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رسالت رسانه
 در انتخابات
*سردبیر

 یکی از مزیت های انتخابات، ارائه شناخت مناسب 
خواهند  می  که  مردمی  است؛  مردم  به  مطلوب  و 
 درست، هوشمندانه و با دقت انتخاب کنند. رسانه ها، 
به عنوان پل های ارتباطی بین مردم و مسئوالن، 
انتخاب  و  مردم  بین  و  دولتی  مراجع  و  مردم  یا 
شوندگان، نقش مهم و بی بدیلی در فرایند آگاهی 
بخشی عمومی دارند. روزنامه آوای خراسان جنوبی 
که با یک نقشه راه آینده نگر و ملزم دانستن خود به 
رعایت حریم ها و حق قانونی مردم، تا کنون همه 
تالش و همتش را برای رضایت خاطر شهروندان 
صرف کرده و از همه ابزارهای رسانه ای اش برای 
استیفای حقوق هم استانی های عزیز بهره گرفته 
است، همچون گذشته در این انتخابات نیز تالش 
می کند ضمن حفظ استقالل خود، به آگاهی بخشی 
انتخاب  یک  برای  شهروندان  به  کمک  و  عمومی 
نمودن شرایط مشارکت  فراهم  درست و همچنین 

حداکثری، توجه و التفات ویژه داشته باشد. 
به حول و قوه الهی مرامنامه این روزنامه و شیوه نامه 
و عملکردهای واقعی آن به گونه ای قابل دفاع است 
به آن وارد نمی شود  که کوچک ترین خدشه ای 
و گواه این موضوع نیز سابقه مکتوبی است که نه 

امکان تحریف دارد و نه امکان جعل. 
مردم، روزنامه آوا را نه راستی می دانند و نه چپی. چه 
بسا خوشحالیم که اگر هم در محافل خصوصی یا 
عمومی گاهی هم صحبتی مطرح می شود، این روزنامه 
 را طیفی از شهروندان متمایل به جریانی می خوانند 

و طیفی هم آنرا متمایل به جریان مقابل آن!. 
)ادامه در صفحه2(

یادداشت
  حج تمتع 95 انجام می شود

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: عملیات 
شده  بندی  زمان  برنامه  طبق   95 سال  تمتع  حج 
االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به  شود.  می  انجام 
قاضی عسکر از تشکیل دو کار گروه برای سیاست 
گذاری و بررسی ابعاد مختلف حج تمتع سال 95 خبر 
داد و افزود: تمام امور اجرایی و فرهنگی طبق برنامه 
مذاکره  در  و  است عملیاتی  بندی شده الزم  زمان 

با طرف سعودی راهکارهای الزم پیش بینی شود.

عیدی کارمندان هنوز مشخص نیست 
در   95 بودجه  کلیات  تصویب  از  دولت  سخنگوی 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و گفت: 
امیدواریم به صورتی کار پیش برود که در آغاز سال 
آینده بودجه داشته باشیم. به گزارش ایرنا، نوبخت، 
عددی  گفت:  نیز  کارمندان  عیدی  میزان  درباره 

تصمیم گیری شود، اطالع رسانی خواهد شد. 

کاهش قیمت داروها با برجام
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ارتباط بانک های 
ایرانی با بانک های بین المللی و در پی آن امکان 
تامین دارو با روش های عادی برقرار شده است .به 
گزارش ایرنا، دیناروند افزود: بنابراین پس از برجام 
تدارک  تامین  داروها، سرعت  انتظار کاهش قیمت 

دارویی و بازگشت به شرایط عادی دارو را داریم.

 
مبلغ یارانه نقدی کم نمی شود

بیان  با  دولت  سخنگوی  نوبخت  محمدباقر  ایرنا: 
اینکه ما نمی توانیم مبلغ یارانه ها را تقلیل بدهیم، 
تصریح کرد: به همین دلیل آنهایی که به این رقم 

نیازمند نیستند را حذف کردیم. 

پرواز حجاج از بیرجند
خبر خوش مدیر کل فرودگاه ها و مدیر حج و زیارت استان

معاون وزیر صنعت :
افتتاح مجتمع فوالد قاینات

 تا پایان سال 9۶

افزایش اعتبارات استان
 نیازمند پیگیري جدي در 

زمان تصویب بودجه 95

بهره برداری از 95 پروژه
 همزمان با دهه فجر در

شهرستان بیرجند

عملکرد نامطلوب وزارت راه 
براي نگهداشت جمعیت 

در نقاط مرزي
صفحه 7صفحه 7صفحه 7صفحه 7

صفحه 3

فروش ویژه انواع
گازی و نفتی  

باضمانت و تعمیرات تخصصیآدرس: نبش سجاد 13

به یک نفر کارشناس عمران با 3 سال  بخـاری ژاپنـی 
سابقه کار بعد از مدرک تحصیلی

 با پروانه مهندسی )نظارت و اجرا( 
و یک نفر مهندس عمران یا کشاورزی 

گرایش )آب( با 3 سال سابقه کار 
بعد از مدرک تحصیلی نیازمندیم. 

شماره تماس: 09151۶143۶۶

0ff کفش هـرمس 60 درصد
انواع کیف و کفش زنانه و مردانه 

با قیمت استثنایی
 بین مدرس 1و 3  /  تخفیف آخر فصل  

09308282846

جناب آقای مهندس شهرکی
انتصاب جناب عالی را به سمت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
صمیمانه تبریک عرض نموده، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده

 جناب آقای دکتر حقیقی از درگاه ایزد منان موفقیت و سربلندی 
شما را مسئلت داریم. 

انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شهرکی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 
که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده و ضمن 

قدردانی از خدمات ارزنده جناب آقای دکتر حقیقی در مدت تصدی 
توفیق روزافزون شما بزرگواران را از خداوند منان خواستاریم. 

شرکت سیمان باقران

 تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را در خدمت به جامعه معدنی استان 
آرزومندیم. ضمناً از زحمات جناب آقای دکتر حقیقی در مدت تصدی سمت مزبور 

تشکر و قدردانی می گردد. 

خانه معدن خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شهرکی
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی از زحمات فراوان 
جناب آقای دکتر نعمت ا... حقیقی توفیق روزافزون تان را در عرصه رشد و تعالی 

صنعت و تولید استان از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس داوود شهرکی
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر از اول بهمن تا پایان بهمن ماه 25 درصد /  از اول اسفند تا پانزدهم اسفند ماه 20 درصد
شهرداری بیرجند   این تخفیف شامل بدهی های معوقه نیز می گردد.

قابل توجه همشهریان گرامی                           تخفیف عوارض سالیانه کسب 

مزایده  طریق  از  را  ذیل  مشروحه  اموال  دارد:  نظر  در  دولتی  سازمان  یک 
بازدید و دریافت فرم  عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای 
شرایط شرکت در مزایده در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا برای کسب 

اطالعات با شماره 32400001 - 056تماس حاصل نمایند. 
50 دستگاه خودرو / سبک

 یک دستگاه خودرو / سنگین
یک دستگاه موتور سیکلت

38 دستگاه گوشی تلفن همراه
زمان بازدید: به مدت 4 روز اداری از چهارشنبه 1394/11/14 لغایت پایان 

وقت اداری یکشنبه 1394/11/18 از ساعت 9 صبح الی 14
 )ضمنا جمعه 94/11/16 بازدید تعطیل می باشد(

بیرجند   - جنوبی  خراسان  استان  پیشنهادات:  تسلیم  و  بازدید   محل 
 انتهای بلوار غدیر )بلوار پیامبر اعظم »ص«( سایت اداری شهرستان - روبروی 
نیروی انتظامی استان )پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان(

آگهــی مزایــده

جناب آقای مهندس اسفندیار  زراعتکار
سرپرست محترم اداره گاز شهرستان بیرجند

مهندسان ارجمند: آقایان احمد  زینلی فر، سعید  مومنی 
پیمانکاران محترم شرکت اژدرگاز بیرجند

بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب سپاس  و قدردانی خود را از یکایک شما سروران ارجمند 
برای گاز رسانی به منازل مسکونی انتهای خیابان جمهوری اسالمی روستای خراشاد
اعالم می نماییم، از خداوند منان موفقیت و پیروزی را برای شما سروران خواستاریم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای خراشاد

داروخانه دکتر ابراهیمی از تاریخ 94/11/10 
به خیابان طالقانی، طالقانی 11 

 کلینیک فرهنگیان انتقال می یابد.

برای تکمیل کادر آشپزی به تعدادی آشپز ماهر آقا 
نیازمندیم. 

تلفن تماس در ساعات اداری  09025۶13094

از تاریخ 94/10/28 نماینده انحصاری استان خراسان جنوبی شرکت پخش پارسیان می باشد
لذا کلیه مشتریان محترم برای سفارش با تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایند.

32433244-32433357-09158345525

    .............................................   شرکت قاسم ایران

)گروه صنعتی مینو، روغن ورامین ، هوم کر و ...(

»هوالباقی«
به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان

 حجت االسالم حاج سید رسول موسوی
 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 94/11/7 از ساعت 2/30 الی 3/30 

بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 حضور سروران معزز موجب امتنان می باشد. 

خانواده های: موسوی، رضایی و سایر بستگان
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بیکاری مهمترین مشکل کشور است؛
 ۱۰ سال اشتغال زایی نداشتیم

اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اجرایی  معاون 
ایجاد  در  تغییری  هیچ  اخیر  سال   ۱۰ در 
گفت:  است،  نیامده  وجود  به  کشور  اشتغال 
به  است.  کشور  مشکل  مهمترین  بیکاری 
اظهار  شریعتمداری،  محمد  مهر،  گزارش 
ها،  حوزه  تمام  در  کشور  روی  پیش  مشکل  مهمترین   کرد: 
بیکاری و چالش اشتغال زایی است. وی با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر 
هیچ تغییری در ایجاد اشتغال کشور به وجود نیامده است، گفت: این 
بوده  برخوردار  نفتی  باالی  درآمدهای  از  کشور  که  بوده  شرایطی  در 
و  رفاه عمومی  با مشکالتی چون کاهش سطح  امروز  ما  متاسفانه  و 

کاهش بودجه خانوار مواجه ایم.

خبر شیوا از بازنگری در قیمت  خودروها 

رئیس شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه این شورا در مورد ادامه 
موضوع  از  رقابت  شورای  خروج  یا  حضور 
اگر قرار شود دخالت  قیمت گذاری خودرو، گفت: 
شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو ادامه یابد، 
دستورالعمل قیمت گذاری بازنگری خواهد شد. به 
گزارش فارس، رضا شیوا، با اشاره به 5 شرط تعیین 
شده از سوی شورای رقابت برای خودروسازان همزمان با صدور آخرین 
قیمت گذاری خودرو،  برای  این شورا  از سوی  تعیین شده  دستورالعمل 
خودرو  تولید  تیراژ  افزایش  و  مناسب  تولید  این شروط،  از  یکی  گفت: 
بود که از سوی خودروسازان اجرایی شده است و عالوه بر این، انعقاد 
قراردادهای منصفانه و همچنین اختیاری بودن آپشن های خودرو از دیگر 

شروط تعیین شده بود که از نظر ما عملی شده است.

 یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال آینده 

سال  از  ارز  نرخ  سازی  یکسان  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
های  زیرساخت  گفت:  شود،  می  اجرایی  آینده 
ارز در حال فراهم شدن است.  یکسان سازی نرخ 
به گزارش فارس، کمیجانی در پاسخ به این سؤال 
که باال رفتن نرخ ارز با اولویت بانک مرکزی برای 
یکسان سازی نرخ ارز مغایرت ندارد، گفت: این طور 
نیست و مغایرتی در این خصوص دیده نمی شود و نرخ ارز در کوتاه مدت 
بر اثر برخی اخبار و اطالعات و اتفاقات دچار نوساناتی می شود و در افق 
میان مدت و بلندمدت بنیان های اقتصادی در رأس آنها تورم است که مسیر 
نرخ ارز را تعیین می کند.وی در پاسخ به این سؤال که آیا یکسان سازی 
نرخ ارز از سال آینده اجرایی می شود، گفت: امیدواریم این اقدام انجام شود، 

کارها و بسترها برای یکسان سازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است.

برای  دولت  برنامه های  در خصوص  دولت  سخنگوی 
بازنشسته ها گفت: همانطور که عرض کردم برای سال 
آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلین و بازنشستگان 
انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه 
خواهد  اضافه   ۹۴ سال  دریافتی  به  نسبت   ۹5 سال  از 
 ۲۶۰ و  میلیون  یک  که  بازنشستگان  برای  اما  شد، 
بازنشسته  هزار  و ۴۰۰- 5۰۰  بازنشسته کشوری  هزار 
از  نفر  یک میلیون  از  بیش  حقوق  که  هستند  لشکری 
بازنشستگان کشوری بین ۷5۰ هزار تومان تا یک و نیم 
بازنشستگان  برای  ما  که  اقدامی  است؛  تومان  میلیون 
میلیون  یک  این  نیز  ما  هدف  جامعه  و  دادیم  انجام 
 ۲۰ آنها  حقوق  متوسط  طور  به  که  بود  این  است  نفر 
تومان  هزار   ۷5۰ که  آنهایی  است.  شده  اضافه  درصد 
شده  اضافه  حقوقشان  به  درصد   ۴۰ گیرند  می  حقوق 

هزار   ۷5۰ دیگر  آینده  سال  در  حقوق  حداقل  و  است 
 5۰ و  میلیون  یک  تا  میلیون  یک  بلکه  نیست.  تومان 
هزار تومان خواهد بود. نوبخت در گفتگو با مهر، ادامه 
داد: برای کاهش فاصله و نابرابری در راستای عدالت به 
نسبت کسانی که حقوقشان کمتر است در سال ۹5 صورت 
گرفته است و عالوه بر آن تمامی بازنشستگانی که از دولت 
به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و 
تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت 
خواهیم کرد. وی در خصوص پیش بینی دولت از نرخ تورم 
سال آینده توضیح داد: حدود ۱۱.۳ درصد نرخ تورم خواهد 
بود، کمااینکه نقطه به نقطه نیز تقلیل پیدا کرد. امیدواریم 
با رشد و رونق اقتصادی، توسعه اقتصادی را در کنار مهار 

تورم داشته باشیم.

حمایت  سازمان  قیمت گذاری  دفتر  مدیرکل 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره »حذف 
اعالم  کاالها«  برخی  از  مصرف کننده  قیمت 
کرد که این اقدام بدون مطرح شدن در مراجع 
قانونی و دریافت مصوبه، غیر قابل اجرا و غیر 

قانونی است. این روزها در حالی صحبت از حذف 
میان  به  کاالها  برخی  از  مصرف کننده  قیمت 
قیمت گذاری  دفتر  آمده که موسوی مدیرکل 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در گفتگو با ایسنا، گفت: این طرح نه تنها هیچ 

مزیتی برای مصرف کننده و تولیدکننده ندارد 
مصرف کنندگان  حق  در  اجحاف  ضمن  بلکه 
و کاهش سود تولیدکنندگان در راستای منافع 
واسطه هاست، چراکه می توانند کاالی مورد نظر 
خود را به هر قیمتی بفروشند. بعد از خبری که از 

قول رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مبنی بر 
حذف قیمت مصرف کننده از روی برخی کاالها 
در آینده ای نزدیک، اعالم شد، سازمان حمایت 
اعالم کرد که حذف قیمت از روی کاالها بدون 

دریافت مصوبه، اجرایی نیست. 

  حداقل حقوق بازنشسته ها یک میلیون می شود

  حذف قیمت مصرف کننده از کاال غیرقانونی است 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: نگران هستیم که تاخیر بیمه در پرداخت تعهدات مطالبات خود به بیمارستان ها به زنجیر تامین دارو 
در بیمارستان ها آسیب برساند. دیناروند در گفتگو با ایرنا، افزود: بیمارستان ها باید مطالبات خود را دریافت کنند تا بتوانند بدهی خود را
 تصفیه کنند ، برخی شرکت ها یک سال است که طلب ها را دریافت نکرده اند و تدارک محموله های دارویی بعدی را نمی توانند انجام دهند.

نگرانی از کمبود داروهای بیمارستانی قبل از سپرده گذاری در موسسات حتما از 
بانک مرکزی استعالم کنید 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به حل 
مشکالت گذشته موسسات غیرمجاز با کمک بانک 
موسسات  با  مواجهه  در  باید  مردم  گفت:  مرکزی 
باشند؛  داشته  بینا  چشم  و  شنوا  گوش  غیرمجاز 
قبل  حقوقی  اشخاص  چه  و  حقیقی  اشخاص  چه 
موسسات  از  تسهیالت  دریافت  و  سپرده گذاری  از 
غیرمجاز باید از بانک مرکزی استعالم بگیرند.وی 
موسسات  با  قاطعانه  مرکزی  بانک  انصافا  گفت: 
اعتباری غیرمجاز برخورد مي کند. عبدالرضا عزیزی 
در گفتگو با عصرایران، با تاکید بر این که مشکل 
مزمن موسسات اعتباری غیرمجاز ریشه دار است، 
موسسه  خصوص  در  مرکزی  بانک  اینکه  گفت: 
میزان پیش قدم شد و متولی حل مشکل به جا مانده 

این موسسه شد، برای مردم بسیار ارزشمند است.

طرح هالل احمر برای »سرباز امدادگر«   
هالل احمر  جمعیت  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
کشور توضیحاتی را درباره اجرای طرح سرباز امدادگر 
در این سازمان ارائه کرد. ناصر چرخ ساز در گفتگو 
برای  ما  امدادگر گفت:  درباره طرح سرباز  ایسنا،  با 
اجرای این طرح دو پیشنهاد به ستاد کل نیروهای 
به  سربازان  از  استفاده  پیشنهاد  یک  دادیم؛  مسلح 
عنوان امریه در مجموعه سازمان امداد و نجات است؛ 
پیشنهاد دیگر ما این بود که به سربازان آموزش های 
امداد و نجات و همگانی در این خصوص داده شود 

که با این طرح موافقت شده است. 

موافقت مشروط وزارت جهادکشاورزی
 با حذف یارانه کود

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه تولیدکنندگان کود و 
سم از دوران پساتحریم برای انتقال تکنولوژی به 
کشور استفاده کنند، گفت: در صورت حفظ منافع 
کشاورزان و کیفیت کود با حذف یارانه آن موافق 
اشاره  با  مهر، عباس کشاورز،  گزارش  به  هستیم. 
به اینکه وزارت جهادکشاورزی با حذف یارانه کود 
نگرانی  دو  ما  زمینه  این  در  افزود:  است،  موافق 
این  تردیدی  هیچ  بدون  شود،  رفع  اگر  که  داریم 
کار را عملیاتی می کنیم. وی تصریح کرد: بنابراین 
یا  باید به گونه ای در زندگی، درآمد  یارانه  حذف 

قیمت تضمینی محصوالت جبران شود.

بعید است بودجه تا پایان سال نهایی شود 

اعالم  بودجه  و  برنامه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
کرد: با توجه به تجربه برنامه پنجم و کمک مرکز 
پژوهش های مجلس از اسناد پشتیبان برنامه ششم 
تقدیم  دولت  به  و  تهیه  را  برنامه ششم  و  استفاده 
با  گفت:  مقدم  مصباحی  ایلنا،  گزارش  می کنیم.به 
توجه به زمان ناکافی، بعید است بودجه ۹5 تا پایان 

سال نهایی شود.

رسالت رسانه در انتخابات
 ) ادامه از صفحه اول (

سیاق  و  سبک  به  که  نیست  معنا  بدان  این    
متداول،  سیاسی  های  نامه  سیاه  یا  ها  نامه  سفید 
 عملکردهای دو سویه و دوگانه ای اتخاذ کرده ایم،
هر  با  شهروندان  که  است  مطلب  این  مؤید  بلکه 
از  را  روزنامه   ، سیاسی  یا  اجتماعی  مرام  و  سلیقه 
است   ما بس  برای  افتخار  این  دانند.  آن خود می 
و مبارک تر نیز خواهد بود که در جریان انتخابات 
مهم پیش رو نیز بتوانیم رویکرد استقاللی، آگاهی 
را  حداکثری  حضور  برای  مردم  تشویق  و  بخشی 
احساس  دهیم.  قرار  تأکید  مورد  و  سازیم   پیشه 
و  افراد  ای  حرفه  کار  فراخور  به  کنیم  می 
 رصدهای مطبوعاتی خود، می توانیم معرفی کننده 
مالک های مهم و واقعی از منتخبی باشیم که بتواند 
مشکالت آینده این منطقه را بهتر ببیند، مناسب تر 
لمس کند و برای حل و فصل آن ها بیشتر همت 

بگمارد و در کار قانون گذاری موفق باشد. 
 آوا و همکارانش افتخار دارد که همواره در راهی 
قدم نهاده است که والیت پیشگام آن است و در 
را  والیت  منویات  و  قانون  به  پایبندی  مسیر  این 

نصب العین خود قرار داده است.
 در این میان چه خوب است همه ما اجازه بدهیم 
کنند،  انتخاب  خود  و  ببینند،  بزنند،  »مردم« حرف 
نه اینکه زبانی باشیم برای بیان حرف های خود به 
اسم مردم!. بیان نقطه نظرات یک نامزد انتخاباتی یا 
افراد منتسب به او یا هواداران شناخته شده آنها در 
روزنامه، لزوماً بیان کننده گرایش هیچ رسانه ای به 
نامزد خاصی نیست و کسانی که به کار حرفه ای 
رسانه ای واقفند، این مهم را بیشتر درک می کنند. 
همه ما به عنوان الگوهای رسانه ای استان، خود را 
موظف به رعایت حق یکدیگر، پایبندی به انصاف و 
دوری از تهمت و افترا می دانیم و اگر غیر از این 
باشد، در سواد مطبوعاتی، در نگرش حرفه ای و در 
رویه و شیوه فعالیت هایمان باید شک کنیم و تغییر 
ایجاد نماییم. روزنامه آوا، و قطعاً همه رسانه های 
حرفه ای و پر سابقه استان، متعلق به همه مردمند، 
به حمایت های مردمی  ندارند و  پشت صحنه ای 
میزان  بهترین  خود  مردم،  چراکه  هستند  پشتگرم 

برای انتخاب های درست هستند.
شهروندان عزیز می توانند نظرات و پیشنهادات 
خود را به سامانه ۳۰۰۰۲۷۲۴۲۴ ارسال نمایند.

یادداشت

اطالعیه

تمدید سومین جشنواره مطبوعات استان
بدینوسیله نظر به استقبال خبرنگاران محترم استان، مهلت دریافت آثار سومین 

جشنواره مطبوعات استان تا تاریخ 94/11/20 تمدید گردید.
ضمناً برای اطالع خبرنگارانی که تاکنون موفق به شرکت در جشنواره نشده اند 

اعالم می دارد به منظور دریافت فراخوان، ثبت نام  و درج آثار به سایت
 www.pressfestival.ir مراجعه نمایند. 

معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
خانه مطبوعات استان

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

دوستان خیلی سریع اقدام کنید
ثبت نام کارت ملی هوشمند به صورت تلفنی و حضوری

مرکز خدمات اینترنتی رسا گستر 
نبش پاسداران 7   32438915

مناقصه شماره  94/۱9
 ADSL موضوع مناقصه: عبارت است از انجام امور پشتیبانی و پاسخگویی مشتریان سرویس های 

و مشترکین 20117 شرکت مخابرات خراسان جنوبی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا شماره 

0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 94/11/5 تا پایان وقت اداری 94/11/14 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 94/11/24 و 

بازگشایی پاکت ها 94/11/25
تضمین : تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 98/800/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی 
و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می 
 باشد. محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران - میدان جانبازان - شرکت مخابرات خراسان جنوبی- اتاق شماره 124

 تلفن تماس: 32445444-056  فاکس 056-32424004
شرکت مخابرات خراسان جنوبی

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

 324۱2789 -324۱22۱۱
ضـد چـروکآدرس دفتر: سجادشهر، ماژانی 12 )شکوهیان(

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج 
از شهر با کارگر ماهر و کامیون جک 6 
متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما 
را با یک سرویس حمل می کنیم.    

  09155618308
جالل نیا

09151647069   
 32253199-32255257 

نوگيدری
قالیشویی خاوران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

چون در پرونده 941227 اجرایی در قبال محکومیت آقای حسن عبدالهی به پرداخت مبلغ 295/850/026 ریال 

در حق آقای وحید رحیمی و پرداخت مبلغ 13/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف 
پالک ثبتی شماره 281 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناس پالک واقع در مرتع حاجی آباد می 
باشد و متراژ آن 15180 مترمربع و دیمه زار است و به قیمت هر مترمربع 30 هزار ریال که در مجموع 455/400/000 ریال 
ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه مورخ 94/11/20 از ساعت10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید/ دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

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

درب های اتوماتیک

نبش مدرس 69    ۰9۱536۱6358

فقط با روزی ۱۰۰۰۰ تومان 
با ضمانت نامه کتبی 5 ساله

فروشگاه کودک  امیر 
قابل توجه مشتریان گرامی 

اجناس شب عید رسید * با خرید پوشاک 
زمستانه از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

حمل اثاثیه 
۱۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

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



افزایش ۳۱ درصدی مسافران فرودگاه طبس

که  هایی  بانک  برای  است  تاسف  جای  واقعا 
تحت عنوان کارآفرینی و  با بهانه های مختلف 
به جوانان  تسهیالت  اعطای  برای  دلیل   بی  و 
برای جواز کسب و خوداشتغالی  سنگ اندازی 
پیگیری  خواهشمندیم  مسئوالن  از  کنند.  می 

کنند.
901...473

نهاد  و  ها  ارگان  خواهشمندیم  جان  آوا  سالم 
اداری  نمایند. در سایت  پیگیری  مربوطه  های 
مواجهیم  هایی  کمبود  با  اما  کنیم  می  زندگی 
از جمله نداشتن فضای سبز، پارک های بازی، 
خاکی بودن بعضی مسیرها و جوی های کثیف. 

تو رو خدا یک نفر پیگیری کند.
915...013

با سالم آوا شرکت برق برای یک روستایی واقعا 
تومان،   360 مصرف  کردند  اعمال  را  انصاف 

آبونمان4500، مالیات 300 تومان
915...835

از میراث فرهنگی استان برای خاکسپاری ارگ 
تونل  بازگشایی  فراموشی  و  بیرجند  بهارستان 
زیرزمینی قلعه به ارگ، نهایت تشکر را داریم.
937...897

آبرسانی  برای  فکری  محترم  مسئوالن  باسالم. 
روستای سیدان از توابع بخش ماژان هم بکنید 
اگر بودجه ندارد چرا دوسال شده لوله های آب 

را آوردید و در آفتاب انداختید. با تشکر
915...746

ای  گلخانه  مجتمع  داران  گلخانه  از  یکی 
اما  تزریق شده  لوله ها  خوسف هستم. گاز در 
هاست  هفته  کننده  تولید  دهند.  نمی  علمک 
هزینه  این همه  با  کنیم  است. چه  گاز  منتظر 

که کردیم...
 0915...164
15 خرداد حدفاصل  خیابان  اهالی  ما  با سالم 
های  مغازه  صدای  و  سر  از  مدرس  و  توحید 
خیابان  راسته  در   ... و  سازی  پنجره  و  درب 
برای  فکری  مسئوالن  لطفا  ایم  آمده  ستوه  به 

انتقال این مشاغل به خارج از شهر بکنند.
939...085

من ساکن اکبریه هستم. ازمقاله شما که درباره 
صدای  سرو  از  لطفا  تشکر.  نوشتید  اکبریه 
 11 ساعت  را  ما  آسایش  که  سنتی  رستوران 

شب سلب کرده هم می نوشتید .
915...259

سالم آوای عزیز. درتایید پیامک شهروندی که 
پلیس  از  تکبربعضی  گاها  و  نامتعارف  روش  از 
های جوان راهور گله داشتند به فرماندهی عزیز 
عرض میکنم لطفا برای حفظ جایگاه پلیس از 
قبض  نگذریدنوشتن  بسادگی  مردم  کنارگالیه 

جریمه هنر نیست خدمت به مردم هنر است
915...011
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طبس تکمیل شده است و این فروگاه به لحاظ سیستم ناوبری به مجموعه هوایی کشور کمک می کند. رئیس فرودگاه 
شهرستان طبس با بیان اینکه تعداد مسافران این فرودگاه 31 درصد افزایش یافته است، گفت: تعداد پروازهای این فرودگاه 

افزایش نیافته و مشابه سال گذشته بوده است.

کاظمی فرد- مدیر حج و زیارت استان از اعزام 389 
کاروان از خراسان جنوبی به عتبات عالیات خبر داد 
و گفت از این تعداد  149 کاروان به صورت هوایی 
عالیات  به عتبات  به صورت زمینی  کاروان  و 240 

مشرف شده اند.
نوفرستی در کنفرانس مطبوعاتی  با بیان اینکه در 
زیارتی  خدمات  دفتر   32 جنوبی  خراسان  استان 
مجاز مشغول فعالیت می باشند اظهار کرد: خراسان 
جنوبی یکی از استان هایی است که به لحاظ  تعداد 

دفاتر خدمات زیارتی از تعادل الزم برخوردار است.
با وجود دفتر مجاز زیارتی در استان،  به گفته وی 
افرادی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند نباید 
مجوزی  هیچگونه  که  کسانی  و  جو  سود  افراد  به  
برای اعزام زائر به عتبات عالیات ندارند و به  صورت 
غیرمجاز اقدام به این سفر می کنند مراجعه کنند 

زیرا مشکالتی را برای آنها در پی خواهد داشت.

 نداشتن قرار داد امنیتی  در عراق
مشکل اصلی دفاتر غیر مجاز

اینکه  بیان  با  استان  زیارت  و  حج  کل  مدیر 
اعزام  به  اقدام  غیرمجاز  صورت  به  که  کاروان هایی 
زائران می کنند ضامن امنیت افراد نیستند، تصریح 
توسط  عالیات  عتبات  به  اعزامی  زائران  اکثر  کرد: 
داخل  امنیتی  پوشش  از  مجاز  غیر  های  کاروان 
به  توجه  با  و  باشند  نمی  مند  بهره  عراق  خاک 
موقعیت و شرایط حساس کشور عراق وجود نیروی 
امنیتی یکی از راهکارهای کاهش خطرات احتمالی 
این  که  باشد  می  زائران  مال  و  جان  از  حفاظت  و 
مهم فقط از طریق کاروانهای زیارتی تحت پوشش 

سازمان حج و زیارت میسر می باشد.
وی عدم وجود بیمه و یا کامل نبودن آن برای زائران 
غیر مجاز  زائرین  از مشکالت  دیگر  یکی  را  اعزامی 
به  عنوان کرد و گفت اکثر دفاتر زیارتی غیر مجاز 
پوشش  به  اقدام  زائران  های  هزینه  کاهش  منظور 
بیمه ای زائران ننموده و یا  با حداقل قیمت نموده 
بینی  پیش  قابل  غیر  حوادث  بروز  صورت  در  و 
همین  به  باشند  نمی  پاسخگو  ای  بیمه  شرکتهای 
شود،  می  وارد  زائران  به  خسارت  بیشترین  دلیل 
درحالی که کلیه زائران اعزامی از طریق سازمان حج 
و زیارت با حداکثر سقف بیمه و خدمات بیمه ای در 

کشور عراق و ادامه طول درمان در صورت نیاز در 
ایران اقدام می نمایند.

 نداشتن ارز و عدم قرارداد مرکز پزشکی
با دفاتر غیر مجاز

با  پزشکی  مرکز  قرارداد  عدم  به  اشاره  با  نوفرستی 
دفاتر غیر مجاز افزود: اعزام زائران با دفاتر غیر مجاز 
پزشکی  مرکز  از خدمات  برخورداری  دلیل عدم  به 
حج و زیارت موجب مشکالتی برای آنها می گردد. 
از  شده  اعزام  زائرین  تمام  که  است  درحالی  این 
طریق سازمان حج و زیارت با توجه به قرارداد منعقد 
شده با مرکز پزشکی حج تحت پوشش می باشند .

 مدیرکل حج و زیارت استان  در ادامه به تحویل ارز 
همراه زائران اشاره و عنوان کرد: دفاتر زیارتی غیر 
نداشته  را  زائران  برای  همراه  ارز  تهیه  امکان  مجاز 
ثبت  سیستم  بودن  مرتبط  به  باتوجه  که  درحالی 
نام زائران عتبات با سیستم بانک مرکزی در صورت 
وارکردن کد ملی زائر در سیستم بانک ملی و وجود 
مشخصات زائر، امکان پرداخت ارز همراه به زائران 

امکان پذیر است.

 دفاتر غیرمجاز تعداد ایام سفر
 را کاهش می دهند

که  است  مشکالتی  دیگر  از  سفر  ایام  کردن  کم   
بعضاً  نمود:  اظهار  و  کرد  اشاره  آن  با  نوفرستی 
اعالم طول  با  مجاز  غیر  دفاتر  مشاهده گردیده که 
سفر 6 یا 5 روز از زمان حرکت تا بازگشت به ایران 
را محاسبه کرده و مسیر رفت و برگشت را نیز جزء 

اقامت زائران محسوب می نمایند.
به گفته وی باتوجه به گزارشات واصله در برخی از 
مرقد  زیارت  بهانه  به  آخر  کاروان های هوائی شب 
مطهر حرعلیه الرحمه پس از خروج از هتل و زیارت 
به سمت فرودگاه حرکت می نمایند که موجب کسر 

پرداخت یک شب اسکان هتل می گردد.
دفاتر هوائی  پروازهای  در  اینکه  بیان  با   نوفرستی 
غیر مجاز معموالً یک وعده صبحانه را به بهانه سرو 
در هواپیما حذف می کنند گفت در اعزام زائران از 
یک  اینکه  بهانه  به  معموالً  مجاز  غیر  دفاتر  طریق 
بصورت  باشند  داشته  اسکان  کربال  در  بیشتر  شب 

عبوری زیارت کاظمین را انجام می دهند و غذا نیز 
از طریق عتبه حرم سرو می گردد.

دفاتر  توسط  که  زائرانی  به مشکالت   اشاره  با  وی 
دفاتر برخی  افزود  کنند  می  اقدام  مجاز   غیر 
بردن  و  اشرف  نجف  در  بیشتر  اسکان  با  مجاز  غیر 
زائران  نارضایتی  به کربال،  به صورت عبوری  زائران 
به دلیل  نیز  بازگشت  از  آورند و پس  فراهم می  را 
اینکه زائر با دفاتر غیر مجاز اعزام شده است جهت 
متحمل  خویش  شده  پایمال  حقوق  به  رسیدگی 

سختی فروانی می گردد.

دفاتر غیر مجاز در عراق ستاد عملیاتی ندارند

ستاد  عراق  در  مجاز  غیر  دفاتر  اینکه  بیان  با  وی 
عملیاتی ندارند اظهار کرد: دفاتر غیر مجاز به دلیل 
نداشتن توان اجرائی و اینکه تحت حمایت سازمان 
در کشور  ستادی  هیچگونه  نیستند،  زیارت  و  حج 
و در  نداشته  زائران  امور  پیگیری  به منظور  عراق، 
صورت هرگونه حادثه و پیشامد احتمالی بیشترین 

آسیب به زائران خسارت دیده وارد می شود.
نبود اسکان در مهمانسرای مرزی از دیگر مشکالت 
نوفرستی  بود که  افراد سود جو  و  دفاتر غیر مجاز 
زیارت  و  حج  سازمان  گفت:  و  کرد  اشاره  آن  به 
در  عالیات  عتبات  زائران  حال  رفاه  منظور  به 
اقدام  عراق  کشور  به  منتهی  مرزی  های  شهر 
رفع  بر  عالوه  که  است  نموده  مهمانسرا  ایجاد  به 
از  فرهنگی  های  برنامه  ایجاد  زائران،  خستگی 
قبیل  برگزاری مراسم زیارت عاشورا، نوحه خوانی  
می  اقدام  کاروان  معنوی  فضای  تقویت  به  نسبت 
شهرهای  در  مجاز  غیر  دفاتر  که  درحالی  نماید، 
یا  و  اتوبوس  در  زائر  داشتن  نگه  منتظر  با  مرزی 
از حد  بیش  نقطه صفر مرزی موجب خستگی  در 
زائر می گردند و در نتیجه میزان صبر و شکیبائی 
برخوردهایی بروز  موجب  و  یافته  کاهش   زائر 

نیز می گردد.

پرداخت هزینه غذای بین راهی، هزینه 
کاظمین و ورودیه فرودگاه نجف توسط زائر

 مدیرکل حج و زیارت استان با بیان اینکه در دفاتر 
توسط  راهی  بین  غذای  هزینه  پرداخت  غیرمجاز 

زائر انجام می شود عنوان کرد: در سفرهای زیارتی 
زائر  از طریق دفاتر غیر مجاز صورت می گیرد  که 
هزینه غذای بین راهی خود را می بایست پرداخت 
نماید، درحالی که اعزام زائران از طریق سازمان حج 
و زیارت پس از پرداخت هزینه سفر ،در طول سفر 

هیچگونه وجهی پرداخت نمی گردد.
وی با اشاره به اینکه در دفاتر غیر مجاز هزینه تشرف 
افزود:  انجام می شود  زائر  توسط خود  به کاظمین 
اعزام زائران با پروازهای هوائی به کشور عراق توسط 
دفاتر غیر مجاز و پرداخت ورودیه فرودگاه شهر نجف 
اشرف از دیگر هزینه هایی است که زائران خودشان 
های  اعزام  در  که  درصورتی  نمایند،  می  پرداخت 
هوائی از طریق سازمان حج و زیارت و پس از ورود 
به فرودگاه نجف اشرف  و هزینه سفر به کاظمین از 

زائران هیچگونه وجهی دریافت نمی گردد.

 استفاده از گوشت بوفالو
به جای گوشت گوسفند

به گفته نوفرستی در تهیه و سرو غذا در هتل هائی 
مشاهده  دارند   اسکان  مجاز  غیر  های  کاروان  که 
دیناری   5000 بوفالو  گوشت  از  که  است  گردیده 
ایرانی  دیناری  گوسفند16500  گوشت  بجای 

استفاده می گردد.
وی با بیان اینکه به منظور کاهش قیمت، کاروانهای 
غیر مجاز در هنگام اسکان زائران در هتل، خدمات 
انجام خودشان  را  خدمات  و  گیرند  نمی  هتل   از 
و  خدمات  کیفیت  کاهش  باعث  که  دهند  می 
زیارتی  دفاتر  کرد:  اظهار  گردد  می  زائران  اعتراض 
کاهش  و  سوددهی  افزایش  منظور  به  مجاز  غیر 
هزینه ها معموال از اتاقهای 3 و یا 4 تخته و مجموع 
11 یا 12 اتاق استفاده می کنند، درحالی که زائران 
اعزامی از طریق سازمان حج و زیارت در اتاقهای 2 
و 3 تخته اسکان داده می شوند و تعداد اتاقها نیز 

17 باب می باشد.

مردم فریب پایین بودن هزینه های دفاتر 
غیرمجاز و افراد سود جو را نخورند

بودن پایین  فریب  مردم  اینکه  بیان  با   وی 
هزینه های دفاتر غیرمجاز و افراد سود جو را نخورند 

افزود: معموالً دیده شده است که قیمت های ارائه 
نیز سازمان  های  قیمت  از  مجاز  غیر  دفاتر   شده 
هائی قیمت  ها  آن  کنار  در  ولی  بوده   تر   پائین 

باالتر از نرخ سازمان نیز مشاهده گردیده است.
بار  جابجایی  هزینه  دریافت  به  اشاره  با  نوفرستی 
بروز  صورت  در  گفت:  سودجو  افراد  توسط  زائران 
اتفاق و هرگونه حادثه ای برای این کاروان ها، هیچ 
از  خارج  که  باشد،چرا  نمی  پاسخگو  قانونی  مرجع 
نظارت سازمان حج و زیارت اعزام شده وسیستمهای 
دولتی هیچگونه تضمین و ضمانت نامه حسن انجام 
کار از این افراد در دست ندارند تا در صورت عدم 
اجرای تعهدات خود بتوانند علیه آنان اقدام و احقاق 

حقوق زائران نمایند.
عتبات  زائران  از  برخی  فریب  به  اشاره  با  نوفرستی 
در  غیرمجاز  کاروان های  توسط  استان  عالیات 
زمینه  این  در  پرونده هایی  افزود:  رضوی  خراسان 

ایجاد شده و در دادگستری رسیدگی می شود.

فرودگاه بین المللی بیرجند به عنوان ایستگاه 
پروازی حج تمتع در استان انتخاب شده است

به  بیرجند  بین المللی  فرودگاه  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان ایستگاه پروازی حج تمتع در استان انتخاب 
نفر   1200 بین  ساالنه  کرد:  عنوان  است،  شده 
حج به  تشرف  برای  استان  سهمیه  نفر   1300  تا 

تمتع می باشد.
برنامه ریزی  به  اشاره  با  استان  زیارت  و  حج  مدیر 
در  عالیات  عتبات  کاروان های  اعزام  افزایش  برای 
فروردین ماه و اسفندماه خاطرنشان کرد: پیش بینی 
تعداد نظر  مورد  زمان های  در  که  است   شده 
زائران  اعزام  برای  هفته  در  مورد  یک  از  پروازها 
حرکت های  تعداد  و  مورد  دو  به  عالیات  عتبات 

زمینی از چهار مورد به هشت مورد افزایش یابد.
مفتوح  منا  فاجعه  پرونده  اینکه   بیان  با  وی 
حادثه این  داغدیده  های  خانواده  از  و   است 

و  امورخارجه  وزارت  به  حقوق  نامه  وکالت 
درحال  و  شده  داده  حادثه  این  حقوقی  کمیته 
جنوبی خراسان  استان  در  گفت:  است   پیگیری 

نامه  زندگی  باختگان  جان  های  خانواده  کمک  به 
یک  درقالب  متوفیان  این  زندگی  برجسته  نقاط  و 

کتاب در حال جمع آوری است.

توصیه مدیر حج و زیارت استان به زائران عتبات:

پروازهای  کل  مدیر  گزارش  براساس  زاده-  حسین 
استان خراسان جنوبی  فرودگاههای کشور،  زیارتی 
به عنوان بیست و یکمین ایستگاه پروازی حج تمتع 
پروازهای   95 سال  از  ا...  شاء  ان  و  معرفی  کشور 
المللی  بین  فرودگاه  طریق  از  تمتع  حج  مستقیم 

بیرجند انجام خواهد شد. 

 افزایش پروازهای استان نیازمند
همت و خرد جمعی است

خبر  این  اعالم  با  استان  های  فرودگاه  کل  مدیر 
خبری  نشست  در  ها  استانی  هم  برای  خوش 
یکی  عنوان  به  فرودگاه  اهمیت  به  گذشته،  روز 
حضور گفت:  و  کرد  اشاره  توسعه  ظرفیتهای   از 
سرمایه گذاران  و مسئوالن کشوری در هر منطقه 

نیازمند وجود فرودگاه بین المللی است. 
تحریم  پسا  دوران  در  اینکه  بیان  با  سالمی  دکتر 
باید  کرد:  اظهار  داریم،  قرار  برجام  اجرایی شدن  و 
سهم ایران و استان را از صنعت هواپیمایی دنیا  و 
کشور تقاضا نماییم و از آنجا که قرار است قرارداد 
ایرباس منعقد  با شرکت  خرید 114 فروند هواپیما 
شود، خراسان جنوبی نیز باید سهم پروازی خود را از 
این تعداد هواپیما و ناوگان هوایی طلب کنیم. البته 
اند که  شرکت های هواپیمایی هم قول هایی داده 

امیدواریم عملی شود. 
استان  پروازهای  تعداد  که  نکته  این  ذکر  با  وی 
پاسخگوی نیاز هم استانی ها نیست، افزود: آوردن 
پروازها نیازمند همت و خرد جمعی است و اداره کل 
آوردن  در  نقشی  و  ماموریت  استان،  های  فرودگاه 
پروازها ندارد و مردم، مسئولین و رسانه ها باید به 

تحقق این امر مهم کمک کنند. 

 سه راهکار پیشنهادی
برای افزایش پروازهای استان

وی صنعت هوایی را امن ترین و سریعترین صنعت 

حمل و نقل در جهان دانست و گفت: همه کشورها 
به دنبال اخذ سهم خود از صنعت هوانوردی هستند 
و ما برای افزایش پروازها در استان خراسان جنوبی 
سه راهکار ارائه داده ایم که یکی از آنها راه اندازی 
شرکت  چارتر،  پروازهای  در  است.  چارتری  پرواز 
هواپیمایی دغدغه خالی ماندن صندلی ها را نخواهد 
عنوان  به  بخش خصوصی  توسط  هواپیما  و  داشت 
کننده  چارتر  البته  شود.  می  اجاره  کننده  چارتر 
هم باید از سوی مسئوالن حمایت شود تا به مرور 
و  کرده  جذب  را  خود  مسافران  چارتر  پروازهای 

ظرفیت آن تکمیل شود. 

را  استان  پروازهای  افزایش  برای  دوم  راهکار  وی 
تاسیس ایرالین یا شرکت هواپیمایی با ایجاد دفتر 
مرکزی در بیرجند ذکر کرد و گفت: در این صورت 
بیرجند  فرودگاه  در  مذکور  شرکت  هواپیماهای 
نیازمند  نیز  راهکار  این  که  شود  می  نگهداری 
 سرمایه گذاری بخش خصوصی است و ما هم کمک

می کنیم تا محقق شود. 
هواپیما  فروند  یک  حداقل  خریداری  سالمی  دکتر 
انجام  برای  به یک شرکت هواپیمایی  و تحویل آن 
راهکار  سومین  را  استان  نیاز  مورد  پروازهای 

پروازهای خراسان جنوبی  افزایش  برای  پیشنهادی 
هر  که  دهد  می  نشان  آمارها  افزود:  و  کرد  عنوان 
های  استانی  هم  از  نفر   250 تا   200 تعداد  هفته 
می  پرواز  کیش  به  کرمان  فرودگاه  طریق  از  ما 
کنند. ضمن اینکه 150 تا 200 نفر نیز در هفته با 
پروازهای دبی از فرودگاه مشهد به دبی می روند و 
این ها پتانسیل هایی است که پیگیر هستیم تا به 
خود استان برگردد و لذا پرواز دبی، استانبول و حتی 
البته دغدغه ما تکمیل شدن  ایم.  کابل تقاضا داده 

ظرفیت هواپیماها است.
اندازی  راه  خواستار  استان  مردم  وی  گفته  به 

هستند.  هفته  در  یزد  و  اصفهان  کرمان،  پروازهای 
ضمن اینکه می خواهند تا برای تهران 3 پرواز در 
و  هفته  در  پرواز  یک  زاهدان  و  مشهد  برای  هفته، 

برای کیش و دبی دو پرواز در هفته داشته باشیم 

 پیگیری راه اندازی پروازهای کیش
از طریق چارتر کننده ها

نتیجه  خصوص  در  استان  های  فرودگاه  کل  مدیر 
گفت:  نیز  ماهان  هواپیمایی  شرکت  با  رایزنی 

به  نادرست  اطالعات   ارائه  به  توجه  با  متاسفانه 
اندازی  راه  ریسک  آنها  شرکت،  این  گران  تحلیل 
پروازها را نپذیرفتند و اعالم کردند که پرواز چارتر 
راه اندازی کنید تا ضرر احتمالی آن متوجه ما نشود. 
در این راستا نیز بخش خصوصی آمادگی برای ورود 

دارد اما نیازمند حمایت و اعطای تسهیالت است. 
و  ظرفیت  بیرجند  فرودگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پرواز  و  دارد  روز  در  را  پرواز   50 پذیرش  قابلیت 
 عمره را هم فعال از دست داده ایم و نیاز است که
تاکنون  البته  روش های آوردن پروازها تغییر کند. 

اجازه نداده ایم پروازهای استان کاهش پیدا کند. 

ایر کیش  با  اخیرا  اینکه  بیان  با  سالمی   دکتر 
طریق از  ا...  شاء  ان  تا  ایم  داشته  هایی   صحبت 
برای  را  کیش  پروازهای  بتوانیم  ها  کننده  چارتر 
افزایش  پیگیر  افزود:  کنیم،  اندازی  راه  استان 
پروازهای عتبات عالیات که در حال حاضر یک پرواز 

در هفته است هم هستیم. 

 اقدامات صورت گرفته
در فرودگاههای بیرجند و طبس 

به  ادامه  در  استان  های  فرودگاه  مدیرکل 
تامین راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات   تبیین 

بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  های  ساخت  زیر 
روکش  انجام  و  تطویل  و  احداث  گفت:  و  پرداخت 
پروژه  اجرای  فرودگاه،  کیلومتری   4 باند  آسفالت 
و ناوبری  دستگاه  نصب  باند،  های  چراغ   عظیم 

بازگشایی  روشنایی،  زاویه دهنده، نصب دکل های 
با  پارکینگ  توسعه  کمربندی،  از  ورودی  مسیر 
فضای  ارتقای  خودرو،  دستگاه  هزار   4 گنجایش 
ورودی  رواق  ایجاد  گلخانه،  احداث  و  فرودگاه  سبز 
ارتقای سطح  زائران،  استفاده  برای  ترمینال  ابتدای 
تشکیالتی فرودگاه از مدیریت به اداره کل، ارتقای 
که   A3 درجه  به    B1 درجه  از  بیرجند  فرودگاه 
همچون هایی  فرودگاه  سطح  به  را  فرودگاه   این 

خرم آباد، شهرکرد، زنجان، همدان و بوشهر رسانده 
جامع  طرح  تصویب   ،ILS دستگاه  نصب  است، 
ترسیم  برای  دستی  باال  سندی  عنوان  به  فرودگاه 
های  دستگاه  کار  میز  ایجاد  آن،  توسعه  مسیر 
ارتباطی در برج مراقبت و جذب نیروهای متخصص 
در بخش های خدمات و آتش نشانی و ... از جمله 
المللی  بین  فرودگاه  در  گرفته  صورت  اقدامات 

بیرجند بوده است. 
روزرسانی  به  و  نصب  فرودگاه،  به  رسانی  گاز  وی 
به  دهی  سرویس  برای  ناوبری  های  دستگاه 
نشستن  های  طرح  ارتقای  عبوری،  هواپیماهای 
برای   FiDs سیستم  نصب  فرودگاه،  در  هواپیما 
روزرسانی  به  شهروندان،  به  پروازها  اطالعات  ارائه 
سایت  روزرسانی  به  فرودگاه،  برق  تجهیزات 
و زمینی  ایمنی  سطح  ارتقای  و  ناوبری   های 

آتش نشانی فرودگاه از سطح 5 به 6 و سپس 7 را 
از دیگر اقدامات صورت گرفته برای ارتقای فرودگاه 
پروازهای  افزود:  و  کرد  ذکر  بیرجند  المللی  بین 
فرودگاه طبس نیز در کمتر از یک ماه پس از حادثه 
سقوط هواپیما برقرار شد و طی یکی دوسال گذشته 
تغییرات زیادی از ورودی فرودگاه گرفته تا ترمینال 

آن صورت گرفته است.

پرواز مستقیم حجاج از فرودگاه بیرجند

فریب دفاتر غیرمجاز زیارتی و افراد سودجو را نخورید

از پیگیری ها نتیجه داد: نقل  به  منتشره  مطلب  به  پاسخ  در 
معدن  صنعت،  سازمان  محترم  کل  مدیر 
بلوچستان  و  سیستان  استان  تجارت  و 
نظارت  »عدم  درباره   94/11/6 مورخ 
ورود  در  دامپزشکی  کنترل  و  بهداشتی 
مرغ به استان سیستان و بلوچستان بعنوان 
استحضار  به  مرغ«  بازار  در  انسداد  عامل 
)اعم  مرغ  تولید  کامل  فرایند  رساند:  می 
مرغ  انتقال   ، پرورش   ، ریزی  جوجه  از 
همچنین  و  منجمد  و  گرم   ، زنده  بصورت 
و  داخل  در  چه  آن  های  فرآورده  سایر 
شعار راستای  در   ، استان  خارج  به   چه 

»سالمت غذا از مزرعه تا سفره« تحتنظارت 
دقیق مجموعه فعاالن در بخش دامپزشکی 
استان قرار داشته و دارد بگونه ای که مرغ 
مراحل  تمامی  فروش،  مجوز  دارای  های 
کنترلی و نظارتی را برابر دستورالعمل های 
نمایند،  دامپزشکی کشور طی می  سازمان 
رابطه این  در  نظر  اظهار  هرگونه   علیهذا 
امر متولیان  سوی  از  بایست   می 

صورت پذیرد.
الزم به یادآوری است که علیرغم نظارت ها 
و کنترل صورت گرفته و صدور مجوزهای 
از سوی سازمان دامپزشکی  بهداشتی الزم 
خراسان  استان  تولیدی  مرغ  ورود  از  نیز، 
می  عمل  به  ممانعت  استان  آن  به  جنوبی 
نظر  اظهار  در  دوگانگی  خود  این  که  آید 

مذکور را بهمراه دارد.
امید است در راستای نیل به فرموده مقام 
معظم رهبری و سایر مسئوالن کشوری در 
اظهار  در  مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  تحقق 
 نظرهایی که به تضعیف تولید داخلی منجر
بیشتر نظر  صحه  و  دقت  گردد   می 

صورت پذیرد.
در خاتمه الزم دانسته به نمایندگی از کلیه 
بی  از حمایت  استان،  فعاالن صنعت طیور 
دریغ استاندار محترم و مجموعه همکاران پر 
تالش ایشان در استانداری خراسان جنوبی، 
کشاورزی  جهاد  سازمان  محترم  ریاست 
استان و مدیر کل محترم دامپزشکی استان 
و سایر مسئولین استانی در جهت حمایت 
را سپاس  و  تشکر  کمال  پایدار  تولید   از 

داشته باشم.

اتحادیه تعاونی مرغداران استان  اظهارات میرشکار را رد کرد

 ورود مرغهای مجوزدار

خراسان جنوبی را هم ممنوع کرده اند
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ساخت چراغ های هوشمند برای اتومبيل

4
گرفتن گزارش سالمت سیستم در ویندوز 7

مختلفی  نرم افزارهای  می دانید  که  همان طور 
نرم افزاری  و  سخت افزاری  سالمت  تست  برای 

سیستم وجود دارند.
اما بسیاری از کاربران از این موضوع بی  اطالع اند 
گزارش  گرفتن  برای  ابزاری   7 ویندوز  در  که 

وسیله ی  به  که  دارد  وجود  سیستم  از سالمت 
سیستم  سخت افزاری  و  نرم افزاری  وضعیت  آن 
یک  قالب  در  نتیجه  و  شده  اسکن  ویندوز  و 
و  جزئیات  ذکر  با  همراه  کامل  گزارش گیری 
این  در  می شود.  داده  نمایش  موجود  مشکالت 
ترفند به نحوه ی انجام این کار خواهیم پرداخت.

بدین منظور ابتدا بر روی دکمه ی Start کلیک 
را   perfmon /report عبارت  سپس  کنید. 
در قسمت جستجو وارد کرده و Enter بزنید. 
 Resource And پنجره ی  دید که  خواهید 
Performance Monitor باز شده و اسکن 
گزارش گیری  عملیات  می شود.  آغاز  سیستم 
گزارش   سپس  می کشد.  طول  دقیقه   1 حدود 
سالمت سیستم آماده شده و به صورت تفصیلی 

نمایش داده می شود.
در صورتی که بر روی ویندوز خود آنتی ویروس 
شده  درج  گزارش گیری  در  اما  کرده اید،   نصب 
است که آنتی ویروس نصب نیست، این موضوع 
به باگی که در ویندوز 7 وجود دارد مرتبط است 
مشکل  این  حل  برای  مایکروسافت  شرکت  که 

به روزرسانی ارائه کرده است.

فناوری

ارگ حاجی آباد

ارگ حاجی آباد در شرق شهر بیرجند یکی از 
بناهای دوره قاجاریه است دارای دو ساختمان 
مجزا و مستقل که در فاصله سی متری از یکدیگر 
قرار دارند. در این ارگ چهار باغ به نام های باغ 
بزرگ، باغ نهالی، باغ زیرین و باغ طاقی وجود 
داشته که بعدها بر اثر بی آبی از میان رفته اند. 
یکی از ساختمانها که بزرگ تر از دیگری است 
در دو طبقه بنا شده و شامل چند داالن، سرسرا 
و اتاقهایی جهت پذیرایی و نشمین بوده است. 
مقرنس  ها  ازاتاق  بعضی  دیوارهای  حاشیه  در 
کار و گچبری های زیبایی دیده می شود. نحوه 

قرارگیری اتاق های کوچک و اتاق-های بزرگ 
در طبقه اول بنا به صورت قرینه است. بطوری 
به  ورود  و  اتاق نشمین جبهه ساخته شده  که 
این طبقه از طریق یک داالن صورت می گرفته 
و راه پله در کناره شرقی بنا بوده، که در حال 
بخش  است.  مانده  باقی  آن  آوار  فقط  حاضر 
که  است  ورودی  های  داالن  شامل  بنا  همکف 
فضاهای داخل این بخش را با یک دیگر مرتبط 
می کند. با وجودی که این بخش فاقد هر گونه 
تزیینات در داخل است ولی بدنه بیرونی آن با 
طاق نماهای متعدد زیبایی خاصیر به آن داده 
است. همچنین سقف این بخش دربعضی جاها 
است.  پوش  خنچه  جاها  برخی  در  و  گنبدی 
خدمتکارها  زندگی  محل  احتماالً  بخش  این 
است.  بوده  ارگ  های  نگهبان  گاه  استراحت  و 
غربی  شمال  جبهه  در  تر  کوچک  ساختمان 
به  که  است  اتاق  و شامل چند  دارد  قرار  ارگ 
وسیله راهروها و داالن هایی با یکدیگر مرتبط 
دیده آن  در  تزیینی  گونه  هیچ  و  شوند   می 

نمی شود.

گردشگری

آوازه»ُچَپت« به خارجی ها هم رسید
خراسان  صنایع دستی  و  سنتی  حرفه های  وضعیت 
جنوبی چندان خوب نیست و کفش دوزی به عنوان 
از یک قرن قدمت  با بیش  هنر آشنای نسل دیروز 

اکنون در پایان راه است.
به گزارش مهر، بررسی پرونده صنایعدستی خراسان 
جنوبی با توجه به کمبود منابع پژوهشی و اطالعات 
موثق کار بسیار سختی است چرا که امروز جز تعداد 
بازارهای  در  هنرها  این  از  اثری  دیگر  معدودی، 
به  که  هم  رشته ها  برخی  و  نمی شود  دیده  شهر 
خاطر  به  تنها  گفت  باید  متأسفانه  می خورد  چشم 

انگیزه های شخصی زنده هستند و نفس می کشند.
خراسان جنوبی در حالی مهر ۸۰ رشته صنایع دستی 
را  کشور  در  شناسایی شده  رشته   ۲۵۰ میان  از 
از  بسیاری  روی  هم اکنون  که  دارد  پیشانی  بر 
صنایع دستی این استان غبار فراموشی نشسته است.

کفش بیرجندی هنر آشنای نسل های دیروزی

استان  این  در  شناسایی شده  رشته   ۸۰ میان  از 
اگر  شاید  که  است  هنرهایی  از  یکی  محلی  کفش 
به آن توجه می شد و از آن حمایت های الزم صورت 
رقابت  تبریز  کفش  با  امروز  می توانست  می گرفت 

کند.
کفش بیرجندی هنر آشنای نسل های دیروزی است 
آن  یاد  و  بانام  پدربزرگ ها  و  پدرها  اکثر  که  هنری 
پیش  روزگاری  که  هنری  دارند،  بسیار  خاطره های 
در  اهرمی  به عنوان  و  منطقه  ساکنان  اغلب  شغل 
اینکه  اما  است  بوده  موردتوجه  اقتصادی  چرخه 
و  عقب مانده  زمان  از  بیرجندی  کفش  صنعت  چرا 
قابل تأمل  و  مهم  فراموشی سپرده شده مسئله ای  به 

است.

انواع کفش های بیرجندی

ارسی یا روسی با رویه و کف چرم، نیم ساق )پوزدار( 
برای استفاده کشاورزان، چپت برای استفاده چوپانان 
چوب  جنس  از  فنجانی  پاشنه  الستیک،  جنس  از 
جنس  )از  ساغری  دار،  طبلک  کفش  چرم،  رویه  با 
شده(،  دوزی  گالبتون  رویه  با  نوک تیز  و  گاو  چرم 
کفش گرجی )نوعی کفش چرمی قرمزرنگ(، گالش 

تخت  که  دمپایی  )نوعی  پاچوک  جیر(،  جنس  )از 
آن چوبی بود(، چارق، گرگایی )کفش زنانه با رویه 
چرمی( و... ازجمله کفش های سنتی بیرجندی است.

انواع کفش های زنانه نیز با سه نوع پاشنه استخوانی، 
که  بوده  شاهزیله  گیوه  گلدارو  چوبی  ساده،  چوبی 
از  باپاشنه ای  تولیدشده  کفش های  میان  این  در 
استخوان شتر با رویه ای متشکل از چرم های قرمز و 
سبز، با نقش و نگار تزئین و به عنوان هدیه در مراسم 

نامزدی استفاده می شده است.

 هنر اصیل کفش بیرجندی
در سایه سیاه فراموشی

استفاده از چرم طبیعی یکی از شاخصه های کفش 
بیرجندی است که موجب رونق چرم سازی در این 
وجه تسمیه  با  »َچرمه«  روستا  و  است  بوده  منطقه 
چرمه )محل تولید چرم( خود دلیلی بر فعالیت اکثر 

دامداران روستا در جهت تولید چرم است.
سابقه  به  اشاره  با  بیرجند  کفاشان  اتحادیه  رئیس 
بیرجند  زمانی  کرد:  اظهار  بیرجند  در  کفش دوزی 
منطقه  در  کفش  تولید  قطب  تولیدکننده   1۵۰ با 
خراسان و سیستان و بلوچستان بود اما متأسفانه این 
کارگاه ها اکنون به کمتر از پنج کارگاه رسیده است 
تولیدکنندگان  و  فروشندگان  و  مردم  باید همه  که 
با همفکری برای این صنعت قدیمی بیرجند تالش 
»ُچَپت«  کفش  آوازه  اینکه  بابیان  فاطمی  کنند. 
تصریح  است،  رسیده  کشور  از  خارج  به  بیرجندی 
کرد: اتحادیه در حال رایزنی برای ثبت ملی کفش 

چپت بیرجندی به عنوان نماد صنعت کفش بیرجند 
در کشور است.

 کفش بیرجندی صنعتی ارزشمند و فرهنگی

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  صنایع دستی  معاون 
جنوبی  خراسان  گردشگری  و  صنایع دستی 
صنایع دستی  درزمینه  رشته   ۸۰ از  بیش  گفت: 
داریم  بیرجند  شهرستان  در  رشته   ۴۰ و  استان 
فراموشی به  رشته ها  این  از  بسیاری  متأسفانه   که 

سپرده شده است.
انواع  را حضور  این هنر  فراموشی  وی عمده دالیل 

در  تغییر  نو،  ظاهری  و  طرح  با  جدید  کفش های 
سلیقه مردم، افزایش هزینه ها، عدم استقبال جوانان 
تکنولوژی،  از  نکردن  استفاده  و  حرفه آموزی  به 

طرح های جدید و مواد طبیعی مرغوب دانست.
وی در زمینه مرمت دکان های شهرداری در قسمتی 
از بازار بیرجند و در اختیار قرار دادن این دکان ها 
به اساتید تولید کفش بیرجندی به شکل رایگان و 
مشروط به آموزش این هنر به یک یا دو نفر شاگرد 
توسط اساتید از سوی میراث فرهنگی استان اعالم 

آمادگی کرد.

 ثبت کفش بیرجندی اولین گام
در احیای این صنعت است

کفش  راه  سر  بر  مشکل  مهم ترین  زاده  عباس 

در  خاص  به صورت  هنر  این  ثبت  را  بیرجندی 
رشته های صنایع دانست.

در  بیرجندی  سنتی  کفش  کیفیت  به  اشاره  با  وی 
استفاده از چرم طبیعی افزود: احیای دوباره هنر تهیه 
کار هماهنگ دستگاه های  نیازمند  بیرجندی  کفش 
ذی ربط بوده و اولین گام در این راستا ثبت و احیای 
این هنر است که این مأموریت به طور خاص در حال 
بیرجند  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  به  حاضر 

واگذارشده است.

افق روشن صنایع دستی در گرو حمایت مردمی است

صنایع دستی  حامی  مهم ترین  ادامه  در  زاده  عباس 
استان  صنایع دستی  افق  افزود:  و  دانست  مردم  را 
در شرایطی روشن خواهد بود که اوالً کار به صورت 
مردمی هدایت شده و ثانیاً درزمینه تولید، بازاریابی و 

صادرات تالش شود.
دائمی  بازارچه  ساماندهی  از  پایان  در  وی 
صنایع دستی در عمارت رحیم آباد خبر داد و افزود: 
پیش بینی می شود این بازارچه با بیش از ۲۲ غرفه 

صنایع دستی استان راه اندازی و تجهیز شود.
سوی  از  گسترده ای  تبلیغات  پیش  چندی  البته 
برگزاری  درزمینه  استان  حرفه ای  و  فنی  سازمان 
صورت  بیرجندی  کفش  تولید  آموزشی  کالس های 
سازمان  این  عمومی  روابط  گفته  به  بنا  که  گرفت 
)تنها  کارآموزان  کم  استقبال  دلیل  به  متأسفانه 
نشده  برگزار  کالس ها  این  طرح  این  از  مورد(   ۳
در  استادشاگردی  به صورت  افراد  این  و  است 
مشغول هنر  این  اساتید  کنار  در  کارآموزی   حال 

به فعالیت شده اند.
از  بسیاری  فتیله  که  شرایطی  در  می رسد  نظر  به 
معدود  به  اگر  است،  مانده  پایین  دستی  هنرهای 
چراغ  فراوان  سختی های  با  و  عاشقانه  که  افرادی 
از این هنرها را تا به امروز روشن نگه داشته  بعضی 
به  را  منطقه  این  صنایع دستی  حفظ  بار  یک تنه  و 
دوش کشیده اند، توجه نشود و مشکالت عدیده آنان 
هنرها  این  از  بسیاری  چراغ  به طورقطع  نشود  رفع 
این  مردم  هویتی  مهم  ابعاد  از  یکی  به عنوان  که 
 دیار از نسل های گذشته به ما رسیده برای همیشه

خاموش خواهد شد.

»به ُجو رسیده یِه که به نو رسیده یِه«
به جان رسیده که به نان رسیده

این مثل در موردي گفته مي شود که شخصي 
 به مراد و مطلبي رسیده ودیگر احوالي از کسي

نمي پرسد و دیگران را فراموش مي کند.

ضرب المثل بیرجندی
کاریکاتور

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: ٨-٣٣٦٩٠٨٤7-٠٥١

بیرجند: ٠٩٣٠٤٠٠٨٦٠٣

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی
  3 2236030   09151605216

ایزوگام سلیمانی
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ايزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

٠٩١٥١٦٣٠2٣ - ٨٣222٥٤٩٤
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  

واحد ٩٨

مدرسه  زبان بیرجند
انگلیسی، آلمانی،  ایتالیایی،  اسپانیایی

www.lanschool.ir
خیابان مدرس ١٦- پالک ٨٥

تلفن: ٣22٣7٥٤٩
مشاوره و ثبت نام عصرها

 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

قابل توجه  همشهريان  عـزيز
اجرای جایگزین ایزوگام نانو با عمر 2٠ 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 2١ – چهارراه دوم  ٠٩١٥٥٦2٨٤٩7- ٣2٤2١7٠7 نانوگستر شرق

ايزوگام و قیرگونی كاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 
موزاییک ساده      09156706538

آدرس: بیرجند 
میدان امام خمینی )ره( - جمهوری ١٥

٠٩١٥٣٦2٣٦27 - ٠٥٦٣22١١2٣-٤٤22٣2٠٣٩
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 ١٤- جنب بانک ملی
٠٩١2٨٥7٣- ٨١٦٥2٤٤٥٠٩٥

گروه صنعتی

 حمل  اثاثیه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
٠٩١٥٩٦٣٩٠٦٥

علی آبادی
ضمنا کارگر تنها نیز داریم
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ما نیازمند برنامه هستیم 

1. ما متعهد می شویم نیم ساعت کمتر پای تلویزیون 
بنشینیم و هر روز  30 دقیقه  مطالعه عمیق کنیم 

2.  ما متعهد می شویم روزانه ده دقیقه خلوت و سکوت 
کنیم و به آینده فکر کنیم 

3. ما وظیفه داریم هر هفته یک اقدام انجام دهیم که از 
آن منفعت شخصی نمی بریم و صرفا فایده عمومی دارد 

)مانند دیوار مهربانی(
4. ما خود را موظف می دانیم با دیگران به گونه ای رفتار 

کنیم که می پسندیم با ما رفتار شود 
5. ما خود را موظف می دانیم راجع به اموری که نمی 
دانیم اظهار نظر نکنیم و »نمی دانم« و »اشتباه کردن« 

را راحت به کار ببریم 
6. ما تمرین می کنیم که تصمیمم های مهم مان  بر 
اساس تحلیل جامع منفعت و هزینه باشد و به صورت 

مکتوب فکر کنیم نه ذهنی و روی هوا
7.  ما قول می دهیم خیابان را خانه خود بدانیم و دریا را 
حوض خانه مان و جنگل را باغچه. آشغال را در سطل 

آشغال قرار دهیم و نه در کف خیابان و دریا و جنگل
8.  ما موظفیم ترک کنیم پارتی بازی،  زرنگ بازی )عدم 

رعایت صف( و تقلب کردن را 
9. ما مکلفیم »راست« بگوییم حتی اگر به ضرر ما تمام 

شود و به قول مان عمل کنیم حتی اگر سرمان برود 
10. ما تالش می کنیم افق فکری مان را از »سه ماه« 

به »ده سال« گسترش دهیم 
11. ما متعهد می شویم خدا را آزاد کنیم! ما قول می 
دهیم زین پس خدا را در عزا، مساجد و بیماری ها محدود 
و قاب نکنیم. از این پس خدا را همراه خود  می دانیم؛  
در همه شرایط؛ صف اتوبوس، ترافیک زندگی خصوصی 

افراد، قضاوت در مورد دیگران، سر چهار راه  و... 

فكر، جسم، روح بايد به روز شوند

و  شد  استخدام  بری  چوب  در  هیکل  قوی  مردی 
تصمیم گرفت خوب کار کند.

روز اول ۱۸ درخت برید، کارفرمایش به او تبریک گفت 
و او را به ادامه کار تشویق کرد .

روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی ۱۵ درخت برید 
روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط ۱۰ درخت برید. به 

نظرش آمد که ضعیف شده است .
پیش کارفرمایش رفت، عذر خواست و گفت : نمیدانم 
چرا هر چه بیشتر تالش من کنم، درخت کمتری می 
برم !کارفرمایش پرسید: آخرین بار کی تبرت را  تیز 
کردی؟ او گفت: برای این کار وقت نداشتم، تمام مدت 

مشغول بریدن درختان بودم !
راز موفقیت در زندگی همین نكته های ظریف است، 

فكر، جسم، روح باید به روز شوند.

کوشیدن، جستن و یافتن
 و هرگز تسلیم نشدن 

راز موفقیت است

در این روزهای سرد زمستانی،
 هوای حیوانات و پرندگان شهر
 و روستایمان را داشته باشیم.

خدا مرحم تمام دردهاست
  هر چه عمق خراش های

 وجودت بیشتر باشد

گاهی برای همه ی ما پیش می آید که روز خیلی بدی 
جلسه ها  به  می شوند،  خراب  کارها  می گذرانیم،  را 
را  ما  انگار همه فقط می خواهند روز سیاه  نمی رسیم و 

از این هم بدتر کنند.
نیستند  مبرا  این  مثل  موقعیت هایی  از  موفق  آدم های   
خوبی  طرز  به  را  بد  روزهای  می کنند  سعی  آن ها  ولی 
موقت،  رویدادهای  این  که  نمی گذارند  و  کنند  سپری 
شادی و موفقیت آن ها را لطمه بزند. هر کسی می تواند 

این کار را بکند.

در این جا ۷ راهکار را به شما توصیه می کنیم که یک 
روز بد را خیلی خوب سپری کنید: 

۱. لبخند بزنید

بلکه  می کنید  پیدا  زیباتری  چهره ی  تنها  نه  لبخند  با 
شاد  »من  که  می کنید  القا  را  فکر  این  هم  بدن تان  به 
هستم«. این طوری مواد شیمیایی مناسبی وارد خون تان 
می شود. به عالوه، خندیدن مسری است و اگر دیگران 
متقابال  هم  آن ها  ببینند،  شما  صورت  روی  را  لبخند 

به شما لبخند می زنند و این به نفع هردوی شماست.

۲. گاهی از تکنولوژی فاصله بگیريد

خودمان  مراقب  این که  از  بیش تر  ما  از  خیلی  واقعا 
باشیم، مراقب گوشی های مان هستیم.

گوشی های  که  امروزی  کاربرهای  میانگین  طور  به 
گوشی شان  یک بار  دقیقه  نیم  و   ۶ هر  دارند،  هوشمند 
دایم  اگر  روز.  هر  در  بار   ۱۵۰ یعنی  می کنند؛  چک  را 
کنید،  چک  را  ایمیل تان  یا  موبایل  توتیفیکیشن های 
غمگین  را  شما  این  و  می شوید  پنهان  استرس  دچار 

می کند.

۳. دست به کار شويد
 و ديگران را شاد کنید

امید  کنید.  شاد  را  دیگران  هستید،  شادی  دنبال  اگر 
تفکر  که  می شود  باعث  دیگر  شخص  یک  به  دادن 
فقط  این  شود.  زنده  شما  وجود  در  امیدبخش  و  مثبت 
می شود.  زده  همیشه  که  نیست  قشنگ  سخنرانی  یک 
درازمدت  تا  کار  این  اثر  که  کرده اند  دانشمندان کشف 
در بدن شما باقی می ماند و باعث ارتقای سطح روحی 

و خلق و خوی شما می شود.

اضافه  کلوچه ی  تا  چند  می شود،  شروع  بد  که  روزی 
همکاران تان  با  تا  بیاورید  کار  سر  خودتان  با  چیپس  و 

بخورید یا به بغل دستی تان کمک کنید.

۴. به خودتان استراحت بدهید

استراحت  حتی قوی ترین ورزشکاران هم حین مسابقه 
را  زمانی  پرتنش،  و  فشرده  کارهای  بین  باید  می کنند. 
بگیرید.  نظر  در  انرژی تان  بازیابی  و  استراحت  برای 
و  یا عکس ها  بزنید  قدم  و  کنید  رها  را  کار  دقیقه  چند 

متن های جذاب را مطالعه کنید.

۵. کسب و کار تمامی ندارد

جلوی  که  فرصت هایی  تمامی  به  باید  که  نکنید  فکر 
روی شما قرار می گیرد، جواب مثبت بدهید. فرصت های 
اتوبوس هستند، خیلی نمی گذرد  کاری موقعیت ها مثل 

که بعدی وارد ایستگاه می شود. 
به  حساب شده  را  مناسب  فرصت  که  است  این  مهم 
رهایش  بودید،  فشار  تحت  خیلی  اگر  و  بگیرید  دست 

کنید تا بعدی از راه برسد.

۶. رقابت نکنید
»تئودور روزولت« )Theodore Roosevelt( یک بار 
گفت: »رقابت، دزد شادی است.” پس اگر او وال استریت 
دایم پشت  باعث می شود  رقابت  را می دید چه می گفت. 
سرتان را نگاه کنید که ببینید چه قدر از بقیه جلو زده اید و 
چه کسانی پشت سرتان هستند. این یک مسابقه ی ناسالم 
هست. همیشه بهترین تالش تان را بکنید و مطمئن باشید 

نقطه نظرهای منفی هیچ باعث پیشرفت تان نمی شوند.

۷. موفقیت های تان را بنويسید

باز  شما  تمجید  و  تحسین  به  دهن  بی دلیل  هیچ کس 
نمی کند. خودتان باید این کار را بکنید. اتفاقا همه منتظر 
ایرادهای  و  کنند  منفی  نقد  را  شما  که  هستند  موقعیتی 
 ۵ ساعت  راس  هرروز  بدهند.  جلوه  بزرگ  را  شما  کار 
موفقیت هایی که به دست آورده اید را یادداشت کنید. الزم 
روزهایی  باشند.  شگفت انگیز  و  بزرگ  هم  خیلی  نیست 
مرور  را  قبل  روزهای  نوشته های  دارید،  بدی  که حس 
کار  این  روانشناس ها  را.  قبل  هفته  تا یک  کنید؛ حتی 
 را خیلی در بهبود روحیه  موثر می دانند. از همین امروز 

آغاز کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

آنچه درخت خرما بریدید یا آنها را ]دست نخورده[ بر ریشه هایشان بر جاى نهادید به فرمان 
خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند.سوره الحشر, آیه 5

حدیث روز  

با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود.
حضرت علی )ع(

سبک زندگی

7 راهکار برای تبدیل کردن »یک روز بد« به »یک روز خوب«

                        

946713258
378425196
521968374
817654932
265839417
493172685
684591723
152347869
739286541

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 3428 طراح: نسرین کاری
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در خانه ای که آدم ها یکدیگر را دوست ندارند،بچه 
ها نمی توانند بـزرگ شوند !شایـد قد بکشند،

 اما بال و پر نخواهند گرفت !

ای آنکه چو آفتاب فرداست بیا
بیرون تو برگ و باغ زرد است بیا
عالم بی تو غبار و گرد است بیا

این مجلس عیش بی تو سرد است بیا

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

تجربه کنید.    09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

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

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

یک دستگاه وانت پیکان مدل 93 
یخچال دار با اتاق سردینه 

با امتیاز کار در کارخانه شیر ستره 
به فروش می رسد. 

قیمت مقطوع: 200/000/000 ریال
09155632281

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده ، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

 به  یک  نفر خانم  برای  نگهداری از بانوی  سالمند
 با  حقوق  و  مزایای مکفی ، آشنا به امور تزریقات نیازمندیم.  
09362364561 - 05432224636 -09154630891

پژو SD 206 مدل v 8 ،93 ، تمیز و سالم  
رنگ سفید خریداریم. 

به قیمت  کارشناسی - نقد  09157417058

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

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

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

09153613243- شریفی

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار    
09011251205

مژده          مژده
 فروش مغازه کفش فروشی 

با دکوراسیون عالی و کفش های 
شیک با شرایط عالی واقع در بازار 

09158600545

فروش لوازم آشپزخانه 
صنعتی ، کباب پز، میز و 

صندلی ، گرمکن و غیره   
09155616181

متقاضیان مسکن
فقط یک واحد دیگر از مجتمع 

17 واحدی پیروزی باقی مانده  
 واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 

وام مسکن + مابقی در حین ساخت ، متراژ 
90 متر مفید )زمین ملکی( با  کلیه امکانات 
شرکت  تعاونی مسکن تقاطع گستر کویر 

09155614208 -09155612431

به یک نفر کاردان یا کارشناس مکانیک مسلط به نرم 
افزار اتوکد ترجیحا خانم و یک کارپرداز نیمه وقت برای 

کار در دفتر مهندسی نیازمندیم.   09361800650

جویای کار
برای نگهبانی ، مشاور امالک ، آبدارچی 

و غیره    09389282099

شرکت پخش مواد غذایی به یک توزیع کننده آقا 
ترجیحًا مجرد با وسیله نقلیه )موتوری یا سواری( نیازمند 

است.  ساعت تماس: 10-12    09368975977

به یک مدرک لیسانس 
 مکانیک با 3 سال سابقه 

برای گرفتن پایه نیازمندیم. 
09153613586

نقاشی  ساختمان  پال ستیک ، روغنی  ، اکرولیت   
خیابان غفاری - نسرین 11- قطعه دوم

09159617909- تنگلی

استــاپ 
بورس 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

نظافت آپارتمان و واحد خالی 
و شست و شوی فرش در محل 

توسط زوج جوان پذیرفته می شود.   
09158346217

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

تعویض مبلمان دست دوم با نو
عکس مبلتان را به این شماره 

تلگرام بزنید. زیر فی بازار
09389331500

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

نقاشـی ساختمـان 
انواع رنگ های روغنی و پالستیک 

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

09156633230 - برگی
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شهرخبر: اکثر مواد غذایی حاوی درصد باالیی از نمک و شکر هستند و افزودن بی رویه و افراطی این دو طعم دهنده، سبب آسیب رساندن به  سالمتی انسان 
می شود. اگر کودکان از ابتدا از غذاهای بسیار شور یا شیرین استفاده نکنند، به  تدریج ذائقه  آن ها بر همین اساس شکل می گیرد. این در حالی است که ما 
می توانیم از طعم  دهنده های سنتی همچون انواع آب لیمو، آبغوره، سرکه های خانگی و انواع سبزی های خشک در ساالد و سس ها استفاده کنیم.

چگونه مصرف نمک و شکر را کم کنیم؟  اخبار ورزشی

  مشاور امور همگانی فدراسیون
 تنیس روی میز منصوب شد

روی  تنیس  فدراسیون  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
همگانی  امور  مشاور  میز 
شد.  منصوب  فدراسیون 
رئیس  علیقارداشی  مهرداد 
حمیدی  علیرضا  فدراسیون 
رئیس هیئت تنیس روی میز استان خراسان جنوبی را 
به عنوان مشاور امور همگانی فدراسیون منصوب کرد .

فردوس قهرمان مسابقات تنیس روی میز 
خراسان جنوبی شد

فارس: پس از برگزاری 45 بازی، تیم فردوس قهرمان 
دانشجویان  و  کارکنان  میز  روی  تنیس  مسابقات 
دانشگاه های آزاد اسالمی خراسان جنوبی شد. رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی فردوس اظهار کرد: این مسابقات 
به مناسبت فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس برگزار 
میز  روی  تنیس  استانی  مسابقات  گفت:  غفاری  شد. 
اسالمی  آزاد  دانشگاه های  دانشجویان  و  کارکنان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  میزبانی  به  جنوبی  خراسان 
دانشگاهی  واحد  این  ورزشی  مجموعه  در  فردوس 
با حضور  از مسابقات  این دوره  افزود:  برگزار شد.وی 
و  قاین  بیرجند،  فردوس،  شهرهای  از  بازیکن   28
طبس در دو بخش کارکنان و دانشجویان با انجام 45 
بازی برگزار شد و تیم کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 
فردوس توانست با غلبه بر دیگر تیم ها مقام نخست 
بیرجند  تیم شهرستان  و  آن خود کند  از  را  مسابقات 
نیز مقام دوم را کسب کرد. وی تصریح کرد: در بخش 
انفرادی کارکنان نیز پس از انجام بازی ها به صورت 
به  را  مقام نخست  بیرجند  از  دو حذفی، حسن غوث 
دست آورد و احمد مدبرعزیزی و علی مقدم از فردوس 
به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند. 
حسن  نیز  دانشجویان  بخش  در  شد:  یادآور  غفاری 
چمنی و مهدی عشقی در فینال مسابقات با هم روبرو 
و مهدی عشقی از بیرجند توانست با نتیجه سه بر یک، 
دومین  این  گفت:  دهد.وی  شکست  را  خود  حریف 
تنیس  رشته  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مسابقات  دوره 
روی میز بود و مسابقات والیبال، فوتسال، هندبال و 
شطرنج دانشجویان و کارکنان نیز بهمن ماه جاری به 
میزبانی بیرجند و قاین برگزار می شود.رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی فردوس افزود: در بخش دانشجویان این 
دوره از مسابقات نیز تیم های بیرجند، فردوس و قاین 

مقام اول تا سوم را به دست آوردند.

ایران در کنار ژاپن در مسابقات بسکتبال 
انتخابی المپیک قرار گرفت

مسابقات  برای  شده  انجام  سیدبندی  طبق  مهر: 
بسکتبال انتخابی المپیک، ایران در کنار دو تیم ژاپن و 

فیلیپین در سید سوم قرار گرفت. 

آشنایی با خوراکی های 
افزایش دهنده چربی شکم

 
سالمت نیوز: بعضی از خوراکی ها هستند که 
به طور مستقیم باعث چاقی شکمی می شوند 

بدن  از  ناحیه  این  در  چربی  افزایش  باعث  و 
افزایش  جدی  خطر  شکمی  شوند.چاقی  می 
ابتال به دیابت، آلزایمر و بیماری های قلبی را 
در پی دارد.نوشابه های گازدار رژیمی: مطالعات 
نشان می دهد که مصرف کنندگان نوشابه های 

رژیمی نسبت به افرادی که این نوع نوشابه ها 
چربی ها  باالتری  درصد  واجد  نمی نوشند،  را 
شکمی هستند. سیب زمینی سرخ  شده: پژوهش 
منظم  به طور  که  افرادی  می دهد  نشان  ها 
سال   4 هر  می خورند،  سرخ کرده  سیب زمینی 

بیش از یک کیلوگرم اضافه وزن پیدا می کنند. 
 ۳۶ طبیعی  صد  در  صد  آبمیوه  یک  آب میوه: 
معادل  تقریبا  دارد،  فنجان  هر  در  قند  گرم 
دارد.  دونات  چهار  خوردن  از  که  قندی  میزان 
قند  از  ناشی  آبمیوه ها  شیرینی  بیشتر  به عالوه 

فروکتوز است؛ نوعی قند که در گسترش بافت 
چربی احشایی و درنتیجه چاقی شکمی دخیل 
است.برای کوچک کردن شکمتان، آب معدنی 
را جایگزین آب میوه حتی طبیعی کنید و چند 
قطره از میوه هایی نظیر پرتقال یا گریپ فروت 

را در آن بچکانید.

آشنایی با موادغذایی ضد سرطان

شهرخبر: گوجه فرنگی :گوجه فرنگی عالوه بر 
ای  ماده  دارای  است  ویتامین  از  سرشار  اینکه 
ابتال  این ماده خطر   . باشد  لیکوپن می  نام  به 
به سرطان پروستات و تخمدان را کاهش می 
دهد. الزم به ذکر می باشد که عالوه بر خود 
گوجه  رب  مانند  آن  محصوالت  فرنگی  گوجه 
نیز ضد سرطان  فرنگی  گوجه  و سس  فرنگی 
ماده ای  به دلیل داشتن  : کلم  باشد. کلم  می 
سرطان  خطر  کاهش  باعث  سولفوران  نام  به 
 . شود  می  معده  و  سینه   ، پوست  مانند  هایی 
کلم نیز سرشار از کلسیم می باشد الزم به ذکر 
از سایر  بیشتر  بروکلی  است سولفوران در کلم 
کلم ها می باشد . کدو تنبل : دارای منبع غنی 
بتاکاروتن می باشد و مصرف آن به طور مکرر 
باعث کاهش انواع سرطان می شود این ماده در 
نارنج ، هویج، فلفل زرد و  قرمز نیز وجود دارد.

مانند میخ در کف پا! 

واقع  در  کالوزیتی  یا  میخچه  نیوز:  سالمت 
ضایعه ای ناشی از شاخی شدن پوست است که 
در اثر تروما یا ضربه مکرر فیزیکی، بویژه ناشی 

از کفش نامناسب، اختالل آناتومیک یا فعالیت 
کاری یا ورزشی ایجاد می شود. به همین دلیل 
کفش  های  پوشیدن  از  می شود  توصیه  همیشه 
خودداری  گشاد  و  بلند  پاشنه  تیز،  نوک  تنگ، 
کنید و به بهداشت و مرطوب نگه داشتن کف 

پایتان توجه کنید. میخچه در واقع پاسخ طبیعی 
که  است  آسیب  مقابل  در  بدن  حفاظت کننده 
باعث می شود پوست در محل ضخیم شود و در 
نهایت میخچه ایجاد کند که باعث ناراحتی و درد 
در فرد می شود. توجه داشته باشید میخچه را با 

پینه کف پا اشتباه نگیرید و به خاطر داشته باشید 
معموال پینه ها دردناک نیستند.  مهم ترین نکته 
در درمان میخچه از بین بردن فشار اولیه است. 
بی شک در مواردی که کار و ورزش سبب آن 
باشد باید فعالیت شغلی و ورزشی تعدیل شود و 

در مواردی که کفش مناسب نباشد باید از کفش 
مناسب استفاده شود. از روش های درمان خانگی، 
استفاده از لگن آب گرم در محل میخچه و پس 
برای  پا  سنگ  مانند  جسمی  از  استفاده  آن  از 

کاهش ضخامت پوست محل است.

چرا چشمانمان سیاهی می رود؟ 

وضعیت  تغییر  شخصی  وقتی  سرا:  جم  جام 
می دهد یعنی از حالت خوابیده به طور ناگهانی 
فرد  چشمان  می آید  در  ایستاده  حالت  به 
سیاهی می رود. علل زیادی زمینه ساز سیاهی 
رفتن چشم هاست از جمله کاهش فشار خون، 
ناراحتی های گوش، تعرق زیاد و مصرف ناکافی 
مایعات و آرتروز گردن. هنگامی که فشار خون 
پایین می آید خون به مغز و مخچه نمی رسد فرد 
دچار سرگیجه و سیاهی رفتن چشم می شود و 
بعد از چند لحظه مشکل حل می شود. همچنین 
به هنگام تعرق شدید آب نمک زیادی از بدن 
از  نکردن  استفاده  صورت  در  و  می شود  دفع 
رفتن چشم می شود. دچار سیاهی  فرد  مایعات 
در صورتی که سرگیجه ها مداوم و شدید است 
بالفاصله به پزشک مراجعه کنید و نیز برای رفع 
مشکل کم خونی علت آن را با آزمایش خون و 

نوار قلب به کمک پزشک مشخص کنید.

آشنایی با موادغذایی ضد سرطان

مرد جوان، جان خواهر 17 ساله اش را گرفت

است  درآورده  پای  از  را  خواهرش  خانوادگی،  اختالفات  خاطر  به  که  ساله ای   24 قاتل 
فیروزآباد گفت: در پی  پلیس  رئیس  ارجمندمزیدی  نیوز، سرهنگ  به جام  بازداشت شد. 
تناقض گویی سرنشین دیگر،  به  توجه  با  از سرنشینان،  واژگونی خودرویی و مرگ یکی 
مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: مأموران 
پس از مراجعه به محل وقوع حادثه، با جسد دختری 17 ساله مواجه شدند که ظاهراً بر 
اثر تصادف و واژگونی خودرو جان باخته بود. فرمانده پلیس فیروزآباد خاطرنشان کرد: پس 
از بررسی های تخصصی پلیسی مشخص شد، صحنه تصادف ساختگی بوده و متهم اقدام 
به قتل خواهر خود کرده و برای گمراه کردن پلیس از راز این قتل، اقدام به صحنه سازی 
کرده است. وی تصریح کرد: این مرد در بازجویی ها گفت به دلیل اختالفات خانوادگی که 
با خواهرم داشتم تصمیم به قتل وی گرفتم و با طرح و نقشه قبلی او را سوار خودرو کرده 
و در میانه های راه خودرو را متوقف کرده، دست و پای او را بستم و وی را به قتل رساندم 

و سپس با صحنه سازی تصادف ساختگی سعی در گمراه کردن پلیس داشتم.

مراسم خاکسپاری با 8 مصدوم

و  کهگیلویه  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  ایرنا: 
در  گرفتگی  برق  اثر  بر  نفر  هشت   : گفت  بویراحمد 
توابع  از  دشتروم  روستای  در  خاکسپاری  مراسم 
بیمارستان شدند.  راهی  و  احمد مصدوم  بویر  شهرستان 
مهرداد کرمی افزود: این حادثه حین مراسم خاکسپاری 
رخ داد و مجروحان آن برای مداوا به بیمارستان یاسوج 
انتقال یافتند. وی گفت: این حادثه بر اثر تیراندازی که 
داده  روی  شد،  برق  های  سیم  قطع  و  پارگی  به  منجر 
این  مصدومیت  و  گرفتگی  برق  موجب  امر  همین  و 
تیراندازی در مراسم  افزود:  نفر شده است.کرمی  هشت 
یک  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  عروسی  یا  و  خاکسپاری 

رسم نادرست است که باید با آن برخورد جدی شود. 

وقوع زلزله 4.4 ریشتری در سمنان
 

به  اشاره  با  نجات  و  امداد  سازمان  سخنگوی   ایسنا: 
زمین لرزه صبح دیروز سمنان و اعزام تیم های ارزیاب 
گفت: طبق بررسی های انجام شده از دو منطقه زلزله 
زده، این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشته است. 
استان  ریشتری   4.4 لرزه  زمین  به  اشاره  با  مرتضوی 
سمنان گفت: این زمین لرزه ساعت 8:25 دقیقه صبح 
را  استان سمنان  دیروز در عمق 1۳ کیلومتری زمین، 
لرزاند. به گفته وی تاکنون شش پس لرزه نیز گزارش شده 
است که بزرگترین آن ۳.5 ریشتر بوده است. سخنگوی 
سازمان امداد و نجات گفت: به دنبال بررسی های انجام 
این  از  مالی  خسارات  و  جانی  کنون صدمات  تا   شده، 

زمین لرزه گزارش نشده است. 

دستگیری سارق حرفه ای خودروهای سنگین

  ایرنا: مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای 
خودرو خبر داد.ماموران کالنتری 101 تجریش در حین گشت زنی به سرنشین 
یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شده و در بازرسی از داخل خودرو موفق به 
کشف مقادیری لوازم داخل خودرو شدند. با انتقال متهم به پایگاه یکم پلیس 
آگاهی و در بررسی سوابق وی مشخص شد که وی از مجرمان سابقه دار و حرفه 
ای در زمینه سرقت انواع خودرو) به ویژه خودورهای سنگین( و سرقت لوازم داخل 
خودرو است که بارها دستگیر و روانه زندان شده است. همزمان با شناسایی متهم 
تعدادی از شکات و صاحبان خودروهای سنگین که خودروهای آنها مورد سرقت 
قرار گرفته بود به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و طرح شکایت 
کردند. تعدادی از شکات تصاویری از لحظه سرقت در اختیار کارآگاهان قرار دادند 
که سارق را در حین سرقت لوازم داخل خودروهای آنها نشان می داد و متهم نیز با 

مشاهده تصاویر خود چاره ای جز اعتراف به دهها فقره سرقت نداشت. 

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

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

 واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی

  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه

اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازاد

 فطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک 
کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(    32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه: 6037991899549160
           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

آدرس : نبش غفاری 4    
 09151606528

32212519  
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بنگاه قالب بتن        
 

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
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اعالم برنامه های دانشگاه بیرجند در دهه فجر7

انقالب  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به  خبر-  گروه 
اسالمی و دهه مبارک فجر ویژه برنامه هایی توسط 
مدیریت  با  و  بیرجند  دانشگاه  مختلف  های  بخش 
می  در  اجرا  به  دانشگاه  فجر  دهه  گرامیداشت  ستاد 
آید. فضاسازی و آذین بندی محیط دانشگاه و پخش 
سرودهای انقالبی، گلباران و عطرافشانی مزار شهید 
گمنام و یادمان شهدای دانشجو، برپایی جشن پیروزی 
اندیشی،  آزاد  برگزاری کرسی های  انقالب اسالمی، 
مسابقه  برگزاری  انقالب،  فرهنگی  ایستگاه  برپایی 
کتابخوانی، راه  اندازی نمایشگاه مجازی دستاوردهای 
حضور  نور،  راهیان  اردوهای  برگزاری  انقالب، 
دانشگاهیان در مراسم سالگرد ورود حضرت امام )ره( و 
شرکت پرشور دانشگاهیان در مراسم 22 بهمن  و... از 
جمله برنامه های دهه فجر دانشگاه بیرجند می باشد. 

الزم است سواد رسانه ای و فضای مجازی 
افراد حقیقی و حقوقی را تقویت کنیم  

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  خبر-  گروه 
خراسان جنوبی گفت :برخورد سنتی با فضای مجازی 
افراد  ای  رسانه  سواد  است  الزم  و  نیست  پاسخگو 
جلسه  در  محبی  کنیم.  تقویت  را  حقوقی  و  حقیقی 
و  ای  رسانه  سواد  دبیرخانه  تأسیس  ریزی  برنامه 
به  مجازی  فضای  کرد:  بیان  استان  مجازی  فضای 
آسان  دستیابی  بودن،  فرامرزی  بودن،  جهانی  دلیل 
کرده  جذب  را  زیادی  افراد  جذابیت،  و  اطالعات  به 
برای  چالشی  به  هدایتی،  برنامه  فقدان  دلیل  به  اما 
دبیرخانه  تأسیس  وی  است.  شده  تبدیل  ها  خانواده 
طرح  را  استان  مجازی  فضای  و  ای  رسانه  سواد 
 خوب و قابل قبولی دانست و افزود: این طرح باعث
می شود ورود به فضای مجازی در سنین مختلف از 
سوی خانواده ها کنترل شود. در ادامه سایر اعضای 
جلسه نیز به تبیین دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و 
در پایان مقرر شد طرح مورد نظر به صورت کارشناسی 

تر و گسترده تر مورد بررسی قرار گیرد.

افتتاح 62 طرح طی دهه فجر در نهبندان

افتتاح 62 طرح عمرانی  از  نهبندان  فارس- فرماندار 
و خدماتی طی دهه فجر در این شهرستان خبر داد. 
نظافت، در نشست خبری اظهار کرد: برای اجرای این 
میلیون  و 630  میلیارد  بر 28  بالغ  اعتباری  ها  طرح 
این  از  کرد:  تصریح  وی  است.  شده  هزینه  تومان 
میزان مبلغ 7 میلیارد تومان توسط افراد سرمایه گذاری 
شده است. به گفته وی طی دهه فجر طرح هایی از 
دانشگاه  شهرسازی،  و  راه  نظیر  اجرایی  دستگاه های 
پیام نور، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، منابع 
طبیعی، آب و فاضالب روستایی، آموزش و پرورش و 
اداره برق در شهرستان افتتاح و مردم از مزایای این 

طرح ها برخوردار خواهند شد.

بخش آندوسکوپی بیمارستان 
خاتم االنبیاء اسدیه راه اندازی شد

فارس- رئیس شبکه بهداشت و درمان درمیان گفت: 
با  اسدیه  خاتم االنبیاء  بیمارستان  آندوسکوپی  بخش 
اعتبار 779 میلیون ریال به بهره برداری رسید. عثمانی 
راه اندازی  ریالی  میلیون   779 هزینه کرد  به  اشاره  با 
بخش آندوسکوپی این بیمارستان اظهار کرد: دستگاه 
آندوسکوپی با هزینه 679 میلیون ریال خریداری شده 
و تجهیز اتاق آن نیز 100 میلیون ریال هزینه داشته 
است که نیاز مردم شهرستان در مراجعه به مرکز استان 
را برطرف کرده است. وی با بیان اینکه این دستگاه در 
اسفند ماه 92 خریداری شده است، گفت: به دلیل نبود 
نیروی متخصص راه اندازی این بخش انجام نشد ولی 
اکنون با حضور یک نفر نیروی متخصص و دو پرستار 

شاهد بهره برداری آن هستیم.

تولید 49 تن گوشت کبک در استان

امسال  جنوبی،  خراسان  در  کبک  دهندگان  پرورش 
49 تن گوشت تولید کردند. به گزارش صدا و سیما، 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
این مقدار گوشت 9 میلیارد و 800 میلیون ریال درآمد 
نصیب پرورش دهندگان کبک کرد. ولی پور مطلق 
در  کبک  پرورش  صنعتی  واحد   3 اکنون  هم  افزود: 
خراسان جنوبی فعال است که برای 12 نفر به طور 
مستقیم شغل ایجاد کرده است. وی پیش بینی کرد: تا 
پایان امسال 65 تن گوشت کبک در استان تولید شود.

جشنواره »مادران قصه گو« به مناسبت
 دهه فجر در بشرویه برگزار می شود

عمومی  کتابخانه های  اداره  رئیس  تسنیم- 
شهرستان بشرویه گفت: برای نخستین بار جشنواره 
مناسبت  به  بشرویه  شهرستان  در  گو  قصه  مادران 

دهه فجر برگزار می شود. 

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
باالی 30 درصد است

فارس- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
افتتاح  مراسم  در  سنجری  است.  درصد   30 باالی 
مرکز  مجوز  با  کشور  دانشگاهی  واحد  نخستین 
مؤسسه  محل  در  کارآفرینی  خدمات  و  اطالع رسانی 
آموزش عالی پیروزان شهرستان فردوس، اظهار کرد: 
حل  کشور  در  را  بیکاری  معضل  بخواهیم  اگر  امروز 
کنیم باید نگاهی که در خانواده ها وجود دارد مبنی بر 
اینکه جوانان حتماً از طریق کارمندی به اشتغال برسند 
را عوض کنیم چرا که این تفکر و نگاه اشتباه است. 
سنجری یکی از راه های کمک به توسعه اشتغال جوانان 
را توسعه فرهنگ کارآفرینی دانست و یادآور شد: باید با 
راه اندازی مراکز کارآفرینی، راه و حرکت به سمت تولید، 
اشتغال و نوآوری را به جوانان نشان داد. رئیس مؤسسه 
آموزش عالی پیروزان فردوس نیز گفت: این مؤسسه با 
توجه به رویکرد وزارت علوم مبنی بر تربیت نیروهای 
کارآفرین در دانشگاه ها برای رفع معضل بیکاری به ویژه 
در افراد تحصیل کرده اقدام به اخذ مجوز مرکز مشاوره، 
اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی کرده است.

تلف شدن80 بزغاله بر اثر مسمومیت دارویی

فارس-  80 رأس بزغاله بر اثر مسمومیت دارویی در 
شهرستان فردوس تلف شدند. محمد و علی غافلی دو 
دامدار فردوسی پس از مشاهده عالئم سرماخوردگی 
و  مراجعه  دامپزشکی  به  خود  دام های  در  سرفه  و 
کرد.  تجویز  را  »فلورفنیکل«  داروی  نیز  دامپزشک 
گرفتند  تصمیم  داروخانه  به  مراجعه  از  دامداران پس 
دارویی بهتر و قوی تر و البته گران تر تهیه کنند و پس 
از مراجعه به دامداری خود، بدون توجه به میزان دوز 
دارو اقدام به تزریق آن کرده که در روز نخست اتفاقی 
روز  از  ولی  نیفتاد  دام  رأس  از 650  یک  هیچ  برای 
بعد بیش از 80 رأس دام بر اثر مسمومیت دارویی و 
مصرف بیشتر از حد مجاز دارو تلف شدند. رئیس شبکه 
گفت:  دامی،  تلفات  تأیید  با  نیز  فردوس  دامپزشکی 
دام های این دو دامدار هیچ یک بیمه نبوده و با وجود 

تزریق پادزهر مرگ و میر دام ها همچنان ادامه دارد.

رشوه 100 میلیوني سارقان صورتجلسه شد

گروه خبر- فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند از رد 
رشوه 100میلیون ریالي توسط مأموران انتظامي این 
اظهار  نسب  شجاعي  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان 
کرد: طی تماس شهروندی با 110 مبني بر سرقت 
اعزام  محل  به  انتظامي  مأموران  بالفاصله  منزل، 
دست  به  سرنخي  سرقت،  وقوع  محل  در  و  شدند 
نیروي  اعزام  و  منسجم  عملیات  یک  با  که  آوردند 
کمکي همه راه هاي ارتباطي با محل وقوع سرقت را 
کنترل کردند. وی افزود: یک واحد گشتي از حضور 
حوالي محل  تاریک  کوچه  در یک  فردي مشکوک 
وقوع سرقت خبر داد و با انجام طرح کنترلي، متهم 
شده  مخفي  سواري  خودروي  دستگاه  یک  زیر  که 
متهم،  اعتراف  با  و  مأموران دستگیر شد  توسط  بود 
پژو  دستگاه خودروي  در یک  که  نیز  همدست وي 
نشان  بود دستگیر شد. وي خاطر  پنهان شده   405
کرد: سارقان هنگام انتقال به کالنتري؛ 100 میلیون 
ریال رشوه پیشنهاد دادند که مأموران ضمن رد رشوه، 
پس  متهمان  و  کرده  جلسه  صورت  را  مذکور  وجه 
قانوني تحویل  پرونده جهت سیر مراحل  از تشکیل 

مراجع قضایي شدند.

اعزام 90 مددجوی کمیته امداد به عتبات 

ایرنا- مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از اعزام 
90 نفر از مددجویان این نهاد خبر داد و افزود: تاکنون 
شوق  طرح  قالب  در  استان  مددجویان  از  نفر   294
پرواز به عتبات اعزام شده اند. رضوی در حاشیه اعزام 
افزود: طرح شوق  عالیات  عتبات  به  مددجویان  این 
پرواز در سراسر کشور در حال اجرا است که در قالب 
این طرح مددجویان به زیارت عتبات عالیات و مشهد 

مقدس مشرف می شوند.

توزیع ۵0 هزار سبد غذایی بین اقشار  آسیب پذیر 

دهه  ستاد  تعاون  و  کارگری  کمیته  دبیر  شبستان- 
فجر خراسان جنوبی گفت: از هفته آینده در بین 50 
هزار و 936 خانوار ) افراد تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی( سبد حمایت غذایی توزیع می شود.

گروه خبر- طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، دکتر بهرام گرمرودی نژاد رستمی به سمت مدیر عامل بیمارستان 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( )میالد 3( بیرجند منصوب شد. در این در حکم آمده است: نظر به تعهد و تخصص و تجارب شایسته 
جنابعالی، بدین وسیله به سمت مدیر عامل مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میالد بیرجند منصوب می گردید، تا با هماهنگی سایر 

اعضای هیئت مدیره در جهت ارتقا سطح کیفی و تخصصی بیمارستان و دستیابی به اهداف اولیه آن مؤسسه انجام وظیفه نمایید...

مدیر عامل بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( بیرجند معرفی شد  

استاندارخراسان جنوبي بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازي 
نقاط  در  جمعیت  نگهداشت  براي  موجود  ظرفیت  از 
 مرزي استفاده کند، گفت: هنوز آنگونه که انتظار مي رود

مطلوب  نحو  به  ظرفیت  این  از  شهرسازي  و  راه  وزارت 
استفاده نکرده است. خدمتگزار در دیدار با معاون وزیر راه و 
شهرسازي افزود: در شرایط فعلي نگهداشت جمعیت در نقاط 
مرزي و عشایرنشین مي تواند تاحد زیادي ازحاشیه نشیني 
و بروز بسیاري از آسیب هاي اجتماعي در شهرهاي کالن 
جلوگیري نماید. خدمتگزار عنوان داد: وزارت راه شهرسازي 
به عنوان یک وزارتخانه زیرساختي مي تواند نقش مهمي 
در این زمینه ایفا نماید. وي ادامه داد: خراسان جنوبي به 
عنوان سومین استان پهناور کشور در بخش راه هاي اصلي 
و فرعي و نیز حمل و نقل هوایي داراي شرایط خاصي است 
که نیازمند توجه ویژه از سوي مسئوالن کشوري است. وي 

از  را  فراه   - ماهیرود  ارتباطي  محور  آسفالت  پروژه  اتمام 
دیگر نیازهاي استان در حوزه راهداري و حمل و نقل جاده 
اي دانست و افزود: امید است بادر نظر گرفتن حساسیت 
اعتبارات  نیاز استان به اجراي این پروژه مهم،  موضوع و 
مورد نیاز براي اتمام این پروژه نیز در اختیار قرار گیرد چرا 
که اجراي این پروژه نقش بسیار مهمي در توسعه اقتصادي 

و رونق صادرات و واردات در استان دارد.
معاون وزیر راه وشهرسازي، نیز در این جلسه با بیان اینکه بالغ 
بر 5 درصد از راه هاي اصلي و فرعي کشور در خراسان جنوبي 
وجود دارد، گفت: از مجموع 16 هزار کیلومتر راه هاي استان، 
2 هزار کیلومتر جزو راه هاي شریاني و 14 هزار کیلومتر 
نیز جزو راه هاي غیر شریاني است. کشاورزیان، وزارت راه 
وشهرسازي را مسئول نگهداري راه هاي شریاني دانست و 
 تصریح کرد: نگهداري راه هاي غیرشریاني بر عهده استان ها

در  شریاني  غیر  هاي  راه  باالي  به حجم  توجه  با  و  است 
سطح استان ها، اعتبارات موجود در استان ها به هیچ وجه 

غیر  هاي  راه  نگهداري  بحش  در  موجود  نیاز  پاسخگوي 
شریاني که ساالنه 4500 میلیارد تومان است، نیست.

وزارت راه از ظرفیت موجود براي نگهداشت جمعیت در نقاط مرزي استفاده مطلوب نکرده است

27 کانون فرهنگی و هنری مساجد 
در خراسان جنوبی افتتاح می شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
و  فرهنگی  کانون   27 افتتاح  از  جنوبی  خراسان 
هنری مساجد در استان خبر داد. به گزارش مهر، 
این  برای  اظهار کرد:  در کمیته مساجد  کار  سبزه 
کانون ها بیش از 40 میلیون تومان اعتبار نیاز است. 

به گفته وی یکی از این کانون ها در ایام دهه فجر در محل مصلی المهدی 
بیرجند با اعتبار 10 میلیون تومان افتتاح خواهد شد. وی با بیان اینکه سه 
کمیته تخصصی مساجد از آذر ماه سال جاری با هدف مبارزه اصولی با 
این کمیته ها  افزود: در  تهاجم فرهنگی و جنگ نرم تشکیل شده است، 
اجرای بیش از 150 برنامه فرهنگی در دهه فجر پیش بینی شده است. وی 

همچنین از اجرای پنج  یادواره شهدا در استان خبر داد.

بهره برداری از 9۵ پروژه
 همزمان با دهه فجر درشهرستان بیرجند

با  پروژه   95 فجر  دهه  در  گفت:  بیرجند  فرماندار 
بخش های  در  ریال  میلیارد   355 بر  بالغ  اعتباری 
به  می شود.  کلنگ زنی  و  افتتاح  شهرستان  مختلف 
گزارش مهر، ناصری اظهار کرد: 47 پروژه در حوزه 
شهری با اعتباری بالغ بر 61 میلیارد ریال و تعداد 48 

پروژه در حوزه روستایی با اعتباری بالغ بر 294 میلیارد ریال افتتاح می شود. وی 
از کلنگ زنی هفت پروژه در حوزه دانشگاه خبر داد و گفت: همچنین تعداد 21 
پروژه در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 81 میلیارد ریال به بهره برداری 
می رسد. وی ادامه داد: بهره برداری از 10 پروژه در حوزه انرژی،  افتتاح و 
کلنگ زنی 13 پروژه در دانشگاه بیرجند و بهره برداری از دبستان 12 کالسه 

مهرشهر و ... از جمله پروژه های شهرستان بیرجند در این ایام است.

مهمانی الله ها در استان 
1۵ بهمن ماه  برگزار می شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران از افتتاح گلزار 
شهدای آیسک و چرمه در دهه فجر امسال خبر داد و 
گفت: مراسم مهمانی الله ها همزمان با سراسر کشور 
در 15 بهمن ماه با حضور مسئوالن و خانواده شهدا 
در استان برگزار می شود. به گزارش شبستان، حجت 

با سراسر کشور ساعت  بیرجند همزمان  اظهار کرد: در  االسالم معصومی 
15:00 قطعه یک و دو گلزار مطهر شهدای انقالب اسالمی و هشت سال 
دفاع مقدس غباروبی، عطرافشانی و گلباران می شوند. وی با بیان اینکه در این 
ایام المان شهدا در میدان شهدای بیرجند نصب و پرچم مزار شهدا در شهرها و 
روستاهای استان تعویض می شود، یادآور شد: همزمان با مراسم مهمانی الله ها 

طرح مسقف کردن قطعه یک گلزار شهدای بیرجند کنگ زنی خواهد شد.

صنعت،  وزارت  صنایع  و  معادن  امور  معاون 
فوالد  مجتمع  افتتاح  از  تجارت  و  معدن 
پایان سال 96 خبر داد و گفت: 6  تا  قاینات 
هزار میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی کامل 
گزارش  به  است.  نیاز  قاینات  فوالد  مجتمع 
فوالد  مجتمع  از  بازدید  در  سرقینی  تسنیم، 
اجرای  به  نسبت  چنانچه  کرد:  اظهار  قاین 
تعهدات به طور کامل عمل شود تست سرد 
واحد احیای فوالد قاینات مهرماه سال آینده 
انجام می شود. وی با بیان اینکه واحد احیای 
مجتمع 80.5 درصد و واحد فوالد سازی 30 
در  پروژه  این  گفت:  دارد،  پیشرفت  درصد 

مجموع 53 درصد پیشرفت دارد. وی با اشاره 
استان  در 7  اجرایی 7 طرح  آغاز عملیات  به 
کشور به منظور تأمین فرآورده های آهنی مورد 
تن  هزار   800 تولید  برای  افزود:  کشور  نیاز 
از این واحدها ساالنه یک  فوالد در هر یک 
میلیون و 240 هزار تن گندله آهن نیاز است. 
سرقینی تصریح کرد: در این طرح ها واحدهای 
شرف  در  شادگان  و  میانه  سپیددشت،  فوالد 
بهره برداری است و مجتمع فوالد قاینات در 
بیان کرد: سهام  ردیف چهارم قرار دارد. وی 
گذار خصوصی از تابستان سال 94 تعهد 120 
است که 51  داده  را  تومان مشارکت  میلیارد 

درصد آن توسط بخش خصوصی و 49 درصد 
بیان  با  توسط دولت تأمین می شود. سرقینی 
اینکه مشکل فاینانس پروژه حل شده است، 
گفت: با این وجود انتظار می رود سرمایه گذار 
اضافه کرد:  تعهدات خود عمل کند. وی  به 
کیلومتر  هزار   24 سطح  در  اکتشافی  پهنه 
همین  به  و  واگذار  استان  مساحت  از  مربع 
است.  شده  انجام  اکتشافی  عملیات  میزان 
وی با بیان اینکه کارخانه سیمان باقران نیز 
در شرف راه اندازی است، مهمترین مشکل 
را  صنعتی  های  شهرک  تولیدی  واحدهای 

نبود سرمایه در گردش عنوان کرد.

از  انتقاد  با  بازدید  این  قاینات هم در  فرماندار 
تأخیر در راه اندازی مجتمع فوالد قاینات گفت: 
گذشته  سال  سفر  در  معدن  و  صنعت  وزیر 
این مجتمع در خصوص  از  بازدید  قاین و   به 
راه اندازی آن در 3 ماهه سوم سال جاری قول 
 مساعد داد اما این وعده محقق نشد. کهن ترابی
با تأکید بر اینکه هزار و 200 نفر بیکار چشم 
به راه اندازی این واحد بزرگ دوختند، بر انجام 
تعهد پرداخت مطالبات کارگری و حل مشکل 
خواستار  و  کرد  تأکید  مجتمع  نیاز  مورد  آب 
تسریع در انجام تعهدات مشارکت و راه اندازی 

به موقع واحد احیای فوالد قاینات شد.

افتتاح مجتمع فوالد قاینات تا پایان سال ۹۶

مدیرکل امور اقتصادي و دارایي در جلسه ستاد درآمد استان با تشریح عملکرد 
 21 افزایش  از  استان  عمومي  درآمدهاي  وصول  در  اجرایي  هاي  دستگاه 
و  داد  بودجه 95 خبر  در الیحه  به سال جاري  نسبت  استان  درآمد  درصدي 
گفت: هرچند ستاد درآمد با توجه به رکود حاکم بر بازار و در نظر گرفتن تمامی 
سازمان  اما  بود،  داده  پیشنهاد  بعد  سال  براي  را  درصدي   6 افزایش  جوانب، 
و  دولت  اقتصادي  هاي  سیاست  چارچوب  در  کشور  ریزي  برنامه  و  مدیریت 
حرکت به سوي بودجه بدون نیاز به درآمدهاي نفتي، منابع و مصارف بودجه 
 سالیانه را تعیین مي نماید و به طور طبیعي مبلغ مصوب درآمد تمامي استان ها

بیش از پیشنهادشان مي باشد. 
دکتر رمضاني افزود: در مقایسه درآمدها و اعتبارات استان ها فقط چهار استان 
خراسان جنوبي، ایالم، لرستان و کهکیلویه و بویراحمد از درآمدهاي ملي نیز 
سهم مي گیرند و درآمد استاني مصوب مابقي استان ها از سهم اعتباراتشان 
بیشتر است. به عبارت دیگر تمام اعتبارات سایر استان ها از محل بخشي از 

درآمدهاي وصولي آنها تأمین مي شود. 
دبیرستاد درآمد افزود: هر چند در صورت مقایسه رقم الیحه 95 با پیش بیني 
عملکرد امسال حدود 12 درصد رشد نشان داده مي شود و به نظر مي رسد 
نیازمند  این موضوع  ولي  باشد،  امکانپذیر مي  آینده  درآمد سال  تحقق کامل 
جهت  مجلس  محترم  نمایندگان  باالخص  استاني  مسئوالن  جدي  پیگیري 
تأمین اعتبارات استان از محل سهم ملي و کاهش سهم درآمد استاني مصوب 
مي باشد. رمضاني قرار گرفتن خراسان جنوبي در زمره تنها چهار استان که 
باشند را  طي ده ماهه سال جاري داراي مازاد درآمد وصولي به مصوب مي 
درآمدي  و  اقتصادي  نامساعد  به شرایط  دولت  توجه  و  مراعات  دهنده  نشان 
استان در سال هاي گذشته دانست و افزود: امیدواریم با ابالغ اعتبار از محل 
ردیف اعتباري مازاد درآمدها بابت جبران بخشي از کسري اعتبارات هزینه اي 

و تملک استان استفاده نماییم.
نیز  درآمد  رئیس ستاد  و  ریزي  برنامه  و  مدیریت  ادامه سرپرست سازمان  در 

پربازده  براي سرمایه گذاري  و  اشباع شده  بزرگ  استان هاي  گفت: ظرفیت 
دولت مناسب نیستند و در واقع دولت در جهت کسب درآمدهاي بیشتر مي 
جنوبي  خراسان  استان  و  کند  گذاري  سرمایه  مستعد  هاي  استان  در  بایست 
یکي از استان هایي است که در صورت وجود زیر ساخت هاي مناسب، قابلیت 
وصول درآمدهاي کالن دارد و به خوبي جوابگوي سرمایه گذاري انجام شده 
خواهد بود. آرین افزود: خراسان جنوبي به عنوان یک استان مرزي در موقعیت 
استراتژیک اقتصادي قرار دارد و از پتانسیل هاي متعدد طبیعي برخوردار است 
که دولت با توجه جدي و اختصاص اعتبارات ویژه و فراهم کردن زمینه جذب 
و  اي  منطقه  توسعه  و  رفع محرومیت  به دو هدف  تواند  سرمایه گذاري مي 

همچنین کسب درآمد به طور همزمان دست یابد.

افزایش سهم درآمدهاي ملي در تأمین اعتبارات استان
 نیازمند پیگیري جدي در زمان تصویب الیحه بودجه 9۵ مي باشد 

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی 
گفت: 2 نفر از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس 

خبرگان رهبری در استان احراز صالحیت شدند.
اظهار  محمدی  علی  حجت االسالم   تسنیم،  گزارش  به 

داوطلبان  صالحیت  بررسی  نتیجه  نگهبان  شورای  کرد: 
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را دوشنبه 
اشاره  با  وی  است.  کرده  ارسال  کشور  وزارت  به  شب 
پنجمین  برای  جنوبی  خراسان  استان  از  نفر   7 اینکه  به 

دوره مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند، افزود:  از 
این تعداد 2 نفر از داوطلبان تأیید صالحیت، یک نفر رد 

صالحیت و 4 نفر انصراف دادند.
انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت  کرد:  تأکید  محمدی 

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با صدور اطالعیه ای 
تأیید قرار  آنها مورد  اعالم کرد: داوطلبانی که صالحیت 
نگرفته است از 8 تا 10 بهمن ماه می توانند شکایت خود 

را به شورای نگهبان اعالم کنند.

۲ نفر از نامزدهای خبرگان استان احراز صالحیت شدند

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
0۹151۶153۲۹
3۲44۲۲7۲

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 نمایندگی رسمی 3043 بیمه کارآفرین با کادری مجرب برای تکمیل 

کادر فروش خود از فارغ التحصیالن رشته بیمه 
دعوت به همکاری می نماید. 

شرایط الزم : 1- روابط عمومی باال و فن بیان قوی 
                    ۲- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم )بیمه( 

متقاضیان می توانند از ۹ صبح الی 1۲ ظهر با در دست داشتن مدارک 
به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.  

بیرجند ، خیابان صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد  ، واحد ۹۲ 
تلفن تماس: 3۲۲358۶3

دعــوت بــه همکــاری
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برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه برنامه ششم برنامه نیست و احکامی الزم برای 
این برنامه است توصیه کرد که مجلس برنامه پنجم 
را یکسال دیگر تمدید کند تا دولت و مجلس در این 
توکلی  احمد  باشند.  داشته  مفاهمه  یکدیگر  با  زمینه 
درباره  کاهش بودجه بسیج در الیحه بودجه نیز گفت: 
بنده هنوز جداول را مطالعه نکردم گرچه که دولت با 
کسری بودجه واقعی روبروست، اگر بودجه بسیج هم 
کم شده و منطقی هم نباشد نمایندگان مجلس آن را 
باشد مجلس شورای  اگر هم خوب  اصالح می کنند، 

اسالمی از آن دفاع می کند.

تصمیم داریم به روحانی تذکر رسمی بدهیم 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تصمیم این 
رئیس  به  رسمی  تذکر  برای  حوزوی  برجسته  نهاد 
باید  روحانی  آقای  که  کرد  تاکید  و  داد  خبر  جمهور 
اظهاراتش را به نحوی جبران کند. آیت ا... فقیهی ابراز 
کرد: از این رو شورای نگهبان مرجع اصلی نظارت بر 
و  است  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای  مجلس 
وقتی این ثابت شد دیگر کسی نمی تواند در این زمینه 
تصمیمی  شورا  این  وظایف  مورد  در  و  کند  دخالت 

بگیرد یا اظهار نظری کند.

مخالفت بنیاد عارف با فهرست مطهري  
در جلسه اخیر بنیاد امید ایرانیان )بنیاد عارف( نسبت به 
جایگزیني فهرست »صداي ملت« )فهرست مطهري( 
شده  نگراني  ابراز  طلبان«  »اصالح  فهرست  جاي  به 
است . اصالح طلبان از نظر مبنای نظری و تئوریک 
چراکه  دارند  اصولگرایان  با  فاحشی  نسبتا  تفاوت های 

خواستگاه لیست علي مطهري، اصولگرایانه است.

 واکنش نوبخت به محکومیت متهمان کرسنت
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  نوبخت  محمدباقر 
قطعی شدن حکم محکومیت متهمان پرونده کرسنت 
افراد  اینکه  به  توجه  با  زمینه  این  در  دولت  موضع  و 
هنوز در پست های دولتی مسئولیت دارند، گفت: پرونده 
کرسنت بیش از ده سال است که در حال بررسی است 
و همانگونه که اعالم شد آرای این پرونده قطعی شد 
از این رو باید بگویم هر کسی محکوم شد باید مطیع 
قانون باشد. وی تاکید کرد: هیچ فردی در هیچ پستی 

مصون نیست و پیگیری قضایی انجام می شود.  

واکنش سید حسن خمینی به رد صالحیتش

فرزندش  که  مطلبی  به  پاسخ  در  خمینی  سیدحسن 
سیداحمد خمینی در صفحه شخصی خود درباره عدم 
در  همین.  فقط  نوشت:  کرده،  درج  احراز صالحیتش 
یکی دو روز آینده در این باره سخن خواهم گفت. سید 
خمینی  سیدحسن  حجت االسالم  فرزند  خمینی  احمد 
احراز  عدم  از  اینستاگرام  در  خود  در صفحه شخصی 
صالحیت پدرش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

از سوی هیئت نظارت بر انتخابات خبر داد.

حرف خنده دار  وزیر عربی در جده 

معاون وزیر خارجه با اشاره به حضور خود در اجالس 
اخیر جده افزود: یکی از وزرای خارجه منطقه در یک 
ادعایی که همه هم به آن خندیدند گفت که داعش 
مورد حمایت ایران است! او می گفت چون داعش در 
ایران هیچ عملیاتی انجام نداده، پس حمایت کننده اش 
ایران است در حالی که ما با داعش در جنگ رودررو 
هستیم. عراقچی با ذکر این که ما در همه کشورهای 
منطقه حتی ترکیه چنین امنیتی را شاهد نیستیم، یادآور 

شد: ایران االن در اوج قدرت خود قرار دارد.

واکنش وزیر ارشاد به حضور ساالر عقیلی 
 در شبکه  ماهواره ای من و تو

در  هنرمندان  از  برخی  رویکرد  مورد  در  ارشاد  وزیر 
مصاحبه با شبکه های خارجی ابراز کرد: ما هیچ گونه 
حمایتی از آن ها انجام نمی دهیم. جنتی تصریح کرد: 
اما مشخصا در مورد خواننده معروف ساالر عقیلی باید 
از کشور برگردد و در مورد  از خارج  تا وی  بگذاریم 
این اتفاق توضیح دهد و نباید قضاوت پیش از موعد 

کنیم؛ اما به طور کلی این حرکت رد است.

سعودی ها مانند افراطیون اسرائیل
 دنبال جنگ با ایران هستند  

افزایش  درباره  تحلیلی  در  ایزوستیا  روسی  روزنامه 
کشور  این  نوشت:  عربستان  و  ایران  میان  تنش 
افراطیون  و  آمریکا  جمهوریخواه  بازهای  همراه  به 

اسرائیل به دنبال جنگ با ایران است.

خرم: رابطه جمهوری اسالمی با جهان 
عربستان و ترکیه را آزار می دهد 

سازمان  ژنو  دفتر  در  ایران  اسبق  نماینده  خرم  علی 
ملل متحد گفت: فعالیت های عربستان علیه ایران به 
خاطر عصبانیتی است که این کشور و ترکیه از توافق 
هسته ای دارند. آنها خود را به هر دری می زنند که خود 
را به عنوان یک قدرت مهم در خاورمیانه معرفی کنند. 
نیز   اروپا  به  رئیس جمهور  اهمیت سفر  مورد  در  وی 
گفت : سفر روحانی پیامد برداشته شدن تحریم های 

سیاسی و بعد از آن تحریم های اقتصادی است.

پاسخ عراقچی درباره تماس های ظریف 

سیدعباس عراقچی ضمن اشاره به تماس های مکرر 
آقای ظریف و کری تصریح کرد: تماس های صورت 
گرفته از سمت کری و آقای ظریف در راستای اجرای 
برجام است. مسئول نظارت بر اجرای برجام خاطرنشان 
کرد: تمام تماس ها در مورد مسائل برجام و اجرای آن 
است فقط در بحث مسائل اضطراری مثل آزادسازی 

ملوانان تماس هایی گرفته شده است.

 سیاستمداران آمریکایی بدذات شده اند 

اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای   باراک 
بد  آمریکایی  سیاستمداران  گفت:  پولیتیکو  مجله  با 
ذات شده و لفاظی های دونالد ترامپ، نامزد پیشروی 
دیگر  یکی  کروز،  تد  همچنین  و  خواهان  جمهوری 
جمهوری 2016  ریاست  انتخابات  در  نامزدها  این  از 

آمریکا برای من غیرقابل تشخیص است.

بررسی  برای  که  روزه ای   30 مهلت  در 
خبرگان  مجلس  داوطلبان  صالحیت 
ارزیابی صالحیت علمی  برای  تعیین شد 
و  شد  برگزار  علمی  آزمون  داوطلبان، 
دعوت  شفاهی  آزمون  به  پذیرفته شدگان 
شدند. کار بررسی صالحیت خبرگان پایان 
یافت و صبح دیروز، اسامی رد صالحیت ها 
و تأییدی ها، از سوی شورای نگهبان به 
وزارت کشور اعالم شد. اسامی چهره های 
شرکت  عدم  دلیل  به  یا  که  سرشناسی 
دیگر،  دالیل  یا  و  خبرگان  آزمون  در 
شورای  اعضای  توسط  صالحیت شان 
است  ذکر  به  الزم  البته  شد،  رد  نگهبان 
اسامی  اعالم  از  قبل  اشخاص  از  بعضی 
از  کردند  اعالم  نگهبان،  شورای  توسط 
انصراف  خبرگان،  انتخابات  در  نامزدی 
می دهند. آنچه بر اساس شنیده ها و اخبار 

قابل برداشت است، به شرح ذیل است. 
1 - کاظم صدیقي، امام جمعه موقت تهران 

سیدحسن   -2 صالحیت(  احراز  )عدم   -
»ره«  امام  مقدس  آستان  تولیت  خمیني، 
مرتضي   -3 صالحیت(  احراز  )عدم   -
آقاتهراني، عضو هیئت علمي موسسه امام 

صالحیت(  احراز  )عدم   - »ره«  خمیني 
4- مجید انصاري، معاون پارلماني رئیس 
جمهور - )عدم احراز صالحیت( 5- مهدي 

طائب، )مدرس درس خارج حوزه علمیه قم( 
- )عدم احراز صالحیت( 6- روح ا... قرهی، 
استاد اخالق و خارج فقه مدرسه علمیه امام 
مهدی)عج( - انصراف از ادامه راه 7- سید 

رضا تقوی، )قائم مقام جامعه روحانیت مبارز 
راه 8- رسول  ادامه  از  انصراف  تهران( - 
احراز  )عدم   - سیاسی  فعال  منتجب نیا، 

)عضو  بجنوردی،  موسوی  صالحیت( 9- 
پیشین شورای عالی قضایی - )عدم احراز 
صالحیت( 10- محسن غرویان، )مدرس 

حوزه علمیه( - )عدم احراز صالحیت(

نگهبان  شورای  گزارش،  این  اساس  بر 
احراز  افرادی که صالحیتشان  اعالم کرد 

نشده است 3 روز فرصت اعتراض دارند.

 آبشار نیاگارا در اونتاریو کانادا عکس روز 

چهره هایی که برای خبرگان احراز صالحیت نشدند

صدیقی : احراز نشدگان خبرگان ناشناخته بودند 
 

با  تهران  موقت  امام جمعه  صدیقی  کاظم  حجت االسالم 
تاکید بر شناخته شده نبودن احراز صالحیت نشدگان برای 
شورای نگهبان گفت: کسانی که احراز صالحیت نشده اند 
اگر مومن اند بگویند الهی ِرضاً بِه ِرضائک. وی افزود : عدم 

احراز صالحیت به معنای اهانت به این افراد نیست.

وزیر کشور : روند کار خوب است ؛ خیلی امیدوارم  

وزیرکشور با بیان اینکه این وزارتخانه موارد اعتراض داوطلبان 
صورت  به  را  انتخابات  داوطلبان  های  صالحیت  بررسی  به 
کند،  می  پیگیری  عمومی  به صورت  را  کلی  موارد  و  خاص 
گفت: روند کار خوب است و من خیلی امیدوار هستم در پایان 

بررسی ها حقی از کسی ضایع نشده باشد.

سخنگوی دولت: روحانی در ماجرای صالحیت ها با هرکسی که می توانسته گفتگو کرده است
سخنگوی دولت درباره مسئله بررسی صالحیت ها، تصریح کرد: ما به عدالت شورای نگهبان در این زمینه امیدواریم و مطمئنیم که این مشکل را در حد قانون 
حل می کند. محمدباقر نوبخت ادامه داد: کسانی که می توانستند در این زمینه تأثیرگذار باشند به صورت غیررسمی رایزنی هایی انجام داده اند. ما به عدالت 
شورای نگهبان امیدواریم و مطمئنیم که این مشکل را در حد قانون حل می کند. هیچ کس از کسانی که صالحیت ندارند دفاع نمی کند، اما انتظار این است 
که کسانی را که مراجع چهارگانه تأیید کرده اند و می توانند خدمت کنند به جمع خدمتگزاران نظام بازگردانند تا بتوانند خدمت کنند. وي در تشریح رایزني هاي 
روحاني، افزود: رئیس جمهور با هر کسی که می توانسته در راستای بحث تایید صالحیت ها موثر باشند تماس های غیرمستقیم برقرار کرده است. نوبخت 
همچنین درباره دستور رئیس جمهور به وزرای کشور و اطالعات و همچنین معاون اول رئیس جمهور برای رایزنی در این زمینه، بیان کرد : در این باره فعالیت هایی صورت گرفته و 
می گیرد. این مأموریت آقای رئیس جمهور اجرایی شد و پیگیری می شود. من هم در جریان هستم که آقای جهانگیری و وزرای کشور و اطالعات فعالیت هایی در این زمینه داشته اند.

 از صدیقی، آقاتهرانی  و طائب تا سیدحسن خمینی و امجد

با نهایت سپاس از زحمات بی دریغ و خالصانه جناب عالی و پرسنل محترم بخش 
ارتوپدی، خصوصا آقایان اکبری ، پردل و سرکار خانم سپاهی )بیمارستان امام رضا »ع«( 

که در سخت ترین لحظات با صبوری تمام در بهبودی اینجانب همراهی نمودند 
تشکر و قدردانی نموده، از خداوند منان سالمتی و بهروزی شما بزرگواران را آرزومندم.

محمود جاللی

جناب آقای دکتر عبدی
فوق تخصص ارتوپد و فلوشیپ کودکان

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

32432090 - 09151641294 

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی
تجاری  و  ساختمانی

 وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار

آگهــی مناقصــه
مجری طرح های عمرانی سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی در نظر دارد: ساخت، حمل و نصب اسکلت سوله های ورزشی 
در سطح استان را به سوله سازان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان دعوت می شود از تاریخ 1394/11/10 
لغایت 1394/11/15 برای دریافت اسناد به آدرس سجادشهر- بلوار پیامبر اعظم )ص( - میدان سپاه - معاونت مهندسی سپاه انصار 
الرضا )ع( مراجعه و یا با شماره 32922290  تماس حاصل نمایند. بدیهی است تحویل اسناد هیچگونه حقی را متوجه افراد نمی نماید و 

کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

مجری طرح های عمرانی سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی


