاد را از خانه بیرون 

کرده و سرمای زیادی را وارد می کند.
- جهت پنکه سقفی را تغییر دهید

- با برعکس کردن جهت گردش موتور پنکه سقفی، 
پنکه هوای گرم را از سقف به پایین هل می دهد

- اگر فکر می کنید پنکه تنها برای فصل گرما می 
باشد اشتباه می کنید. با برعکس کردن جهت گردش 
موتور در زمستان، یعنی در جهت عقربه های ساعت، 

پنکه هوای گرم را از سقف به پایین هل می دهد.
- مطمئن شوید پرده ها مناسب اند

- زمانی که بیرون آفتاب است پرده ها را کنار زده، اما 
شب ها پرده ها را بکشید

را  پرده ها  است می توانید  آفتاب  بیرون  زمانی که   -
را گرم  به شیشه می تابد خانه  کنار زده و نوری که 

 می کند. اما شب ها پرده ها را بکشید تا با سرمای بیرون
 مقابله کنند.

وارد خانه ی شما  در  زیر  از  ندهید هوای سرد  اجازه 
شود. کاری که نیاز دارید این است که با چیزی درز 

زیر در را ببندید.
- روی زمین قالیچه بیندازید.

پشمی های  قالیچه  از  بیشتر  گرمای  برای   - 
 استفاده کنید

- آیا می دانید گرما می تواند از تخته های کف عبور 
مانند  عایق  قالیچه های  از  پیشگیری  برای  کند؟ 
تا گرما داخل خانه  قالیچه های پشمی استفاده کنید 
از  قالیچه زیر پای شما نرم تر و بهتر  بماند. بعالوه 

کف خواهد بود.
- اتاق های بی استفاده را ببندید

در  است  مهمان  برای  فقط  که  دارید  اتاقی  اگر   -
آن را ببندید

- اگر اتاقی دارید که فقط برای مهمان است نیازی 
تمام  در  آن  کردن  گرم  صرف  را  خود  پول  نیست 
بدون  که  زمانی  اتاق  این  مطمئنًا  کنید.  زمستان 
استفاده بماند کاماًل سرد خواهد شد اما حداقل پول 

خود را برای گرم کردن آن هدر نداده اید.

اجاق گازتان را مانند روز اول برق بیاندازید

برق انداختن و تمیز کردن اجاق گاز برای خانم های 
خانه یکی از سخت ترین کارها است. شما هم برای تمیز 
کردن اجاق گازتان به جای استفاده از مواد شیمیایی از 
محلول های خانگی استفاده کرده و اجاق گازتان را مانند 

روز اول برق بیاندازید.
استفاده از شوینده های شیمیایی و آنتی باکتریال خطرات 
و مضرات بسیاری برای سالمتی و بدن تان دارد و به 
همین بهانه یک سری راهکارهای طبیعی برای استفاده 
جایگزین این مواد برای شما داریم، با  استفاده از این 
مواد عالوه بر حفظ سالمت خود و خانواده، می توانید بر 
سالمت محیط زیست و سیاره زمین نیز تاثیر گذار باشید. 

با نمک اجاق گازتان را برق بیاندازید
و دارند  کابینت  در  همه  که  است  چیزی   نمک 
می تواند برای تمیز کردن آلودگی اجاق مورد استفاده 
قرار بگیرد. وقتی که اجاقتان هنوز گرم است، الیه ای 
نمک روی سطح آن بپاشید. برای مدتی صبر کنید و 
سپس در حالی که دستکش به دست کرده اید، با پارچه 
یا دستمالی کهنه روغن آلودگی ها را پاک کنید. وقتی 
اجاقتان کامال سرد شد، می توانید نمک بیشتری اضافه 
کنید و باقی مانده آلودگی ها را پاک کنید. استفاده از 

نمک راه خوبی برای تمیز کردن اجاق است.
با لیمو ترش اجاق گازتان را خوشبو کنید

اگر اجاقتان بعد از سر رفتن غذا یا حادثه آشپزی واقعا 
بو می دهد، لیمو ترش عالی است. تمام کاری که باید 
انجام دهید این است که ۲ لیمو ترش را با مقدار کمی 
آب درون ظرف غذا بچالنید. بقیه لیمو را هم اضافه کنید 
و ظرف را به مدت 3۰ دقیقه با باالترین دما روی اجاق 
گاز قرار دهید. نه تنها اجاق بوی خوبی می دهد، بلکه 
عصاره لیمو مواد چرب روی سطح اجاق را نرم و تمیز 

کردن آن را آسان تر می کند.
جوش شیرین و سرکه اجاق گازتان 

را مانند روز اول برق می اندازد
جایگزین  شیرین  جوش  است،  سوخته  غذایتان  اگر 
طبیعی خوبی برای شوینده های خریداری شده است. 
رویش  سپس  و  بپاشید  شیرین  جوش  اجاقتان  روی 
قطرات آب بریزید. بگذارید تمام شب همانطور بماند و 
صبح توسط یک اسفنج آن را تمیز کنید. بیشتر آلودگی 
ها باید رفع شده باشد اما اگر موادی باقی مانده اند فقط 
کمی جوش شیرین بیشتر و اندکی سرکه سفید اضافه 
کنید. این ترکیب شروع به حباب زدن می کند اما برای 
3۰ دقیقه آن را رها کنید و سپس قادر خواهید بود باقی 

مانده آلودگی را از بین ببرید.

مهارتهای زندگی

در 7۰ درصد مساحت کره زمین، ۱ درصد آب تمیز و شیرین 
وجود دارد که البته این میزان یک منبع طبیعی و محدود 
است. حتی اگر در یک ناحیه با میزان بارش زیاد زندگی 
کنید باز هم استفاده از این آب مستلزم تصفیه شدن است و 
به صرف انرژی، پمپ کردن، گرما و ... نیاز دارد. پس به هر 
حال صرفه جویی در مصرف آب یک ضرورت انکارناپذیر 
است و این مقاله راه های ساده ای برای کسانی که در این 

زمینه دغدغه دارند بیان می کند.

 هنگامی که حمام می کنید ولی
به آب احتیاج ندارید، شیر آب را ببندید

زمانی که دارید دندان هایتان را مسواک می زنید، اصالح 
می کنید، دست هایتان را می شویید، ظرف می شویید و یا 
... شیر آب را ببندید. همچنین هنگامی که حمام می کنید 
ولی به آب احتیاج ندارید، شیر آب را ببندید. ابتدا بدن تان 
را خیس کنید و هنگامی که صابون می زنید آب را ببندید و 

مجددا هنگام شست و شو باز کنید.

زمانی که منتظر آب داغ هستید، 
آب سرد را نگه دارید و به گل ها بدهید

شیر  از  که  آب سردی  داغ هستید،  آب  منتظر  که  زمانی 
به  دادن  آب  برای  آن  از  و  دارید  نگه  را  آید  می   بیرون 
گل ها استفاده کنید یا به جای استفاده از سیفون، در توالت 
یا  و  رسوب  بیشتری  مقدار  است  ممکن  گرم  آب  بریزید. 
زنگ زدگی نسبت به آب سرد داشته باشد اما در هر صورت 
برای نوشیدن مناسب است. اگر از دستگاه تصفیه ی آب 
استفاده می کنید، می توانید آب هایی که ذخیره کرده اید 
را نیز تصفیه کنید و درون بطری بریزید و درون یخچال 

نگه داری کنید.

 از سرشیر کاهنده مصرف آب استفاده کنید

ها  سرشیر  این  بخرید.  آب  مصرف  کاهنده  سرشیر  یک 
معمواًل قیمت زیادی ندارند و به سادگی در جایشان محکم 
می شوند و عملکرد خوبی دارند و در عین حال که مقدار 
آب مصرفی، نصف قبل خواهد شد، میزان فشار و جریان 

آب را حفظ می کنند.
 قبل از اینکه لباس هایتان را بشویید، ابتدا مطمئن شوید که 

حجم لباس ها کافی باشد. فقط به این دلیل که چند تا از 
لباس ها را الزم دارید، همه ی آنها را نشویید. هنگامی که 
از ماشین لباس شویی استفاده می کنید، از حالت “اکونومی” 
برق  و  آب  در مصرف  ترتیب  این  به  تا  کنید  استفاده  آن 
صرفه جویی شود. این مورد درباره ی ماشین ظرف شویی 

هم صدق می کند. 
ابتدا  کنید  استفاده  شویی  ظرف  ماشین  از  اینکه  از  قبل 
مطمئن شوید که به اندازه ی کافی پر باشد.  قبل از شروع 
به  شستن ظرف ها کمی آنها را تمیز کنید. مثاًل باقیمانده 

غذای آن را دور بریزید.
 اگر ظرف ها بدون اینکه از قبل در آنها آب گرفته باشید، 
تمیز نمی شوند، سعی کنید که این کار را انجام دهید تا 

ضمنا  باشد.  داشته  درستی  عملکرد  شویی  ظرف  ماشین 
استفاده  شوینده مخصوص  ماده  از  تا  باشید  داشته  دقت 
که  آنهایی  مخصوصا  شویی،  ظرف  های  ماشین  کنید. 
با زمانی که ظرف ها  مدرن تر هستند، واقعا در مقایسه 
را با دست می شویید، آب کمتری مصرف می کنند. اگر 
ابتدا  می خواهید یک ماشین ظرف شویی جدید بخرید، 

مصرف انرژی و آب آن را بررسی کنید.

بعد از اینکه از حمام آمدید، 
حوله تان را روی یک گیره آویزان کنید

کمتر لباس هایتان را بشویید. شما و خانواده تان باید سعی 
کنید که کمتر لباس هایتان را کثیف کنید. به این ترتیب 
در وقت تان نیز صرفه جویی می کنید و لباس هایتان نیز 

کمتر خراب می شوند.
بعد از اینکه از حمام آمدید، حوله تان را روی یک گیره 
چند  توانید  می  شستن  نوبت  دو  هر  بین  کنید.  آویزان 
خانواده  اعضای  از  یک  هر  اگر  کنید.  استفاده  آن  از   بار 
کمک  کار  این  باشد،  داشته  خود  به  مخصوص  حوله 

بیشتری به شما می کند.
ترتیب  این  به  کنید.  حمام  بخوابید  اینکه  از   قبل 
ملحفه هایتان دیرتر کثیف می شوند و کمتر مجبورید آنها 
را بشویید. اگر دوست داشتید می توانید در فاصله بین دو 
نوبت شستن ملحفه ها، فقط رو بالشی هایتان را بشویید 
و یا یک سری رو بالشی اضافه داشته باشید و آنها را فقط 

عوض کنید.

لباس  یک  توانید  می  بپوشید.  یکبار  از  بیشتر  را  لباسها 
از خواب  قبل  اگر  بپوشید؛ مخصوصا  را چند شب  خواب 
حمام می کنید. جوراب و لباس های زیرتان را به صورت 
روزانه عوض کنید ولی لباس های جین و دامن و ... را 
چندین بار بپوشید. سویی شرت و یا پلیور را روی تیشرت 

تان بپوشید ولی فقط داخلی ترین لباس تان را بشویید.
اگر می خواهید  نکنید.  روز عوض  را وسط  هایتان  لباس 
کثیف  هایتان  لباس  است  ممکن  که  دهید  انجام  کاری 
قدیمی  لباس  دست  یک  و   باغبانی  نقاشی،  مثل  شوند 
و مخصوص برای این کار کنار بگذارید و چندین بار آن 
از  قبل  را  کارها  این  است  ممکن  برایتان  اگر  بپوشید.  را 
اینکه حمام روزانه تان را انجام دهید، به پایان برسانید که 
هایتان  لباس  مجددا  یا  کنید  حمام  دوباره  نشوید   مجبور 

را عوض کنید.

 لوله کشی تان را چک کنید 
که نشتی نداشته باشد

باشد.  نداشته  نشتی  که  کنید  چک  را  تان  کشی  لوله 
مخصوصا توالت و شیرهای آب را بررسی کنید. هر نشتی 
که مشاهده کردید، برطرف کنید. یک نشتی پنهان در توالت 

می تواند روزانه 3۰ الی ۵۰ گالن آب را به هدر بدهد.
 مدت زمان حمام تان را کوتاه کنید. می توانید در حمام 
تان یک تایمر، ساعت بگذارید و سعی کنید که هر بار مدت 
زمان حمام تان را کوتاه تر کنید. بیرون از حمام اصالح کنید 

و یا زمانی که اصالح می کنید دوش را ببندید.
با یک  بیشتر دوش بگیرید.  به جای یک حمام طوالنی، 
کنید  می  مصرف  آب  لیتر   ۱۰۰ از  بیش  طوالنی،  حمام 
مقدار  همین  سوم  یک  از  کمتر  بگیرید  دوش  اگر   اما 

را مصرف می کنید.

 آب اضافی بعد از شستن حمام ، لباس
 و یا ظرف هایتان را درون باغچه بریزید

 آب اضافی بعد از شست و شوی حمام تان، لباس شستن 
و یا ظرف شستن تان را درون باغچه بریزید. در صورت 
امکان یک شلنگ از خروجی ماشین لباس شویی یا ظرف 
شویی به سمت باغچه قرار دهید. وقتی که با دست ظرف 
ها را می شویید، بشقاب ها را درون یک ظرف قرار دهید و 
آن را با آب پر کنید. بعد از اتمام کارتان می توانید آب این 

ظرف را درون باغچه بریزید.
هر زمان که منتظرید دمای آبی که استفاده می کنید به حد 
خاصی برسد، آب اضافی را تا رسیدن به آن دما جمع کنید. 
استفاده  پارچ  یا  و  از یک سطل  توانید  این کار می  برای 
کنید. اگر آبی که جمع می کنید تمیز باشد )مانند زمانی که 
می خواهید دمای آب را تنظیم کنید(، می توانید از آن برای 
شستن دستی لباس های ظریف استفاده کنید. همچنین می 
توانید آبی که با آن وسایل تان را می شویید و یا آبی که 
با آن ماکارونی و یا تخم مرغ را می پزید استفاده کنید. اگر 
می خواهید آب شست و شوی تان را درون باغچه بریزید، 
مطمئن شوید شوینده ای که استفاده کرده اید برای گیاهان 
مضر نباشد. اما اگر مطمئن نیستید که برای گیاهان مضرند 
یا نه، از این آب برای توالت استفاده کنید. به این صورت که 
یا مستقیماً آن را درون کاسه بریزید )به شرطی که رسوب 

نداشته باشد( و یا مخزن را با آن پر کنید.

تکنیک هایی برای صرفه جویی در مصرف آب

خانه داری

 09151605216
  3 2236030  

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

یمه ا
ت و ب

ضمان
سال 

 10

15 سال سابقه کار در مشهد
100 درصد تضمینی

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

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

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

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

به صورت شبانه روزی سرویس دهی به سراسر استان

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد 98

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

راننده محترم: اطالع از آخرین وضعیت ترافیک جاری در محورهای کشور، وضعیت آب و هوا ، مشاهده امکانات بین راهی از قبیل
                   پمپ بنزین ها و مجتمع های خدماتی رفاهی از طریق وب سایت ir.141         اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

نبش حکیم نزاری 1   32221525 - 09153635587

رستوران و غذای آماده حکیم 
مبل راحتی روز تهران و مبل تخته خواب شو و سرویس خواب

 راحتی را با مبل سوفا تجربه کنید

مبــل سوفــا
اقساط 7 ماهه

 بدون پیش پرداخت
 با شرایط ویژه 

خیابان توحید – توحید 14- جنب بانک ملی
09128578165 -32445095

نمایندگی گروه صنعتی
ایزوگام 

عبـاسـی

ی
تب

ه ک
نام

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ایزوگام، قیرگونی،آسفالت
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یر

ه ا
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 7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحید و سیلو

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس 16- پالک 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری 15

09153623627 - 05632211244-32232039

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

رفع نم زدگی دیوار و سقف بدون تخریب 

با ما تماس بگیرید                    شرایطی ویــژه در انتظار شماست

مدرس 21 – چهارراه دوم  09155628497- 32421707 نانوگستر شرق
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آتش بس دهید

از  یکی  شود؟  متوقف  تواند  می  طور  چه  یک جنگ 
راه هایش آتش بس دادن است. ما هم هر وقت که 
توانیم آتش بس اعالم کنیم. جنگ و  بخواهیم، می 
جدال را تمام کنیم و به قلب همسرمان دست پیدا کنیم، 
می توانیم دوباره اقدامی بکنیم که در نهایت برای هر 

دوی مان بهتر است.
می توانیم با هر قصدی که برای پایان مجادله داریم، 
از رسیدن به هم گرفته، تا ترمیم رابطه و دوباره ارتباط 
برقرار کردن، به خاطرش این پیام موثر را بارها ارسال 

کنیم: »تو برای من اهمیت داری«. 
این نوع پیام ها پیونددهنده قلب هاست و به هر دو 
طرف یادآوری می کند که هدف اصلی رابطه زناشویی 
چیست.پژوهش هایی که در زمینه روابط زناشویی انجام 
شده هم نشان می دهد که یکی از عوامل کلیدی برای 
پیشرفت در یک رابطه، توانایی ارسال و دریافت مکرر 
این پیام است: اگر رابطه مان آسیب دیده می خواهم 

برای ترمیم آن تالش کنم! 
منظور از تالش برای ترمیم این است که هدف و معنای 
هر واژه، عمل یا ایما واشاره ای که فرد درون رابطه 
انجام می دهد اصالح رابطه است. پژوهش ها نشان می 
دهد که حتی وقتی زن و شوهر با هم دعوا می کنند، اگر 
توانایی و مهارت ترمیم و اصالح را داشته باشند، رابطه 

شان پابرجا خواهدماند. 
البته پژوهش ها این را هم نشان می دهد که این فقط 
ارسال پیام نیست که مهم است، بلکه در مورد دریافت 
پیام هم صدق می کند. اگر با هشیاری این واژه ها و 
حرکات تکراری را ارسال و ارزش آن ها را درک کنید، 

اثربخش و پیونددهنده خواهند بود. 

استاد اصوال منطق چیست ؟

 معلم کمی فکر کرد و جواب داد: گوش کنید، مثالی 
می زنم، دو مرد - پیش من می آیند. یکی تمیز ودیگری 
کثیف من به آن ها پیشنهاد می کنم حمام کنند. شما 
فکر می کنید، کدام یک این کار را انجام دهند؟ هردو 
شاگرد یک زبان جواب دادند: خوب مسلما کثیفه! معلم 
گفت: نه، تمیزه. چون او به حمام کردن عادت کرده و 
کثیفه قدر آن را نمی داند. پس چه کسی حمام می کند؟ 
حاال پسرها می گویند: تمیزه! معلم جواب داد: ....نه ، 
کثیفه، چون او به حمام احتیاج دارد. وباز پرسید: خوب، 
پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند؟ یک بار 
دیگر شاگردها گفتند : کثیفه !معلم دوباره گفت: اما نه، 
البته که هر دو! تمیزه به حمام عادت دارد و کثیفه به 
حمام احتیاج دارد. خوب باالخره کی حمام می گیرد؟ 
بچه ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو! معلم بار دیگر 
توضیح می دهد: نه، هیچ کدام! چون کثیفه به حمام 
عادت ندارد و تمیزه هم نیازی به حمام کردن ندارد! 
 شاگردان با اعتراض گفتند: بله درسته، ولی ما چطور 
 می توانیم تشخیص دهیم ؟هر بار شما یک چیزی را 
می گویید و هر دفعه هم درست است معلم در پاسخ 

گفت : خوب پس متوجه شدید، این یعنی: منطق!
و از دیدگاه هر کس متفاوت است

هر کاری که می توانید انجام دهید یا دوست دارید 
که بتوانید انجامش دهید، باید شروعش کنید. 
جسارت، در خودش نبوغ، قدرت و جادو دارد.

آدم های خوب مانند گل قالی هستند؛ 
نه باران را انتظار می کشند و نه

 از این می ترسند که روزی آن ها را بچینند.

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید
 ننشینید زیرا در عمل خواهید دید
 که همیشه وقت کم و کوتاه است.

تنبلی چیزی ست که هرکسی تا حدودی دارد. ما اغلب 
نباشد  بد  واقعا  اگر  اما  تلقی می کنیم.  بد  را  ویژگی  این 

چطور؟ اگر به موفقیت کمک کند؟ 
می آید.  خوشتان  رویکرد  این  از  شما  از  خیلی  مطمئنا 
بزرگی  موفقیت های  به  تنبل  افراد  از  خیلی  درواقع، 
دست یافته اند. تاریخ نمونه های زیادی در اختیار ما قرار 

می دهد. به عنوان مثال، چارلز داروین بسیار تنبل بود.
 معلمان و والدینش از آموختن ریاضی و دستور زبان به 
ساعات کالس  می خوابید.  بین  گاهی  می بردند.  رنج  او 
عجله   شد،  عالقه مند  تجربی  علوم  به  وقتی  حتی 
نمی کرد و سال ها طول کشید تا کارهایش را چاپ کند.
مثال دیگر وینستون چرچیل است. او در مدرسه کمترین 

نمره ها را در کالس می آورد و حتی به کالج نرفت. 
مورد  فعالیت  و  بود  بی میل  کامال  ورزش  به  نسبت 
عالقه اش نشستن روی صندلی گهواره ای بود. او بعدها 

تبدیل به یک سیاست مدار موفق شد.
بسیاری از مردان بزرگ دیگر همچون انیشتین، نیوتون، 
پیکاسو و مندلیف افراد بسیار تنبلی بودند. بااین اوصاف، 
به موفقیت های غیرقابل باوری دست یافتند و در تمام 

جهان شناخته شدند. 
می توانند  هم  تنبل  افراد  که  می کند  ثابت  موضوع  این 
است  ممکن  تنبلی  یابند.  دست  بزرگ  موفقیت های  به 
اینکه  بر  مبنی  دالیلی  ادامه  در  باشد.  بزرگی  مزیت 

احتمال موفقیت افراد تنبل کم نیست، ارائه شده است.

مبتکر هستند
افراد تنبل در سازماندهی کارهایشان بسیار خالقند. آنها 
و  نمی دهند  را روی جزییات غیرضروری هدر  زمانشان 
تنبل همیشه  کارمند  به هدف می پردازند. یک  مستقیم 
فرایندهای  تمام  کردن  خودکار  و  بهینه سازی  برای 

تکراری در شغلش راهی پیدا می کند. 
چرا که برای یک فرد تنبل هیچ چیز آزاردهنده تر از یک 
همیشه  تنبل  افراد  نیست.  تکراری  و  خسته کننده  کار 
برای  انسان ها  کنند.  آسان تر  را  زندگی  دارند  سعی 
خاکبرداری تنبلی می کردند، پس ماشین حفاری اختراع 
جاروبرقی  بودند،  تنبل  خیلی  تمیزکاری  برای  کردند. 
ساختند. چه کسی می داند، شاید افراد تنبل مخترع تمام 

اختراعات جهان بوده اند!

کارآفرینی می کنند.
افراد تنبل اغلب ابتکار عمل دارند. ایده ها و پروژه های 
و  افکار  از  ذهنشان  که  چرا  دارند  سر  در  زیادی 
مسئولیت های بیش از حد پر نشده است. برایشان مهم 
حتما  و  نباشد  خسته کننده  کاریشان  فرایند  که   است 

نتیجه بدهد.

می دانند چه موقع استراحت کنند.
استراحت  موقع  چه  بدانید  که  است  این  چیز  مهم ترین 
کنید. افرادی که به خودشان فشار می آورند و خودشان 

 را خسته می کنند زودتر پیر می شوند و حافظه ی خود را 
از دست می دهند.

آرام تر هستند.
افراد تنبل در هیچ کاری عجله نمی کنند و از این شاخه 
به آن شاخه نمی پرند. بلکه از زمان خود استفاده کرده و 

کارها را یکی پس از دیگری انجام می دهند.
پرت  حواسشان  کرده،  وحشت  برخی  درحالیکه   
نمی کنند.  رسیدگی  خود  وظایف  به  کامل  و  می شود 
خود  کار  خونسردی  با  و  دارند  کمتری  نگرانی   تنبل ها 

را انجام می دهند.

اهداف خود را می دانند.
اولویت بندی  را  خود  اهداف  چطور  می دانند  تنبل  افراد 
به  توجه  برای  آنها  کنند.  تمرکز  آنها  روی  و  کرده 
اولویت های دیگران بیش از اندازه  تنبل هستند بنابراین 

روی اهداف خود  وقت می گذارند.

مجبورند باهوش باشند.
باید  می خواهد.  بزرگی  ذهن  کار  محل  در  بودن  تنبل 
باشید  بیکار  مدتی  بتوانید  تا  کنید  پیدا  را  روش هایی 
به  را  کارها  کوتاهی  زمان  در  بتوانید  حال  عین  در  و 
هستند  باهوش  یا  اغلب  کارمندان  دهید.  تحویل  موقع 
و  باهوش  اگر  یا زحمت کش.  تنبل هستند  کندذهن،  یا 

تنبلید، احتماال کارآمدترین کارمند شرکتتان خواهید بود.

از تکنولوژی هایی استفاده می کنند که امکان 
تنبلی را برایشان فراهم کند.

گجت های  و  اپلیکیشن ها  برنامه ها،  حاضر،  زمان  در 
می کند  کمک  مردم  به  که  دارد  وجود  زیادی  بسیار 
را  آنها  تنبل  افراد  باشند.  داشته  بیشتری  عمل  سرعت 
آنها  از  بیشتر،  کار  برابر  دو  انجام  برای  و  می شناسند 

استفاده می کنند.
می کنند،  کار  مدارکی  و  اسناد  روی  اگر  مثال،  بعنوان   
صرفا آن را یادداشت نمی کنند و برای وکیل، ویرایشگر 
یک بلکه  است.  بر  زمان  که  چرا  بفرستند  مدیر  یا 

امکان  دیگر  افراد  به  کرده،  درست   google doc
انجام  را  اصالحات الزم  همزمان  تا  می دهند  دسترسی 
داده و یا آن را تایید کنند. این کار کل فرایند را آسان تر 
خواهد کرد، زمان زیادی را ذخیره کرده و اجازه می دهد 

برای مدت زمان بیشتری تنبل باشند.
آرنولد لودویگ، پروفسور آمریکایی، هزار نفر از افرادی 
را که به موفقیت های بزرگ دست یافته اند، بررسی کرد. 
او به این نتیجه رسید که جدا از استعدادهای ذاتی، هر 
انسانی نیاز دارد اتالف وقت کند. قطعا این امر با عصر 
حاضر و سبک زندگی ما تناقض دارد، اما حتی انیشتین 
خالقیت  توسعه  برای  مناسب  ابزاری  خستگی  می گوید 

و تخیل شماست.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

 در حقیقت مردان و زنان صدقه دهنده و ]آنان که[ به خدا وامی نیکو داده اند ایشان 
را ]پاداش[ دو چندان گردد و اجری نیکو خواهند داشت. سوره الحدید، آیه 18

حدیث روز  

کسی که به بزرگتر ها احترام بگذارد و به کوچکتر ها محبت نکند از
 ما نیست. امام باقر )ع(

سبک زندگی

همه می توانند به موفقیت های بزرگ دست یابند

                        

182495637
697823154
354671982
726584391
543219876
819736245
935167428
271948563
468352719

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج 
در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک 

عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در 
سال 1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای 
نخستین بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این 

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

شماره 3416 طراح: نسرین کاری
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به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت
 و پاسداری کنید که گویی 
گرانبها ترین دارایی شماست

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود
گر جان بشود مهر تو از دل نشود

افتاده ز روی تو در آیینه دل
عکسی که به هیچ وجه زایل نشود

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

تجربه کنید.    09158668002

به یک نفر شاگرد برای همکاری در 
ساندویچی به صورت نیمه وقت و حقوق 200 

هزار تومان نیازمندیم.   09153409434

 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

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

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

آگهی همکاری
یک نفر حسابدار با 

تجربه  کافی نیازمندیم.
          09157634997

32213722 

MDF برادران مودی
طراحی و ساخت کابینت

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

آدرس:انتهای بلوار معلم 
 نبش خیابان بزرگمهر   

 09151600615  
32343134 - 09151598082 

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

فروش پیکان وانت یخچالدار مدل 89 
بیمه و الستیک کامل  فی : 12/500

09157406136

یک اتاق برای دفتر کار با کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

09155610601
تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

استخدام بازاریاب حرفه ای
)ترجیحا دانشجو( 

بومی با حداقل 2 سال سابقه کار
05138926444 - 05138664180

فروش نهال عناب ، زرشک و انار  
 09011251205

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

09153613243- شریفی

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

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

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

موارد خرید، فروش، 
رهــن و اجاره خـود را 
برای مــا پیامــک کنید
09155612892

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

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

 09151614735
برادران زنگوئی

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

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

09156633230 - برگی

تعویض روغن ، کارواش، پنچرگیری
ماشین های سبک و سنگین

 مــارال
شمس آباد - حاشیه جاده اصلی 

09395067689

کباب پز و کوبیده گیر و دو کارگر ساده 
برای پذیرایی ترجیحا مجرد با حقوق عالی  

نیازمندیم.     09151582675

فروش فوری
دوو سی یلو مدل 79، یک سال بیمه 

بدون رنگ
موتور پالس 135، مدل 90، بیمه 
کامل  09152694541 - عبدی

آدرس : نبش غفاری 4       

32212519  - 09151606528
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شهرخبر:سردرد،سرگیجه،خوابزیاد،ریزشمو،خستگیواحساسضعفدرپاهاازعالیمابتالبهکمبودآهنوکمخونیتلقیمیشوند.
خوردنبیشازحدچایسبزولبنیاتاحتمالکمخونیخصوصًادرزنانراافزایشمیدهد.ازآنجاییکهبسیاریاززنانبرای
کاهشوتسریعدرروندکاهشوزنبهچایسبزرویمیآورندهمینامراحتمالابتالیآنهابهکمخونیراافزایشمیدهد.

اگر کم خون هستید چای سبز نخورید  اخبار ورزشی

نجمه خدمتی: به چندین مدال
 المپیک می اندیشم 

بازیهای در تیراندازی طالی مدال دارنده ایرنا:
مدال یک گرفتن به هرگز گفت: 2014 آسیایی
دوره در من ورزشی آرزوی ام، نکرده فکر المپیک
در اما است المپیکی مدال چندین ایکسب حرفه
باید ریو المپیک در مدال برایکسب و گام اولین
نجمه باشیم. داشته رقبا با یکسانی تمرینی شرایط
سهمیه توزیع مرحله آخرین اینکه بیان با خدمتی
قهرمانی تیراندازی های رقابت جریان در المپیک
آسیا،بهمنماهدرهندبرگزارمیشود،گفت:باتوجه
بهاینکهتیراندازانخودرابرایحضوردراینرقابت
هاوکسبسهمیهآمادهمیکنندبنابراینتمرینات
نیزدر الههاحمدی ازجملهمنو همهورزشکاران
کنارسایرملیپوشانانجاممیشود.المپیک2016

ریونیمهدوممردادماهسال95برگزارخواهدشد.

در مسابقات فوتسال قهرمانی کارمندان 
استان تیم ورزش و جوانان در مقابل 

بانک کشاورزی مغلوب شد

با بیرجند همگانی ورزشهای هیئت رئیس فارس:
اشارهبهرقابت41تیمدرمسابقاتفوتسالقهرمانی
کارمنداناداراتخراسانجنوبیگفت:درپانزدهمین
شبازاینمسابقات،شرکتمخابرات2برصفراز
سدفرمانداریبیرجندگذشت،آموزشوپرورش9بر
3سازمانزندانهاراازپیشروبرداشتوسپستیم
بانکقوامین5برصفرتیمصداوسیماراشکست
داد.عرفیتصریحکرد:درچهارمینبازیتیمجهاد
کشاورزی6برصفرسازمانهمیاریشهرداریهارا
مغلوبکرد،بانکملیدرمقابلدانشگاهبیرجند5بر
یکبازیراواگذارکردوبانککشاورزینیز2بریک
ازورزشوجوانانپیشیگرفت.اینمسئولگفت:در
شانزدهمینشبازاینمسابقات،تیممیراثفرهنگی
4بر2دربرابرشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیپیروز
شد،آموزشوپرورشبانتیجه3بریکبانکتوسعه
تعاونراشکستدادومیراثفرهنگی2برصفراز
سدزیرساختارتباطاتگذشت.تیممحمدرسولا...
)ص(چهاربریکسازمانآتشنشانیراشکستداد،
تیمتیپانصارالرضا)ع(بانتیجه6بریکبربانکرفاه
کارگرانغلبهکردودانشگاهعلومپزشکی3برصفر
آبمنطقهایراشکستداد.ویادامهداد:تیمآبو
فاضالب3برصفرازسازمانهمیاریشهرداریپیشی
گرفت،شرکتگاز6بر4بانکسپهرامغلوبکرد
وشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی2بر4بازیرا
بهبهداشتودرمانواگذارکرد.وییادآورشد:تیم
مقابل در چهار بر یک جنوبی خراسان مالیاتی امور
بر 5 ارتباطات زیرساخت خورد، ملتشکست بانک
صفرشرکتپسترامغلوبکردوپایگاههوایی2
برصفرشرکتآبوفاضالبراازپیشروبرداشت.

سالمت پوست، مو و ناخن
 با این خوراکی ها 

شهرخبر:انواعماهیهایچربومصرفآنها
یکراهعالیبرایافزایشسالمتپوستومو

است.ماهیسرشارازپروتئینواسیدهایچرب
امگا3،آهنوویتامینب12است.اسیدهای
چربامگا3بهحفاظتازپوستدربرابرآسیب
پشتیبان و کند می کمک خورشید نور های
پوستسراست.دریافتمقدارزیادیپروتئین

نیزبهدفعریزشموکمکمیکند.موادغذایی
سرشارازبتاکاروتنمانندهویجسرشارازآنتی
پیری ضد خواص که است هایی اکسیدان
و مو بهتر رشد به منجر که این دارندضمن
اسفناج، در موجود بتاکاروتن شوند. می ناخن

خاصیت همین نیز کاهو و نخودفرنگی کلم،
آنتیاکسیدان رادارد.گوجهفرنگیفقطیک
های خاصیت پوست برای بلکه نیست قوی
ویتامین از سرشار فرنگی گوجه دارد. زیادی
است. بتاکاروتن و لیکوپن کاروتنوئیدها، ث،

منجر کاروتنوئیدها از سرشار غذاهای مصرف
آفتابسوختگی برابر در پوست از بهحفاظت
میشودبهویژهاگرباویتامین»ای«ترکیب
شدهباشد.تخممرغحاویپروتئین،ویتامینآ،
ویتامینای،ویتامینب7وویتامینب12که
مصرفآنبرایداشتنناخنهایقویوسالم،
بهمیزانیکوعدهدرروزضروریاست.لوبیا
نقشمهمیدرضخیمترشدنناخنهادارد.
تقویتموها به نیزمنجر درآن بیوتینموجود
و روی پروتئین، فیبر، از غنی لوبیا گردد. می
آنتیاکسیدانهاستکهمیتواندکالژنتولید

کندومنجربهدرخشندگیپوستگردد.

خوردن این مواد فشار خونتان 
را باال می برد 

سالمتنیوز:خیلیازخواصمیوههاییکهفیبر
ورنگدانههایآنتیاکسیدانیدارنددرلواشکنیز
میتوانیافتکردوهمچنینامالحمیوههاکه
بهاینصورتدرمیآیندنهتنهاکمنمیشودبله
باجوشاندنوخشککردنافزایشپیدامیکند.
خوردنلواشکوآلوچهکسیراالغرنمیکند
بیشتر معده اسید ترشح میشود باعث بلکه
غذا هضم چقدر هر و شود بهترهضم غذا و
بهترباشدجذبآنتوسطبدننیزبیشترخواهد

شدودرنتیجهباباالرفتنوزندرافرادهمراه
است.قرهقورتمنبعخوبیبرایکلسیماست
امااسدیتهاینخوراکیخیلیبیشترازلواشک
بیشتراست. آثارتخریبشرویدندان و است
اگررویقرهقورتکمینمکافزودهشودباعث

به ابتال نتیجه در شده خون سدیم رفتن باال
بیماریهایمثلفشارخونباالویاافزایشدفع
کلیویکلسیمشدتمییابدومیتوانماستیا
شیرراجایگزینقرهقورتکنندوبیشتربهعنوان

تنقالتیاچاشنیغذااستفادهکنند.

تاثیر مثبت شیربرنج در کودکان 

و پخته کاماًل اگر برنج، شیر نیوز: سالمت
برای خوبی بسیار غذای شود، یکدست
افزایشوزنکودکانوافرادالغراستوضمن

بهبودوضعیت و ذهنی توانجسمی، افزایش
اگر میشود. پوست خوشرنگی باعث خواب،
در خاصی گوارشی ناراحتی موجب شیربرنج
افرادنمیشود،آنراباشکرسرخوخاللبادام
طبخکنندوشبهایکپیالهمصرفکنندتا

موجببهبودوضعیتخوابمیشود.

 خوراکی های مضر برای عضالت 

شما تالش غذایی مواد از تعدادی شهرخبر:
برند. می بین از را عضالت پرورش برای
اینموادغذاییعبارتنداز:نوشابه:نوشابهقند
زیادیداردوهیچمادهمفیدیبرایبدنندارد.
ضعیف را عضالت نوشابه در موجود کافئین
میکند.بهجاینوشابهازنوشیدنیهایسالم
سوسیس: کنید. استفاده میوه آب همچون
به است. چربی و سدیم حاوی سوسیس
عالوهاینمادهغذایینیتریتداردکهازرشد
باعث نیتریت میکند. جلوگیری باکتریها
شکلگیریموادشیمیاییمیشودکهباایجاد
سوسیس جای به هستند. ارتباط در سرطان
نصف خوردن بستنی: کنید. مصرف گوشت
شما بدن وارد را کالری 137 بستنی ظرف
اینمیزانبستنیهفتگرمچربیو میکند.
دوگرمپروتئیندارد.خوردنماستهایطعم
چیپس: است. مناسبتر بستنی جای به دار
سیبزمینیهنگامیکهسرخمیشودبسیاری
بهتر میدهد. دست از را خود مغذی مواد از
سیب شده، سرخ زمینی سیب جای به است

زمینیپختهشدهمصرفکنید.

خوردن این مواد فشار خونتان را باال می برد

توقیف کامیون فوتون با 
21 کیلوگرم حشیش

یک توقیف از نهبندان شهرستان انتظامي فرمانده
دستگاهکامیونفوتونبا21کیلوگرمحشیشخبرداد.
سرهنگشاهورديگفت:مأمورانایستوبازرسي
یک به عبوري خودروهاي کنترل هنگام آباد سهل
را خودرو و شدند مشکوک فوتون کامیون دستگاه
توجه افزود:با کردند.وي هدایت بازرسي الین به
استرسسرنشین و راننده رواني و روحي بهحاالت
خودرو،شکمأمورانبهیقینتبدیلشدودربازرسي
ازکامیون21کیلوگرمحشیشکشفکردند.دراین
رابطهیکدستگاهکامیونفوتونتوقیفودوسوداگر

مرگبرایسیرمراحلقانونيروانهدادسراشدند.

خودروي پراید با 31 میلیون ریال 
خالفي، روانه پارکینگ شد

رئیسپلیسراهاستانخراسانجنوبیازتوقیفیک
ریال میلیون 31 خالفي با پراید خودروي دستگاه
برخورد راستاي در داد.سرهنگرضایيگفت: خبر
پلیس مأموران ساز حادثه و متخلف رانندگان با
یک عبوري خودروهاي کنترل هنگام »قائن« راه
130 غیرمجاز سرعت با را پراید خودروي دستگاه
کیلومترمتوقفکردند.ويافزود:دراستعالمصورت
گرفته،مشخصشدکهاینخودروداراي31میلیون
ریالجریمهپرداختنشدهاست؛باروشنشدناین
امرخودروبرايپرداختدیوندولتيوسیرمراحل

قانونيبهپارکینگمنتقلشد.

خرید پیتزا به قیمت 14 میلیون 

باشگاهخبرنگاران:جوانیبامراجعهبهکالنتری123
نیاورانبهمأموراناعالمداشتکهصندوقداریک
مغازهپیتزافروشیاقدامبهسرقتعابربانکوینموده
وبادراختیارداشتنرمزکارتاقدامبهبرداشت14
میلیونتومانازحسابوینمودهاست.مالباختهگفت:
قصداستخدامیکصندوقدارخانمراداشتمتااینکه
خانمجوانیجهتاستخدامبهمنمراجعهکردپس
ازگذشتقریبیکساعتازشروعکار،کارتعابر
با کارآگاهان گردد. می متواري و برداشته را بانکم
بررسیپروندههایمشابهوبابهرهگیریازتصاویر
ها مغازه آن مداربسته های دوربین از آمده بدست

متهمراشناساییودستگیرکردند.

کودک ربایی برای 800 هزار تومان 

زن دستگیری و شناسایی برای پلیس تحقیقات
کودکرباییکهپسر9ماههایرابهخاطر800هزار
تومانربودهاست،آغازشد.بهگزارشجامنیوز،زن
ربودن از فرجام 136 کالنتری به مراجعه با جوانی
شکایتش در زن این داد. خبر ماههاش 9 کودک
در محلهمان در جوان مرد و زن یک شد: مدعی
زندگیمیکردند.یکروزفرزندمرابهبهانهنگهداری
اومتواریشدند. ازربودن بردندوپس بهخانهشان
زنجوانبامنتماسگرفتوبرایآزادیفرزندم،
تقاضای800هزارتومانکرد.درحالحاضرتحقیقات
زن چنگ از ماهه 9 کودک رهایی برای بیشتر

کودکرباادامهدارد.

اتفاقی عجیب هنگام دفن یک زن

شهرخبر:یکزنمغربیدرچندقدمیزندهبهگور
شدنباجیغوفریادبهخانوادهاشگفتکهزندهاست.
»فاطمهنبیل«ازاهالی»بزنقةالنخیل«درمغرب،از
هوشرفتوپسازانتقالبهبیمارستان،پزشکانتائید
کردندکهویفوتکردهاست.خانوادهاینزنمغربی،
پسازآمادهکردِنپیکرشبرایتشییع،راهیقبرستان
شدند.اماپیشازآنکهاورابرایسرازیرکردنبه
قبرازتابوتبیرونبیاورندمتوجهتکانهاییدرجسد
شدند،امابازهمقضیهراجدینگرفتند.فاطمهنبیل
وقتیمتوجهشدکهدرحالتشییعاست،بههوشآمد.
ازبیماریدیابترنجمیبردوبه ویمدتهابود

سببهمینبیماریازهوشرفتهبود.

بنگاه قالب بتن        
 

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

خدمات بیل مکانیکی 

زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و 
غیره    09151613389 - بنی اسدی
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برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری

حاجی پور- جشنواره جهاد گران علم و فناوری در ایام 
ا... دهه فجر در 18 لغایت 20 
بهمن ماه در دانشگاه صنعتی 
شد.  خواهد  برگزار  کبیر  امیر 
علمی،  بسیج  سازمان  رئیس 
خراسان  فناوری  و  پژوهشی 

منظور شکوفایی  به  افزود:  خبر  این  اعالم  با  جنوبی 
هرچه بیشتر استعدادهای اقشار دانشور در عرصه دانش 
 و فناوری و بهره گیری هرچه افزون تر از این توانمندی ها
نوآوران،  از  حمایت  و  علمی  بنیه  تقویت  جهت  در 
مخترعان و ترویج روحیه خودباوری و ترغیب جوانان 
تولید  و  افزاری  نرم  تحقق جنبش  و  به جهاد علمی 
علم در کشور، این جشنواره برگزار خواهد شد. به گفته 
عقیلی پور در این جشنواره 10 نفر از اقشار و نخبگان 
شرکت  برتر  مخترع  نفر  سه  و  علمی  حوزه  در  برتر 
مبتکرین جهت  و  مخترعین  تمامی  لذا  کرد  خواهند 
شرکت در جشنواره می توانند به سازمان بسیج علمی، 
خیابان  در  واقع  جنوبی  خراسان  فناوری  و  پژوهشی 
ورزشی  فرهنگی  کانون  شهدا  درمانگاه  جنب  ارتش 

جوانان بسیج مراجعه و طرح های خودرا ارائه نمایند.

پناهیان: بسیاری از سیاسیون 
عهد خود را با انقالب فراموش کردند

تسنیم- مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی 
سیاسیون،  از  بسیاری  امروزه  گفت:  رزمندگان کشور 
دولت مردان، نخبگان دانشگاهی، جریانات و نخبگان 
حوزه عهد خود را به نظام و انقالب فراموش کرده  و 
تبدیل به یک جریان و ماجرا شده اند. حجت االسالم 
حسینه  در  جنوبی  خراسان  مردم  جمع  در  پناهیان 
جماران بیرجند با اشاره به موضوع نفوذ، اظهار کرد: 
امروزه باید در شرایط روز، اقتضائات بین المللی، جهان 
اسالم و مسایل نظام به ویژه موضوعات مهمی مانند 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری که 
یک امتحان است و در اولویت قرار دارد تعامل و گفتگو 
کنیم.  وی گفت: در حال حاضر نیز دشمن تمام تمرکز 
خود را به انتخابات و به ویژه انتخابات مجلس خبرگان 
از طریق  برنامه ریزی کرده است زیرا  رهبری داده و 
دیگری نمی تواند کار کند که در این زمینه رهبر معظم 
انقالب هشدار داده اند خط نفوذیان سیاسی که غیر از 

راه والیت می روند را دست کم نگیرید.

انعقاد تفاهم نامه طرح یاوران آب
 برای اولین بار در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان- تفاهم نامه طرح یاوران آب 
برای اولین بار در کشور در خراسان جنوبی انجام شد. 
اینکه  به  اشاره  با  ای  مدیر عامل سازمان آب منطقه 
 آب به عنوان یک کاالی ارزشمند به شمار می رود،
گفت: بر اساس این تفاهم نامه از طریق دانش آموزان 
مدیریت صحیح مصرف آب در خراسان جنوبی به عنوان 
یک عامل بازدارنده برای توسعه استان قلمداد می شود. 
امامی افزود: از طریق این تفاهم نامه با همکاری دانش 
آموزان می توانیم در آینده شاهد توسعه آب و صنایع 
بزرگ بدون دغدغه در استان باشیم. وی اظهار کرد: 
قیمت هر متر مکعب آب بالغ بر هزار تومان است و 

هزینه پرداختی شهروندان یک سوم است. 

سهم گردشگری استان از اعتبارات
 ماده ۱۸۰ برنامه پنجم اعالم شد

شبستان- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین 
منابع اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی، اعتبارات 
اختصاص یافته به پروژه های گردشگری استان از محل 
اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
سال ۹۴ را اعالم کرد. عربی با اعالم این خبر افزود: از 
محل اعتبارات ماده 180 برای شهرستان بیرجند 500 
میلیون ریال جهت پروژه طرح گردشگری شوکت آباد 
مصوب شد. وی ادامه داد: برای شهرستان نهبندان مبلغ 
۴۹00 میلیون ریال جهت دو پروژه کمپ کویرنوردی 
دهسلم و طرح گردشگری کوه های مینیاتوری و برای 
برای  ریال  میلیون   2750 مبلغ  فردوس  شهرستان 
طرح  تون،  شهر  گردشگری  نمونه  منطقه  پروژه  سه 
گردشگری آبگرم فردوس و طرح گردشگری باغستان 
و آبگرم مصوب شد. وی بیان کرد: شهرستان سرایان 
مبلغ 2000 میلیون ریال، شهرستان درمیان مبلغ ۹00 
میلیون ریال و شهرستان سربیشه مبلغ ۹00 میلیون 
ریال را در این مصوبات به خود اختصاص دادند. عربی 
سهم شهرستان بشرویه را مبلغ 2300 میلیون ریال، 
شهرستان طبس مبلغ 2500 میلیون ریال، شهرستان 
زیرکوه مبلغ یک هزار میلیون ریال و شهرستان قاین را 

مبلغ 7300 میلیون ریال بیان کرد.

برگزاری هفتمین جشنواره شعر دانشجویی

ایسنا- مدیر فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از 
برگزاری هفتمین جشنواره شعر دانشجویی »ابن حسام« 
ویژه دانشجویان و دانشگاهیان خبرداد. مرادی گفت: این 
با هدف ترویج فرهنگ شعر و ادب در بین  جشنواره 
نسل دانشجو و دانشگاهی، نهادینه کردن موضوع شعر 
ایجاد زمینه  ایران زمین،  به عنوان هنر و ثروت ملی 
و فضای مناسب برای تعامل و ارتقای سطح شاعران 
دانشجو و دانشگاهی، شناسایی استعدادهای دانشجویان 
در زمینه شعر، ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و ایجاد 
است. وی  دانشگاهی  بین شاعران  و همدلی  دوستی 
افزود: مهلت ارسال آثار تا 15 بهمن ماه جاری و زمان 

برگزاری جشنواره اسفند ماه است. 

مناسب سازي معابر براي عابر بانک هاي بیرجند

صدا و سیما- شهرداري بیرجند با تصویب مصوبه اي، 
کندن  با  گذشته  روز  چند  از  را  معابر  سازي  مناسب 
پله هاي عابر بانک در این شهر آغاز کرده است. تا 
روز گذشته 18 عابر بانک بیرجند با اقدام شهرداري 
بدون پله شد و مردم با وجود قانوني بودن این اقدام 
شهرداري از انجام آن ناراضیند چرا که براي برداشت 
دیوارهایي  از  باالرفتن  به  بانک، مجبور  از عابر  پول 

مي شدند که عابر بانک داخل آنها نصب شده است.

کلنگ زنی کلینیک تخصصی فردوس 
در دهه فجر امسال

اجرایی  عملیات  آغاز  از  فردوس  فرماندار  فارس- 
زیربنای  با  فردوس  بیمارستان  تخصصی  کلینیک 
500 متر مربع خبر داد و افزود: این پروژه در محل 
بیمارستان شهید چمران فردوس و با اعتبار اولیه 700 
میلیون تومان کلنگ زنی می شود. رجبی مقدم  اظهار 
کرد: در دهه فجر امسال تعداد 78 پروژه عمرانی با 
اعتبار 32 میلیارد و 556 میلیون تومان در شهرستان 
با  قرار می گیرد. وی تصریح کرد:  بهره برداری  مورد 
بهره برداری از پروژه های دهه فجر تعداد ۴1 هزار و 
626 نفر معادل 12 هزار و ۴82 خانوار این شهرستان 

از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند. 

۱7۰ پروژه برای اولویت سرمایه گذاری 
در خراسان جنوبی معرفی شد

خراسان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل  ایرنا- 
جنوبی گفت: 170 پروژه بخش های صنعت، معدن، 
تجارت، کشاورزی، دانش بنیان، نیرو، حمل و نقل و 
غیره به عنوان اولویت های فرصت سرمایه گذاری در 
استان معرفی شدند. رمضانی افزود: این تعداد پروژه 
توسط دستگاه های اجرایی، فعاالن بخش خصوصی 
و مخترعان معرفی شد. وی ادامه داد: مرکز اطالعات 
آبان ماه امسال کتابی برای معرفی بهتر پروژه های 
گذاری  سرمایه  های  فرصت  عنوان  با  شاخص 
چاپ  التین  و  فارسی  زبان  دو  به  جنوبی  خراسان 
دارای  مطالعاتی  های  طرح  با  ارتباط  در  وی  کرد. 
توجیه فنی و اقتصادی و ثبت آنها گفت: این مرکز 
اقتصادی  و  فنی  مطالعات  دارای  پروژه   11 تاکنون 
در درگاه فرصت های سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران را ثبت کرد. رمضانی ادامه داد: 
پروژه سیمان سفید فردوس،  توسعه کویرتایر،  طرح 
کارخانه بیلت استیل فردوس، کارخانه مونتاژ خودرو، 
فرآوری  پودر سیلیس، کارخانه  تولید  بنتونیت،  تولید 
آهک، تولید کود بیولوژیک ورمی کمپوست، فرآوری 

قارچ دکمه ای و غیره از جمله این پروژه هاست.

نمایشگاه »بزرگ مرد تاریخ ایران« 
در بیرجند برپا شد

افزار  نرم  و  چاپی  های  کتاب  نمایشگاه  تسنیم- 
مناسبت  به  ایران«  تاریخ  مرد  »بزرگ  عنوان  با 
درگذشت میرزا تقی خان امیرکبیر در کتابخانه امام 
به مناسبت  نمایشگاه  این  برپا شد.  بیرجند  رضا )ع( 
20 دی ماه، روز درگذشت میرزا تقی خان امیرکبیر، 
از 20 تا 2۴ دی ماه جاری در این کتابخانه پذیرای 

اهل کتاب و کتابخوانی است.

بازآرایی شبکه توزیع برق بیرجند
 ۳۶ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

در  اینکه  بیان  با  بیرجند  برق  توزیع  مدیر  تسنیم- 
راستای کاهش تلفات، طرح بازآرایی شبکه توزیع در 
برنامه اجرایی قرار دارد، گفت: اجرای این طرح به 3 
برزگر  دارد.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیون  و 600  میلیارد 
 31 اعتبار  میزان  این  تأمین  صورت  در  کرد:  اظهار 
کیلومتر از شبکه شهری بیرجند در خیابان های ارتش، 
و  نگهدار  خود  کابل های  به  مدرس  و  غفاری  معلم، 
زمینی مجهز می شود. وی با بیان اینکه یکی از مباحث 
شبکه های  طول  کردن  کم  تلفات،  کاهش  در  مهم 
فشار متوسط است، افزود: اجرای این طرح حدود 1.5 
درصد میزان تلفات را در شبکه توزیع کاهش می دهد. 
وی با بیان اینکه بخش وسیعی از فضای سبز بیرجند 
با درختان کاج پوشیده است، گفت: عبور شبکه از داخل 

درختان سبب تلف شدن جریان شبکه می شود.

افتتاح ۵۸ پروژه عمرانی در درمیان 
طی دهه فجر امسال 

از  افتتاح و بهره برداری  از  تسنیم- فرماندار درمیان 
58 پروژه عمرانی با اعتبار ۴6 میلیارد و 523 میلیون 
درمیان  شهرستان  در  امسال  فجر  دهه  در  در  ریال 
نفر   180 پروژه ها  این  افتتاح  با  گفت:  و  داد  خبر 
 وارد بازار کار می شوند. بشیری زاده اظهار کرد: این 
آموزشی،  آبرسانی،  های  پروژه  شامل  ها  پروژه 
 راهسازی و بخش های مختلف عمرانی شهر و روستایی

است که از محل اعتبارات ملی، استانی و سایر منابع 
آماده بهره برداری شده، افتتاح می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های 
مشترک بین انسان و دام ویژه زنان روستایی

 
علمی  دانش  سطح  ارتقای  منظور  به  خبر-  گروه 
عشایری  و  روستایی  زحمتکش  زنان  اجتماعی  و 
دوره  یک  آنان  های  توانمندی  افزایش  همچنین  و 
بسیج  پایگاه  محل  در  ترویجی  و  آموزشی  کارگاه 
روستای جوخواه در طبس برگزار شد. در این کارگاه 
که 35 نفر از زنان روستایی در آن حضور داشتند در 
مورد بهداشت گوشت، شیر و سایر فرآورده های خام 
و  دام  بین  مشترک  های  بیماری  با  آشنایی  دامی، 
انسان، خطر رهاسازی الشه های دام های تلف شده 
بیماری تب  اطراف روستا و همچنین مخاطرات  در 
مالت وتب کریمه کنگو آموزش های الزم داده شد.

حمل اولین محموله شتر مرغ زنده
 از درمیان به استان یزد 

گفت:  درمیان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  خبر-  گروه 
از  یزد  استان  به  زنده  مرغ  شتر  محموله  اولین 
افزود:  معراجیان  شد.  ارسال  درمیان  شهرستان 
های  نظارت  تحت  که  ای  قطعه   50 محموله  این 
بهداشتی  مجوزهای  با  بود  یافته  پرورش  بهداشتی 

جهت کشتار به یزد ارسال شد. 

را  دشمن  با  مدارا  بر  تأکید  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
مصداق اجرایی پروژه نفوذ دانست و افزود: مذاکره و قرار 
دادن اعتدال در مقابل اسالم که امام  بر آن تأکید داشتند 

از طراحی های دشمن برای نفوذ است.
و  همدلی  همایش  در  غیاثی  سردار  تسنیم،  گزارش  به 
همزبانی رسانه ای خراسان جنوبی که به مناسبت سالروز 
تشکیل بسیج رسانه و بزرگداشت یاد شهید رهبر و شهید 
انقالب  محمدرضا فرهادی برگزار شد، اظهار کرد: برای 
هزینه های زیادی دادیم که مهم ترین آنها نثار جان شهدا 
عمل  خود  وظایف  به  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  وی  بود. 
کنیم، نمی توانیم نسبت به مسایل پیرامون خود بی تفاوت 
باشیم. غیاثی بیان کرد:  هر فردی در هر جایگاهی که 

  قرار بگیرد، باز هم در برابر مردم مسئول است.
مشکل ما با آمریکا، در حوزه مبانی است

غیاثی عنوان کرد: بنا به فرموده امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری دشمن اصلی ما آمریکا است، وی افزود:  در 
حوزه مبانی به هیچ وجه نمی توان کنار آمد و مشکالت 
ما با آمریکا در حوزه مبانی است. وی اظهار کرد: همواره 
مشکالت پیش روی ما بوده و خواهد بود و مذاکره کردن 
و کنار آمدن مقطعی است و در نهایت باید خود را آماده 

نگه داریم زیرا دشمن برای نفوذ راه های زیادی دارد.

این مقام مسئول گفت: نخستین راهبرد آمریکا یارگیری 
و  دارد  وجود  گذاری  قانون  و  اجرایی  بخش  در  و  است 
راهبرد دیگر آمریکا این است که می خواهد مردم را نسبت 
به انقالب بی تفاوت کند. غیاثی با اشاره به اینکه ترسیم 
ملت  برای  فقیه  والیت  حوزه  در  ساختاری  مدل  کردن 
قرار  و  مذاکره  افزود:  است،  آمریکا  سوم  راهبرد  ایران 

دادن اعتدال اسالم که امام خمینی بر آن تأکید داشتند، 
از طراحی های دشمن برای نفوذ است و اگر آمریکا قدرت 
و  ننشسته  بیکار  اما  است،  پذیرفته  را  ایران  ای  منطقه 
وی   می کند.  دنبال  اضمحالل  راهبرد  با  را  خود  اهداف 
اظهارکرد: امروز اگر برخی از مسئوالن ما اسالم رحمانی 

اما اختالف اساسی ما بر مبنا است و  را معرفی می کنند 
 هیچگاه نمی توانیم به جهت تعاملی تداخل داشته باشیم.

نمی توانیم در یک نقطه با  آمریکا تالقی داشته باشیم

امروز در حوزه  استان گفت:  انصارالرضا)ع(  فرمانده سپاه 
دیپلماسی به برجام رسیدیم، اما  نه تنها تحریم ها برداشته 

شده  مطرح  ایران  به  ورود  محدودیت  قانون  بلکه  نشده 
است. غیاثی با بیان اینکه دشمن به خوبی می داند که اگر 
مدیریت ایران قوی و میدان دار در منطقه باشد، در آینده 
نزدیک تأثیرگذاری جدی تری بر جهان دارد، تصریح کرد: 
و  کرده  تجهیز  دشمن  برابر  در  را  خود  آمادگی های  باید 

  به سخنان و فرمان های مقام معظم رهبری توجه کنیم.
رسانه ها  افتخارات زیادی را می توانند رقم بزنند

غیاثی با بیان اینکه رسانه ها افتخارات بزرگی را می توانند 
رقم زنند، گفت: امسال دو انتخابات را پیش رو داریم که باید 
مبانی امام خمینی )ره( و امام خامنه ای را در نظر بگیریم و 

تالش کنیم تا حضور حداکثری در انتخابات باشد.

 عضویت ۶۰ درصدی خبرنگاران
 خراسان جنوبی در بسیج رسانه

اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  هم  رسانه  بسیج  رئیس 
مهمترین هدف خبرنگاران توسعه استان و تحقق منویات 
رهبری است، گفت: 60 درصد از خبرنگاران استان  عضو  

رسمی بسیج رسانه هستند. 
کارگروه های  تا  کرده  تالش  سازمان  این  افزود:  رضایی 
کردن  تر  تخصصی  و  کردن  هماهنگ  برای  تخصصی 
رسانه های استان تشکیل شود. وی افزود: رسانه ها تأثیر 
اینکه  بیان  با  دارند. وی  جامعه  عمومی  افکار  در  زیادی 
خراسان  توسعه  خبرنگاران  دغدغه  و  هدف  مهمترین 
باید  کرد:  اظهار  است،  رهبری  منویات  تحقق  و  جنوبی 
به بخش رسانه و فرهنگ توجه بیشتری داشته باشیم و 

مسئوالن استان نیز بیشتر به آن توجه کنند.

در همایش همدلی و همزبانی رسانه ای خراسان جنوبی مطرح شد:

تأکید بر مدارا با دشمن مصداق اجرایی پروژه نفوذ است

شبستان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برگزاری ویژه برنامه »بصیرت انقالبی« همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر خبر داد و 
گفت: این برنامه با محوریت مساجد در 11 شهرستان استان برگزار می شود. حجت االسالم گرایلی اظهار کرد: در ویژه برنامه »بصیرت انقالبی«، 
برگزاری ُجنگ شادی هدف است و باید دقت کرد که متولیان این جشن افرادی هستند که شاید در اذهان مردم، متولی مراسم عزاداری در جامعه 
محسوب می شوند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک بودن انتخابات، این جشن باید فارغ از تمامی گرایش ها و جریانات سیاسی برگزار شود.

ویژه برنامه »بصیرت انقالبی« در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی برگزار می شود

اجرایی  دستگاه های  اینکه  بر  تأکید  با  بیرجند  فرماندار 
باید پاسخگویی به موقع به مطالبات ارباب رجوع مردمی 
و  صرفه جویی  با  ادارات  گفت:  باشند،  داشته  اداری  و 
کشور  فعلی  شرایط  دولت  به  کمک  ضمن  برنامه های 
ناصری  شبستان،  گزارش  به  کنند.  تبیین  مردم  برای  را 
ادارات  کرد:  اظهار  بیرجند،  شهرستان  اداری  شورای  در 
مردم  دولت  و  مردم  بین  اتصال  حلقه  اولین  شهرستانی 
در  دولت  نمایندگان  و  مدیران  برخورد  نحوه  که  هستند 
دستگاه های اجرایی نشان از نحوه برخورد دولت با مردم 
خواهد بود. وی با اشاره به شرایط دولت، گفت: الزم است 
و  صرفه جویی  با  اجرایی  دستگاه های  که  حالی  عین  در 
برنامه های خود به دولت کمک می کنند این شرایط را با 

بهترین زبان و عملکرد برای مردم تبیین شود.

پذیرفتنی نیست ادارات شهرستانی
 پاسخی برای مردم نداشته باشند

و  است  اینکه خواسته های مردم حق  بر  تأکید  با  ناصری 
باید در حد توان برآورده شود، ادامه داد: اگر امکان برآوردن 
تبیین  و  برهان  و  دلیل  با  باید  نیست  مردم  خواسته های 
موضوع شرایط را برای مردم توضیح دهیم و این مهم از 
ادارات شهرستانی بیشتر مورد انتظار است. وی با بیان اینکه 
باید در رفع تنگناهای ادارات شهرستانی تالش شود، گفت: 
اما این پذیرفتنی نیست چون موضوعی در زمان مقرر از 
سوی اداره کل و وزارت خانه ابالغ نشده، ادارات شهرستان 

اینکه  به  اشاره  با  وی  باشند.  نداشته  مردم  برای  پاسخی 
با توسعه اشتغال و خدمات  توسعه سرمایه گذاری مترادف 
معضالت  از  یکی  اشتغال  و  کار  بازار  امروز  افزود:  است، 
مجازی  به  سنتی  و  حقیقی  از  کار  نیروی  و  است  کشور 
تبدیل می شود و  باید برای این موضوع تدبیر داشته باشیم. 
وی در ادامه افزود: ادارات شهرستان باید گزارش عملکرد 
سال ۹۴ و پیش بینی برنامه های سال ۹5 را حداکثر تا پایان 

20 اسفندماه امسال به فرمانداری اعالم کنند.

افتتاح ۶۲ پروژه با اعتبار ۲۲۱ هزار میلیون ریالی

معاون عمرانی فرماندار بیرجند نیز با تأکید بر تسریع در اجرای 
پروژه های اولویت دار این شهرستان، گفت: تاکنون 62 پروژه 

با اعتبار 221 هزار و 7۹7 میلیون ریال برای افتتاح در دهه 
فجر اعالم شده است. رونقی اظهار کرد: امسال برای 185 
پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی و 2 درصد اعتبارات 
نفتی مبلغ 16 میلیارد و ۹00 میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است. وی افزود: سهم شهرستان بیرجند از محل اعتبارات 
ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه ملی ایران در مجموع 1۹ 
میلیارد و 3۴۴ میلیون تومان برای اجرای 50 پروژه عمرانی 
است. وی با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه های اولویت 
دار شهرستان، ادامه داد: طرح مطالعاتی سیالب بیرجند با 
همکاری آب و منطقه ای و شهرداری تا پایان امسال انجام 
شود همچنین پل خیابان شهید آوینی که در بارندگی های 

وضعیت نامناسبی داردباید اجرای آن تسریع شود.

لزوم پاسخگویی به موقع به مطالبات مردمی

 دبیر ستاد انتخابات استان گفت: 650 شعبه اخذ رأی برای 
انتخابات سال جاری در خراسان جنوبی پیش بینی شده که 

احتمال کاهش این شعب نیز وجود دارد. 
روابط  مدیران  گردهمایی  در  جزندری  مهر،  گزارش  به 
هیچ گونه  کرد:  اظهار  اجرایی،  دستگاه های  عمومی 
ندارد.  وجود  جاری  سال  انتخابات  دربرگزاری  مشکلی 
انتخابات  برای  داوطلب   102 تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
استعفا، نفر  دو  تعداد،  این  از  افزود:  کرده اند،   ثبت نام 

۹ نفر رد صالحیت و پرونده بقیه به هیئت های نظارتی 
ارسال شده است. وی اظهار کرد: 15 جلسه ستاد انتخابات 

در استان  تشکیل شده است.  

مسئوالن روابط عمومی
زمینه مشارکت مردم در انتخابات را فراهم کنند

جزندری، مسئوالن روابط عمومی را گوش شنوا و زبان 
گویای سازمان ها دانست و افزود: مسئوالن روابط عمومی 
باید عملکرد سازمان ها را به مردم انتقال دهند. وی ادامه 
را  مردم  حداکثری  مشارکت  و  حضور  بتوانیم  اگر  داد: 
عملکرد  انتقال  در  که  است  این  نشان دهنده  ببریم  باال 

دستگاه ها نیز موفق بوده ایم.  
با  گردهمایی  این  در  نیز  استانداری  عمومی  روابط  مدیر 
بیان  سازمان ها،  در  عمومی  روابط  کار  اهمیت  به  اشاره 
کرد: این قشر، بدون وقفه و با رسالتی خطیر در راستای 

با تأکید بر اینکه  ایمانی  کمک به مردم تالش می کنند. 
روابط عمومی ها در هر دستگاه باید عملکرد آن دستگاه را 
به مردم انتقال دهند، اظهار کرد: همچنین باید مشکالت و 

 نقطه نظرات مردم را نیز به مسئوالن انتقال دهند.
داوطلبان درتبلیغ انتخابات بین مردم خط کش نگذارند

استاندار هم در این جلسه گفت: ناظران، مجریان و تمام 
تبلیغات  تا داوطلبان در  اجرایی تالش کنند  دستگاه های 
اظهار  خدمتگزار  نگذارند.  کش  خط  مردم  بین  انتخابات 

اجرایی، شاهد  تمامی دستگاه های  با همکاری  باید  کرد: 
باشیم. انتخابات سال جاری  در  رویش مشارکت مردمی 
عمومی،  افکار  نظرسنجی  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
بیش از 80 درصد مردم خواهان فضایی آرام در انتخابات 

انتخابات  در  محیطی  تبلیغات  باید  کرد:  تأکید  هستند، 
به گونه ای باشد که عظمت حاکمیت ایران اسالمی حفظ 
شود. وی ادامه داد: متأسفانه برخی درصحنه های انتخابات 
با حرکاتی ناشایست هزینه های زیادی را به دولت تحمیل 
می کنند که باید مورد توجه قرار گیرند. وی بابیان اینکه 
تا  باشند  به گونه ای  باید  رفتارها  انتخابات  درصحنه های 
زمینه سوء استفاده برای احدی فراهم نشود، اظهار کرد: 
تالش همه مسئوالن باید این باشد که رفتارها و حرکات 

انقالبی در جامعه احیا شود.

اجرایی  دستگاه های  همه  باید  اینکه  بیان  با  خدمتگزار 
برای برگزاری انتخاباتی سالم تالش کنند، افزود: تاکنون 
زیادی  انتخابات  اسالمی  انقالب  ساله  چندین  عمر  در 

برگزارشده که در هیچ کدام تخلفی رخ نداده است.

و  مردم  کرد:  بیان  فجر،  دهه  ایام  به  اشاره  با  استاندار 
خود  حضور  با  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  رزمندگان 
انقالب  برای  را  بزرگ  افتخار  این  جنگ،  جبهه های  در 
باانگیزه،  داد: مردم  ادامه  آوردند. وی  ارمغان  به  اسالمی 
شوق و امید به پیروزی جنگیدند و اکنون باید زمینه های 
شور و نشاط برای عموم مردم و حضور آنها در صحنه ها 

مختلف فراهم شود.
علیرغم  ایران  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  خدمتگزار 
رهبری  مدیریت  با  کشورها،  دیگر  در  انقالب ها  برخی 
ایران  شریف  ملت  کرد:  اظهار  پابرجاست،  هنوز  مقتدر 
با اعتقاد و اعتماد به رهبری، مشکالت  یارانی بودند که 
وی  گذاشتند.  سر  پشت  را  مقدس  دفاع  سال  هشت 
از  را  اسالمی  انقالب  از  پاسداری  و  حفاظت  حراست، 
دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی دانست و افزود: 
رزمندگان  دالوری های  و  دستاوردها  فجر  دهه  در  باید 
جوان  نسل  به  به خصوص  مردم  به  را  جنگ  جبهه های 
برنامه های دهه  باید  تأکید کرد:  معرفی کنیم. خدمتگزار 
فجر بهتر و پررنگ تر از سال های گذشته باشدو با توجه به 
همزمانی دهه فجر با ایام انتخابات، زمینه حضورحداکثری 

مردم در برنامه ها فراهم شود.
روابط  مسئوالن  سنگین  وظایف  به  اشاره  با  استاندار 
عمومی، بیان کرد:  روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم، 

رسانه ها و دستگاه های اجرایی هستند.

پیش بینی 650 شعبه اخذ رأی در خراسان جنوبی

مالیی- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند از برگزاری همایش ملی 
توافق هسته ای با موضوع »از اجرا تا فرصت های پیش رو« در تاریخ 2۹ و 

30 اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه بیرجند خبر داد. 
فرمان  به  فرهنگی  انقالب  شورای  تشکیل  سالروز  گرامیداشت  با  قریشی 
دکتر  ای  هسته  دانشمند  شهادت  و   1357 سال  در  خمینی)ره(  امام  حضرت 
علی محمدی، افزود: پس از توافق هسته ای بین جمهوری اسالمی ایران و 

1+5 بخشنامه ای توسط وزارت وزارت امور خارجه مبنی بر نشان دادن ابعاد 
تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روشن ساختن افق های پیش رو به 
دانشگاه های کشور ابالغ گردید، افزود: در این راستا دانشگاه بیرجند نسبت 

به برگزاری همایش ملی توافق هسته ای با موضوع »از اجرا تا فرصت های 
پیش رو« اقدام کرده است.

فرصت طالیی برای معرفی پتانسیل های استان

 دبیر علمی همایش ملی توافق هسته ای نیز اظهار کرد: در این همایش دیدگاه های
این  بخشی  شد.  خواهد  بررسی  علمی  صورت  به  ای  هسته  توافق  مختلف 
همایش را فرصت خوبی برای مسئوالن استان دانست و افزود: در این همایش 
و علمی کشور حضور  فرهنگی  اقتصادی،  و مسئوالن سیاسی،  شخصیت ها 
برای  طالیی  فرصت  این  از  توانند  می  استانی  مسئوالن  و  داشت  خواهند 
پیشرفت استان بهره برداری کنند و این همایش می تواند به پیشرفت استان 
کمک کند. بخشی با اشاره به اهمیت و ابعاد این همایش ملی خاطرنشان کرد: 
بررسی  طرفین،  تعهدات  ای،  هسته  توافق  محتوای  بررسی  کلی  محورهای 
حقوقی توافق هسته ای، بررسی تأثیر توافق هسته ای بر سیاست خارجی و 
عمق استراتژیک ایران، توافق هسته ای و آثار آن بر امنیت منطقه ای، بررسی 

جهت گیری کشورها و سازمان ها نسبت به توافق هسته ای است.
به گفته وی از دیگر محورهای همایش بررسی توافق هسته ای با پروژه ایران 
هراسی، سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد داخلی، تأثیر توافق هسته ای بر تجارت 
خارجی، اثر توافق هسته ای بر جهت گیری های فرهنگی و اجتماعی، توافق 
هسته ای و آموش عالی، توافق هسته ای؛ دستاوردها و دغدغه ها می باشد که 

هر کدام از این موضوعات در این همایش عنوان و بررسی می شوند.
وی با بیان اینکه این همایش ملی است یادآور شد: از تمام گروه های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور و تمامی انجمن های علمی و تخصصی و 

شخصیت های برتر هسته ای دعوت شده است.

بازگشایی نمایشگاه دستاوردهای
 هسته ای و اتمی ایران در دانشگاه بیرجند

تمام همایش  این  در  ای،  هسته  توافق  ملی  همایش  علمی  دبیر  گفته   به 
دستاورد های هسته ای و اتمی ایران به مدت یک هفته در قالب نمایشگاه در 

دانشگاه بیرجند به نمایش گذاشته خواهد شد.

مسئوالن استانی همکاری نمی کنند

دبیر علمی همایش ملی توافق هسته ای در ادامه افزود: همایش ملی توافق 
هسته ای با پیگیری های زیاد دانشگاه بیرجند و معاونت فرهنگی دانشگاه در 
خراسان جنوبی برگزار می شود ولی با مکاتباتی که با دستگاه های اجرایی و 
سازمان های استانی انجام شده، متأسفانه استقبالی نکردند. بخشی با اشاره به 
اهمیت و میهمانان ویژه این همایش ملی که در مدت دو روز در خراسان جنوبی 
حضور دارند، تأکید کرد: امیدواریم مسئوالن استانی از این فرصت طالیی بهترین 

استفاده را ببرند و پتانسیل های استان را به کشور معرفی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند خبر داد:

همایش ملی توافق هسته ای در خراسان جنوبی برگزار می شود
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اجازه های اجتهادی که توسط مراجع تقلید 
 صادر می شود تنها در امور آخوندی است

 رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت : شورای نگهبان 
برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان تحت هیچ 
فشاری قرار نمی گیرد و اجازه های اجتهادی که توسط 
مراجع تقلید صادر می شود تنها در امور آخوندی است.

 
 بر توفیقات دیپلماسی، اسید نپاشید

و  سلیمانی  سردار  مجلس،  در  اردبیل  مردم  نماینده 
محمد جواد ظریف را بالهای پر توان کشور دانست و 
خواستار رسیدگی قاطعانه با عوامل حمله به سفارت 
من  داد:  ادامه  پیرموذن  الدین  کمال  شد.  عربستان 
این پرونده را  به  تقاضای رسیدگی قاطعانه و فوری 
توفیقات  روی  بر  که  شود  گذاشته  نباید  زیرا  دارم؛ 

دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور اسید بپاشند.
 

همه کارها در رکود است غیر از قاچاق
 

حال  در  گفت:  مجلس  در  تهران  نماینده   ، بذرپاش 
قاچاق  کشور  به  کاال  دالر  میلیارد  ساالنه 25  حاضر 
می شود عالوه براینکه این حجم از قاچاق درآمدهای 
دولت را کاهش می دهد موجب کاهش اشتغال و به 
خطر افتادن سالمت مردم نیز خواهد شد. دولت یازدهم 
در همان ابتدای کار دو طرح را برای مقابله با قاچاق 
کاال متوقف کرد. در حال حاضر تنها بخشی که دچار 

رکود نشده است مربوط به فعالیت قاچاقچیان است.

احمدی نژاد هر کاری که می خواست 
می کرد و هر اتهامی که می خواست می زد

صادق خرازی در خصوص تشکیل حزب ندای ایرانیان 
گفت : آقای احمدی نژاد حاکم بود و هر کاری که دلش 
می خواست می کرد و هر اتهامی که دلش می خواست 
می زد. در این شرایط ندا آمد و به یک جریان تبدیل 
شد. تمام تحوالت و تحرکات سیاسی بعد از سال های 
 90، 91 و 92 واقعاً در پناه چنین تفکری شکل گرفت.

ممکن است به گواهی مراجع در مورد 
 درجه اجتهاد کاندیداها به اطمینان برسند  
 سخنگوی شورای نگهبان گفت : برعهده خود فقهای 
شورای نگهبان است که صالحیت کاندیداها را احراز 
بشناسد،  را  داوطلب  عالم،  خود  است  ممکن  بکنند. 
مسلم  علمای  شهادت  و  گواهی  به  است  ممکن  یا 
شورای  فقهای  برای  اطمینان  این  تقلید  مراجع  و 
نگهبان حاصل شود که فردی به درجه اجتهاد رسیده 
است. اما در هر صورت مالک اطمینانی است که باید 

 برای فقهای شورای نگهبان ایجاد شود.
  اصول گرایان به وحدت کامل رسیده اند

ابراهیمی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: 
»اصول گریان به وحدت رسیده  اند و تمام جریان ها در 
آن حضور دارند و می توان گفت وحدت اصول گرایان 
قطعی شده است و بعد از نظر شورای نگهبان لیست 

نهایی نیز انتخاب خواهد شد«.

ظریف : حادثه منا و تعرض
 به دو نوجوان را عقالیی هضم کردیم

 
از  ناشی  تحوالت  به  اشاره  با  ظریف  جواد  محمد 
ایران هراسی عربستان سعودی خاطرنشان ساخت: ما 
مختلف  کشورهای  خارجه  وزرای  به  که  نامه ای  در 
هراسانه  ایران  اقدامات  و  رویکردها  نوشتیم  جهان 
طور  به  گذشته  سال  دو  طی  را  سعودی  عربستان 
همواره  مدت  این  در  چند  هر  ساختیم  تبیین  واقعی 
اقدامات  تمامی  خویشتندارانه  سیاست های  اتخاذ  با 
منفی آنها شامل تعرض به دو نوجوان ایرانی و حادثه 
به  ایران  مردم  احساسات  در  بدی  پیامدهای  منا که 
وی  کردیم.  هضم  عقالیی  بطور  را  گذاشت  جای 
افزود: »ما رویکردهای تشنج آفرین عربستان سعودی 
را  آن  و  آنجا  و  اینجا  در  تبلیغاتی  نمایش های  را 

رفتاری خام و انفعالی قلمداد می کنیم.«
 

واکنش وزیر اماراتی به یادداشت ظریف
 

وزیر خارجه امارات عربی متحده یادداشت وزیر خارجه 
ایران در »نیویورک تایمز« را به تمسخر گرفت. بن زاید 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »زمانی که مقاله وزیر 
کردم  فکر  خواندم  را  نیویورک تایمز  در  ایران  خارجه 
که وزیر خارجه یک کشور اسکاندیناوی آن را نوشته 
است«. مردم اسکاندیناوی به عنوان آدم هایی آرام و 
متفکر شناخته می شوند.  در عین حال  و  صلح طلب 
حال، وزیر خارجه امارات به طعنه، وزیر خارجه ایران و 
تهران را به صفاتی ضد صفات مذکور متهم کرده است.

 مک کارتی: اکنون وقت فشار بر ایران است
نمایندگان  مجلس  در  جمهوری خواه  اکثریت  رهبر 
حزب  دو  هر  قانونگذاران  از  سه شنبه  بامداد  آمریکا 
بیشتر  تحریم های  وضع  برای  خواست،  کشور  این 
با  مطلبی  در  شوند.»مک کارتی«  متحد  ایران  علیه 
علیه  جدید  تحریم های  از  »دموکرات ها  اینکه  بیان 
از طرحی  آن ها خواست  از  ایران حمایت می کنند« 
که خواستار کاهش اختیارات دولت آمریکا برای رفع 
عمل  به  حمایت  هم  است  ایرانی  ضد  تحریم های 
بیاورند. این طرح ارائه شده هفته گذشته در کمیته 

روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

کشورهای عربی علیه ایران هستند، این 
فرصت خوبی برای اسرائیل است

روزنامه هاآرتص اسرائیل با ارایه تحلیلی از تنش های 
دیپلماتیک کنونی بین عربستان و ایران ، نوشت: این 
تنش فرصتی بی نظیر در اختیار اسرائیل قرار داده است. 
هاآرتص نوشت: وقایع اخیر در روابط عربستان و ایران 

موقعیت اسرائیل را در منطقه تقویت کرده است.

نوبخت: دولت حتما از عامالن حمله به 
 سفارت عربستان شکایت می کند

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با محکوم کردن 
اقدام عربستان در به شهادت رساندن شیخ نمر عنوان 
کرد: دولت حتما به خاطر خسارت بزرگی که عده ای 
در حمله به سفارت عربستان به کشور وارد کردند از 

عامالن این اتفاق شکایت خواهد کرد.

سابق  فرمانده  احمدی مقدم،  اسماعیل 
ناجا روایت هایي جدید از حوادث سال ٨٨ 
»انتخاب«،  گزارش  به  است.  کرده  بیان 
تاریخ  از  نقل  به  او  سخنان  از  گزیده ای 

انقالب را در ادامه می خوانید:
-  وزارت چه قبل از انتخابات و چه بعد از 
آن از ما پشتیبانی اطالعاتی نمی کرد. اینجا 
موضوعی را می گویم که تابه حال نگفته ام. 
هاشمی  آقای  به نحوی  اطالعات  وزارت 
ریاست جمهوری  انتخابات  جریان  در  را 
آقای  می کرد.  تشجیع  حتی  و  هدایت 
هاشمی بعد از انتخابات خیلی عصبانی بود. 
از  بروم. قبل  ایشان  تصمیم گرفتم پیش 
آقا هماهنگ کردم  با دفتر حضرت  دیدار 
که به آقای هاشمی چه بگویم بهتر است؟ 
سیاست بیت رهبری حفظ آقای هاشمی 

است.  
از  می گفت  من  خود  به  توکلی  احمد   -
هاشمی نباید منتظری و از میرحسین نباید 
بنی صدر بسازیم. استراتژی ما این باشد که 

از هاشمی، منتظری درست نکنیم.
-- در فیلم انتخاباتی هاشمی )سال ٨4( 
پسرها  و  دخترها  با  میزگردی  در  ایشان 
گریه  هاشمی  آقای  آنجا  در  بود.  نشسته 
می  کند! تا ایشان گریه می کند، می گویند 
آقای  نو!«  از  شد.  خراب  فیلم  »کات، 
می گوید:  و  می شود  عصبانی  هاشمی 
مگر  کردید.  مسخره  را  من  چه؟  »یعنی 
پسرش  می افتد؟!«  اتفاقی  چه  کنم  گریه 

حال  در  ما  نخور  غصه  »بابا  می گوید: 
ساخت مارمولک 2 هستیم«! )با خنده( در 
آن دیدار به آقای هاشمی گفتم وقتی در 
فیلم انتخاباتی تان می گویید برای پوشش 
یک  حتی  وقتی  است!  کافی  لخت نبودن 

ما  گفتی:  متکبرانه  و  نرفتی  استانی  سفر 
برویم.  که  نداریم  کاری  برنده ایم،  اینجا 
یا  بگوییم  بسیجی ها  به  که  است  روشن 
بسیجی  نمی دهند.  رأی  شما  به  نگوییم 
دنبال آرمان امام است. در آن دیدار آقای 
به من می گفت: کنایه  با   هاشمی چندبار 

» فامیلتان احمدی نژاد!« گفتم من با آقای 
بار  سه  دو،  اما  ندارم.  نسبتی  احمدی نژاد 

حرفش را تکرار کرد.
- - آقای ناطق بعدا به من گفت: »خدا 
وکیلی من دیگر بعد از انتخابات در جلسات 
اینها شرکت نکردم و حسابم را جدا کردم. 
و  بیاید  موسوی  اینکه  برای  قبلش  تا 

احمدی نژاد را کنار بزنیم با اینها هماهنگ 
بودم، ولی بعد از این رفتارها دیگر با آنها 

هماهنگ نبودم«.
یک  ابتدا  همان  از  خاتمی  آقای   -
احتیاط هایی داشت؛ مثال همین که کلمه 

 جنبش سبز را به کار نبرد و از همان ابتدا 
حسابش را از آنها جدا کرد. واژه تقلب را 
خودش  برای  گریزی  راه  تا  نبرد  کار  به 
نکرد.  آقا حمله  به  مثال  یا  باشد،  گذاشته 
یک خطوط قرمزی برای خودش گذاشت 
که االن همان خطوط قرمز او را با کروبی 
بخواهیم  اگر  می کند.  متمایز  موسوی  و 
بگوییم  می توانیم  حتی  کنیم،  جمع بندی 
از  رفتارهایش  و  اقدامات  مواضع،  که 
خب  ولی  است،  نبوده  بدتر  هم  هاشمی 
شکی نیست که اینها همه در پشت صحنه  
اگر  نظر من  به  و  بودند  با هم هماهنگ 
عقل دست خاتمی بود مسئله را زودتر جمع  

می کرد، ولی دیگر کار از دست اینها هم 
خارج شده بود. 

حمایت  با  میرحسین  که  زمانی   --
رسانه ها در صحنه حاضر شد، استقبال های 
گسترده ای از او شد. وقتی چند گزارش از 
این استقبال ها را برای احمدی نژاد بردند، 
از میزان حضور اصالح طلبان تعجب کرد 
انتخابات،  به  مانده  روز  نگران شد. 10  و 
ناگهان سفرهای استانی خود را افزایش داد 
و هر روز به دو یا سه استان سفر می کرد.

دفتر  در  جلساتی  انتخابات  از  پیش   --
بخش  که  می شد  تشکیل  هاشمی  آقای 
در  جلسات  این  بود.  آنجا  در  راهبردی 
خاتمی،  حضور  با  هاشمی  آقای  دفتر 
سیدحسن  و  ناطق  میرحسین،  هاشمی، 
خمینی تشکیل می شد و برنامه ریزی ها در 
آنجا بود. در آنجا روی یک کاندیدا با هم 
توافق کردند. البته ابتدا موسوی در جلسات 
عضو نبود، زمانی که کاندیداتوری او قطعی 
برگزاری  شد.  اضافه  جمعشان  به  شد 
جلسات مشخص می کرد که آنها در حال 
سازماندهی هستند تا با تمام  قوا در میدان 
حاضر شوند. ما با این مجموعه  اطالعاتی 
می زدیم  حدس  داشتیم،  اختیار  در  که 
داریم؛  پیش روی  در  پرچالشی  انتخابات 
اگر انتخابات را ببرند جشن پیروزی دارند 
و پس از انتخابات با افزایش سرعت عمل 
می خواهند  را  خرداد  نکرده  دوم  کارهای 

انجام دهند. 

گردهمایی خبرنگاران و فعاالن عرصه خبر استان همزمان با روز بسیج رسانه در بیرجندعکس روز 

ناگفته هاي تازه احمدي مقدم از ٨٨ :

آقای هاشمی با کنایه می گفت:» فامیلتان احمدی نژاد«
سیاست بیت رهبری حفظ آقای هاشمی است / احمدی نژاد از استقبال گسترده از میرحسین نگران شده بود 

سرلشکر جعفری : ۲۰۰ هزار نیروی مسلح جوان در منطقه علیه تروریسم آماده شده اند 
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: نتیجه مثبت تحوالت منطقه آماده شدن نزدیک به دویست هزار نیروی مسلح جوان در کشورهای سوریه، عراق، 
افغانستان و پاکستان و یمن بوده است. سرلشکر جعفری افزود: خودسازی یک نیروی جوان انقالبی امروز این است که عزمش را راسخ کند برای توانمند 

کردن خود برای ایفای نقش در انقالب اسالمی و نظام اسالمی و در این مسیر اگر کسی قرار گرفت فرصت بی نظیری است.

قـابـل توجـه مودیـان محـتـرم مالیـاتـی: 
به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون مالیات های مستقیم می رساند: مهلت ارسال الکترونیکی 

فهرست معامالت فصل پاییز 94 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا به صورت لوح فشرده )CD( حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

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(

هات داگ نیم متری ویژه- ژامبون نیم متری ویژه - فالفل نیم متری ویژه  

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک 8     تلفن : 31052

ساعت کار جدید: 10 الی 15 و 19 الی 24   طبخ با روغن کنجد

کلیه  سفارشات  ادارات 
شرکت ها  و ... پذیرفته می شود 

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا- شهدا 8 ساختمان آوا   32224113

ثبت نام کربال - هوایی
تاریخ پرواز: 94/11/24 از بیرجند


